
ELVEMOT -  FARGESTERK FOLKEMUSIKK MED KREMLAG 

Gabriel Fliflet på sleppeturné med Rio Aga 

  
Gabriel Fliflet er en mangfoldig og lekelysten musiker som alltid har boltret seg 
innen en mengde norske og utenlandske folkemusikktradisjoner. Mange kjenner 
ham som trekkspiller og vokalist i den uforutsigbare duoen Fliflet/Hamre.  
  
Nå skal han på veien med sitt verk Elvemot, hvor ulike strømninger møtes:  
djerve havvalser, middelhavsmyke sanger, alderdommelige blåtoner, 
balkanrytmikk - og en melodiøs hyllest til vakre gårdsnavn på Voss og i 
Hardanger: den nydelige Rio Aga.  
  
Med seg har Fliflet et kremlag av norske folkemusikere:  
Tore Bruvoll (gitar), Ånon Egeland (fele), Gjermund Larsen (cello, fele), Sondre 
Meisfjord (kontrabass), Berit Opheim (sang). 
  
På turnéen presenteres live-platen Rio Aga, som inneholder utdrag fra Elvemot. 
Utgiver er NORCD. 
Turnéen går i perioden 17. – 23. februar til Rauland, Oslo, Kristiansand, 
Farsund, Klepp, Suldal og Bø: 
 
  
Søndag 17/2          RAULAND  Rauland kyrkje kl. 19                                            
arr. HiT  
  
Mandag 18/2         OSLO Caféteateret, Hollendergt. 8 kl. 
19.30                              
arr. OsloFOLK 
  

Tirsdag 19/2         KRISTIANSAND Kick malt og mat, Dronningens gt. 8  kl. 20   

arr. Egdefolk 

  

Onsdag 20/2         FARSUND  Farsund Kino  kl. 19.30                                 

arr. Nordsjøfestivalen 

  



Torsdag 21/2         ORRE, KLEPP  Friluftsmuséet kl. 
20  (Fullmånekonsert)                             

arr. Klepp kommune 

  

Fredag 22/2         SAND  Kulturhuset  kl. 19.30                                       

arr. Suldal Kulturhus 

  

Lørdag 23/2         BØ  Gullbring Kulturanlegg  kl. 20                              

arr. Gullbring 

Turnéen arrangeres i samarbeid med Riksscenen 
for nasjonal og internasjonal folkemusik, joik og folkedans. 
Den er også støttet av Visjon Vest (Sparebanken Vest) og Fond for lyd og bilde. 
  

  
BAKGRUNNSINFO: 
  
Elvemot ble første gang oppført som et bestillingsverk på Osafestivalen, Voss 
2006. Komponist er Gabriel Fliflet og musikken er arrangert av musikerne i 
fellesskap. Tekstene er ved Ragnar Hovland og Gabriel Fliflet. 
  
Verket har fått en svært varm mottagelse. Pressen skriver: 
  
Det høyrest ut som ein klisjé – men når det gjeld Gabriel Fliflet og hans musikk 
er det enkle ordet «vakkert» det mest dekkande. Han har denne eineståande 
evna til å laga melodisk nydelege melodiar som treffer deg rett i sjela...  
  
...ei samanhengjande triumfferd gjennom melodiar som kvar for seg har 
klassikar-kvalitetar                                  –  Nils Kvamsdal, Hordaland 
  
  
Med sine vekslande stemningar og likande tekstar og melodiar var ”Elver og 
elvemot” eit tingingsverk me kort og godt bør tinga om att. Og om att, og om 
att.  ... Elver og elvemot var reine stjernetreffet. 
  
-  Sunva Coll Mossige, Spelemannsbladet 
  
  



Medvirkende: 
  
Tore Bruvoll,  gitarer 
En ledende gitarist i folkemusikknorge, medlem i bl.a. Den store norske 
gitarkvartett, Bruvoll/Halvorsen. Samarbeid med Annbjørg Lien, Majorstuen. 
  
Ånon Egeland, feler og munnharpe 
Kanskje landets mest særpregede felespiller, med en unik tone og skalabruk som 
er inspirert av gammel spillestil og intonasjon.  
Musikkforsker og multi-instrumentalist. 
  
Gabriel Fliflet, trekkspill og sang  
  
Har i tretti år boltret seg innen ulike norske og utenlandske folkelige tradisjoner:  
norsk folkemusikk og gammeldans, greske sanger og sigøynermusikk, etnisk 
populærmusikk fra østersjøområdet, m.m. 
Fliflet er mest kjent fra kompaniskapet med trommeslager Ole Hamre i 
Fliflet/Hamre. Denne duoen har dyrket fram sin egen bergensmusikk fra verden 
og har samarbeidet med bl.a. Odd Nordstoga, Jan Eggum, Kari Bremnes og 
Knut Reiersrud. 
  
Gjermund Larsen, cello og fele  
En av de dyktigste folkemusikerne i landet og med i det unge 
folkemusikknorges flaggskip Majorstuen, i finsk-norske Frigg m.m. 
  
Sondre Meisfjord, kontrabass 
Markert kontrabassist innen jazz og folkemusikk. Med i bl.a. Urban Tunélls 
Klezmerband og tidlegare i en av landets mest nyskapende og populære 
jazzgrupper: Come Shine.  
  
Berit Opheim, sang 
En av landets fremste vokalister uansett sjanger. Med sterke røtter i 
folkesangtradisjonene på Voss beveger hun seg også fritt i klassisk, 
improvisasjons- og samtidsmusikk. Vakte oppsikt som Månefruva (Nattens 
dronning) i Tryllefløyta – ein folkeopera. Eget tingingsverk på VossaJazz-07. 
  
  
  
  
 

Kontaktperson turné:  Gabriel Fliflet      tlf. 47 31 74 51  fliflet@tele2.no 

Kontaktperson CD:     Karl Seglem         tlf. 92 45 62 69 norcd@norcd.no 
Platenummer: NORCD 0874 

  



  
  
  

  
VELKOMMEN TIL KONSERT! 
 
Gabriel Fliflet 
fliflet@tele2.no  tlf +47  55 13 62 41 
Hjemmesider: 
Fliflet/Hamre: www.kunst.no/flimre 
Folkemusikklubben Columbi Egg: www.folkemusikkscena.no 
 
 
 
 
 


