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”Lilith Eve bjuder in till en kväll med enbart kvinnliga
singer-song-writers!”
Lilith Eve arrangerar för andra året i rad en konsert på Folk å Rock i
Malmö! En kväll med sånger av och med kvinnliga låtskriverskor en höjdarkväll utlovas!
Plats: Folk å Rock, Skomakaregatan 11, Lilla Torg Malmö
Datum: 4 oktober 2014
Tid: 20.00 - 22.00
Pris: 100 kr
I samarbete med: Studiefrämjandet Malmö och Folk å Rock
För mer info och kontakt: www.lilitheve.se
Presentatör: Signe Rudberg-Selin, vispoet från Uppsala
På scen:
Maria Rosén (Stockholm) är sångerskan som på scen har ett personligt tilltal och
en "stillsamt galen" humor. Hon sjunger sina egna sånger, på fullt läkande och
lekande allvar. Texterna har vardaglig karaktär och kan dels vara mycket roliga, dels
ha ett stort djup och allvar. Ord- och livsglädje genomsyrar sångerna. Musikaliskt,
rytmiskt gitarrspel förstärker uttrycket.
Gitte Pålsson (Malmö) är sångerska, låtskriverska och musikant med många
strängar på sin lyra. Hon driver sitt eget skivbolag och hon har frilansat som artist
under snart 30 år i både Sverige, Danmark, Finland, Peru och Bolivia. 2013 fick hon
ett av SKAPS stipendier för sitt sångskapande!
Eva ”Äwa” Nykvist (Göteborg) är en inspirerande protestsångerska och
låtskriverska med engagemang och kraft! Har studerat visa vid Nordiska
folkhögskolan i Kungälv och framträtt runt om i Sverige och besökt Malmö tidigare
med ett Björn Afzelius-program.
Ida Kjellin (Malmö) är en ung, socialt engagerad och inspirerande sångerska och
låtskriverska. Hon har spelat live en del i Malmö - inte minst för solidaritet och
rättvisa! Hon låter sig inspireras av latinamerikansk musik och sjunger på både
svenska och engelska.

Lilith Eves vision: ”Vi vill vara en kraft att räkna med för kvinnliga låtskrivande artister, en kraft att
räkna med gällande jämställdhetsarbetet inom musikområdet och en aktör som lyfter fram kvinnlig
kompetens inom musikområdet. ”

