De Vandrande
Kvinterna
medeltidsensemble
D

e Vandrande Kvinterna är sex sångare och musiker som samlats kring

intresset för den färgstarka och fascinerande musiken under Europas
medeltid. Vid tiden för folkvandringen och expansionen från Orienten förs
ny musik med nya instrument in över Balkan och Iberiska halvön. Morer,
araber, romer, sefardiska judar och många fler följer i krigens släptåg in
över Europas gränser. Med denna inflyttning kommer också nya influenser
och konstnärliga uttryck. Den gregorianska sången möter nu en musikalisk
urkraft byggd på mångtusenårig orientalisk, judisk och romsk tradition.
Hos riddare och furstar i berggrå borgar tänds ett nytt ljus av ekot från
dessa sånger och i stället för vapenskrammel och fylleri helgas de höviska
idealen i kärleksvisor och ballader. Bland pilgrimer och allmoge sprids
musiken och på marknadsplatser kring de centrala vallfärdsklostren hörs
toner från luta, fiddla, skalmeja och slagverk. Munkarna tar intryck och
färgar bönesången med dessa nya rytmer och stämmor.
1100-, 1200- och 1300-talens Europa var en smältdegel av musik och
konst som än idag fascinerar och berör oss. Att återskapa klanger från
denna otroliga musikaliska källa är De Vandrande Kvinternas främsta mål.
I den medeltida musikens enkelhet och vackra texter bor en hänförande
kraft som föds på nytt var gång den framförs.

Ensemblemedlemmar
Anna Dencker
blockflöjter, harpa,
slagverk & sång.

Marie Lindström
solosång, slagverk
& vevlira.

Gunilla Mansfeld
slagverk & solosång

Mikael Johanson
nyckelharpa, fiddla,
slagverk & sång

Mikael Paulsson
oud, saz, luta, sång
& slagverk

Sven Jansson
slagverk, vevlira, sång,
skalmeja & säckpipa

De Vandrande Kvinterna har olika repertoarer för olika tillfällen.
Musikprogrammet kan anpassas för era önskemål; kyrkokonserter, marknadsspelningar,
middagar och fester. Vi spelar allt från finstämda hymner och pilgrimssånger, höviska
kärleksvisor, naturlyriska och folkliga ballader till medryckande och kraftfull paradmusik.
Sångerna framförs på tidstrogna arabiska- och medeltida instrument och musiken kryddas
med orientaliska rytmer och klanger.
Vi framför också en scenisk föreställning ihopmed kammarkören Mikaeli Sångare:
Pilgrimsfärd - en musikalisk resa genom medeltidens Europa

Besök gärna gruppens hemsida där kan du lyssna på musikexempel och titta på
bilder mm. www.dvk.listen.to

Tidigare turnéer och konserter:
Medeltidsveckan på Gotland, Medeltidsfestivalen i Kalmar, Skoklosterspelen, Europeisk
Middelalderfestival i Horsens, Varnhems Klosterkyrka, Forshems Kyrka, Länsmuseet i
Skara, Hemsjö Kyrka, Musikhögskolan Artisten i Göteborg samt en lång rad kulturhus,
kyrkor, muséer och marknader runt om i Sverige.

Kontakt / bokning via gruppen
Sven Jansson
helikopter@helikopterrecords.com
www.dvk.listen.to
031 - 12 50 44 eller 0704 - 89 42 06
Djurgårdsgatan 13
414 62 Göteborg

Kontakt / bokning genom MCV:s förmedlare
Katty Axelsson Ståhl
mcv@mcv.se
www.mcv.se
031- 14 40 44
Djurgårdsgatan 13
414 62 Göteborg

