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PROGRAMMA 

Wayfaring stranger 
Travel Tune 
Gladelig sjunga vi
Liten Hilda
Baloo
Furua intro 
Fahter 
Nimf tune 
Heiemo
I never knew I loved you 
Sparvens visa 
The railroad boy
Come all ye fair



TOELICHTING 

Soetkin Baptist heeft een glasheldere en warme stem die hart en ziel 
raakt. Ze trok met Ishtar naar het Eurosongfestival, kleurde projecten 
van de folkband Olla Vogala, de klassieke gezelschappen Zefiro Torna 
en graindelavoix en zingt bij de ensembles Encantar en Psallentes.

Sinds september 2013 woont ze in Noorwegen waar ze verder 
werkt aan een eigen repertoire. Vanavond verkent ze een op en 
top ‘noordelijk’ repertoire met twee rasechte muzikanten: 
Jan Van Outryve op luit en Didier François op de Zweedse viool, 
de nyckelharpa. Dat is de Scandinavische variant van onze draailier, 
een oud en bijna vergeten strijkinstrument dat een opmerkelijke 
come-back beleeft.

Vergaap je aan liederen over leven en dood, geluk en verdriet, mooie 
parels, ballades, wiegeliedjes uit een indrukwekkende verzameling 
Noorse liederen.
 

aansluitend om 16.30 u 
LINNEA DUNNE

LINNEA DUNNE
Lezing over Lagom

Het onvertaalbaar begrip lagom duidt op een manier van leven 
die harmonie bevordert. “Lagom är bäst” is een bekend Zweeds 
spreekwoord, dat zoiets betekend als: “De juiste hoeveelheid is 
het beste.”

Linnea Dunne is schrijver, uitgever, activist en moeder. Als ervarings-
deskundige in het verdelen van haar tijd belicht ze het begrip in haar 
boek Lagom: the Swedish art of balanced living.

Na een heerlijke en verhelderende lezing van een 40-tal minuten gaat 
ze in op vragen uit het publiek. Ook muzikante Soetkin Baptist, die 
sinds enkele jaren in Noorwegen woont, neemt aan dit gesprek deel.
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