
Biljetter och info: www.riksteatern.se/femineast

Göteborg
DATUM TID LOKAL ARTIST

28 nov 19:00 Stora Teatern Darya Dadvar

29  nov  19:30 Göteborgs Konserthus Liliana Zavala Trio

30  nov  19:30 Göteborgs Konserthus Tusenårig kvinna

1 dec 18:00 Göteborgs Konserthus Mah Ensemble

Stockholm
DATUM TID LOKAL ARTIST

23 nov 19:00 Kista Kyrka/Kryptan Maryam Khanehsaz & 
Raman Ensemble

29 nov 20:00 Fasching Derya Yildirim &  
Grup Şimşek

30 nov 20:00 Vasateatern Mah Ensemble

30 nov 19:00 Kista kyrka/Kryptan Youssra El Hawary

1 dec 18:00 Berwaldhallen Darya Dadvar

Uppsala
DATUM TID LOKAL ARTIST

28 nov 18:00 Sävja Kulturcentrum Derya Yildirim &  
Grup Şimşek

29 nov 18:00 Gottsunda Kulturhus Youssra El Hawary

Konsert på bio
DATUM TID LOKAL ARTIST

25 nov Digital sändning Tanblues

Biljetter och info: www.riksteatern.se/femineast

PROGRAM  
FEMINEAST 2019

FEMINEAST 2019
Mellanösterns moderna musikskatt skapas av kvinnor 
– och här hittar du den. I en oförglömlig konsertserie 
riktar FeminEast ljuset mot unika kvinnliga röster från 
Mellanöstern. Kvinnor som traditionellt inte har samma 
förutsättningar som män. Vars röster inte hörs lika högt. 
Men scenkonst har en kraft. En förmåga att förändra. 
Genom konsten verkar de för frihet och skapar ut-
rymmet för den förändringen. I en värld där alla inte 
har samma förutsättningar, påminner de publiken om 
scenkonstens potential. 

FeminEast bjuder i år på en unik artistkavalkad med 
fantastiska uppträdanden och träffsäkra musikaliska 
upplevelser. Allt från traditionella uråldriga musikstilar, 
klassisk arabisk och persisk musik till post-progressiv 
jazz och funk.

Genom att kombinera traditionell iransk musik med stilar som barock, jazz och 
blues skapar Darya Dadvar någonting helt nytt. Hon ses som en av de mest inno-
vativa artisterna inom World Music idag och är en av Irans mest populära kvinn-
liga artister. Hennes unika sätt att kombinera traditionella persiska sånger med 
europeisk klassisk musik har resulterat i lyssnare och fullsatta salonger över hela  
världen. Hon är även känd för att kombinera olika musikstilar i samma sång och 
slå ihop olika tidsperioder, språk och dialekter. Hon följer sina instinkter och har 
tack vare det lyckats skapa en helt egen sångstil. 

28 november kl 19:00 Stora teatern Göteborg 
1 december kl 18:00 Berwaldhallen Stockholm

DARYA DADVAR &  
ENSEMBLE 

Maryam Khanehsaz är en av få sångare som bemästrar den uråldriga musik- 
traditionen Yarsan och är en av de starkaste kvinnliga rösterna i den nya gene-
rationen vokalister på den kurdiska musikscenen. Yarsan härstammar från en 
kurdisk tankerörelse som går ut på att lära människor att uppnå den ultimata 
sanningen, men sedan islamiska revolutionen i Iran har diskrimineringen av  
Yarsani-samhället ökat. Tillsammans med unga erkända kompositören Razgar 
Molamahmoodi och ytterligare tre enastående instrumentalister presenterar 
hon en unik repertoar som för första gången i Sverige framförs på FeminEast.

23 november kl 19:00 Kista Kyrka/Kryptan Stockholm

MARYAM KHANEHSAZ  
& RAMAN ENSEMBLE 

Äntligen ges tillfälle att återuppleva Tanblues - ett enastående musikaliskt 
möte mellan superstjärnan Josette Bushell-Mingo och den högt renommerade 
musikern Tahmoures Pournazeri. Tanblues är en unik fusion mellan två världar, 
två religioner, två kontinenter, två musikstilar och framför allt två framstående 
artister. Här blandas klassisk blues, texter från gamla persiska poeter, spirituell 
sufimusik och det traditionella instrumentet tanbur – som tillsammans skapar en 
helt ny musikstil som är redo att ta världen med storm!

25 november 
Magiskt musikaliskt möte – Konsert på bio 

Digital sändning 

TANBLUES  

’

Arrangörer för FeminEast 2019


