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17/9 2016 kommer Nordic Romani Festival till 
Linköping.  
Du kommer få uppleva romsk kultur i form av 
historia, dans och språk.  
Musikaliska uppträdanden i världsklass som 
Romani Giepa, Bahtale Roma och Tibble 
Transsibiriska.  
En festival för hela familjen med marknad, 
ponnyridning, trådslöjd, ansiktsmålning, 
chokladhjul, lotterier, föreställningar, och 
mycket mera!  

Nordic Romani Festival anordnades för första gången 2012 i Stockholm. Anledningen var 
att Romanofolket resande firade 500 år i Sverige. 
Det blev mycket lyckat och Nordic Romani Festival tilldelades det hedersamma priset 
”Årets arrangör” på Folk- och världsmusikgalan i Gävle. De senaste åren har festivalen 
rest runt i landet och 2016 firad de fem år på folkparksteatern i Gamla Linköping.  
På dagen blir det roliga aktiviteter för hela familjen. Då erbjuds du marknad, 
ponnyridning, trådslöjd, ansiktsmålning, lotterier, utställningar och föreställningar.  
Bl.a föreställningen av den kritikerrosade duon Bennie Åkerfeldt och Pelle Jageby med 
Vägarnas folk - Drommens manusch. 
Du erbjuds också Historielektionen du aldrig fick av Eleonor Frankemo. Den handlar 
om Romanofolket resande. Den folkgrupp i Sverige som i 500 år utsatts för systematiska 
åtgärder och där syftet har varit att  utrota detta folk. 
Konserterna inleds med att alla musiker samlas på stora torget i Gamla Linköping 17:50. 
Där kommer de spela och sjunga traditionell resandemusik. Sedan går de till fot och häst 
in på folkparksteatern och fram till scenen där konserterna börjar 18:00. 
Uppträdande på kvällen består av toppband som Riccow, Toni.L och DJ Zor, Bahtale 
Roma, Romani Giepa och Tibble Transsibiriska, även hemliga lokala artister kommer 
gästa scenen.  
Läs mer om årets artister HÄR 
Programmet HÄR 
Syftet med Nordic Romani Festival är att bygga kulturella broar där möten mellan 
människor blir naturliga och att alla tillsammans ska uppleva glädje under denna 
fartfyllda festival.  
 
Festivalen filmas av SVT till dokumentärserien Eleonors Resa. 

Producent: Eleonor Frankemo eleonor.frankemo@hotmail.com Tele: 070-826 26 01

PRESSMEDDELANDE 

ÅRETS FESTIVAL KOMMER TILL LINKÖPING

ROMANI GIEPA TIBBLE TRANSSIBIRISKA BAHTALE ROMARICCOW,TONY-L OCH 
DJ ZOR

Anna Markowski dansar,  foto Roger  

Samarbete mellan: Lattjo Drom Riksorganisation, Kulturrådet, Frilutftsmuseét Gamla Linköping, Nevo Drom, Romanofolket 
Resande Östergötland, Kultur och fritidsförvaltningen Linköpings kommun, Sensus och NBV-Östergötland
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