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RIDDU RIU 2003 ARTISTPROGRAMMET
Årets artistprogram er klart. Vi kan by på et spennende program
bestående av en kombinasjon av samiske og internasjonale urfolksartister, nye og etablerte artister.
Orbina
er tilbake med CD og konserter, ti år etter deres suksess med Orbina.
Inga Juuso og Leif Isak Nilut er fremdeles gruppas frontfigurer, sjøl
om besetningen og musikken har endret seg en del siden sist. Sjøl beskriver de musikken som et stort lerret av sterk, nåtidig samisk folkemusikk, med fargerike strøk av vår tids digitale musikkproduksjon.
Yat Kha
Oppkalt etter strengeinstrumentet som særmerker deres musikk, er
Yat-Kha en helt unik folkemusikk gruppe fra Tuva. Yat-Kha har
holdt fast på sin spesielle strupesang, og fornyer tradisjonen ved hjelp
av nyskapende instrumenter og politisk-aktiv undergrunns ethos,
som i sum blir til progressiv strupe-punk. Bandet er vinner av BBCs
”Awards for World Music” i 2002.
Maaki Putulik og Laina Grey
To unge strupesangere fra Canada.
Gåte
Man skal ikke så langt avgårde inn i Gåtes trolske og mystiske lydlandskap, før det står svært klart at Gåtes unge musikanter lykkes med
å morfe bekluktende Maihaugen, lafting og digitale kretskort. Folkemusikken og historiene som Gåte bygger sine rockelåter på, viser seg
å tåle elektriske støt og en ekstatisk sceneopptreden.
Ingor Ánte Áilu Gaup
Denne multikunstneren er aldri redd for å gå nye veier og prøve ut
musikalske kombinasjoner. Vinner av Nordlysprisen i 2003, aktuell
med ny CD til sommeren, og en av våre mest allsidige kunstnere. Til
Riddu Riu kommer han med eget band og ferskt repertoar.
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Joy Harjo
er født i Tusla, Oklahoma og medlem av Muskogeestammen. Hun er
en av Amerikas fremste poeter tilhørende den Amerikanske urbefolkning. Siden 70-tallet har hun formidlet sin poesi gjennom musikk og
med eget band. Musikken hennes beskrives som en song-chant-jazztribal fusion.
Urna
Improvisasjon, spontanitet og en stemme som varierer fra ømheten i
en måneskinnsnatt, til de nådeløse kreftene i en mongolsk sandstorm.
Kombinasjonen av Urnas utstråling og kunstneriske perfeksjon, gir
en fargerik og spennende blanding av intim stillhet, dypt bevegende
utrykk og eksplosive krefter.
Chilly Friday
Grønlands rockeyndlinger gjør sin første konsert i Norge på Riddu
Riu 2003. På Grønland har de skap furore med sin harde Seattleinspirerte rockemusikk, og leder an i en vital bølge av grønlandsk
rockemusikk.
Ulla Pirttijärvi
har tidligere gjestet Riddu Riu med barneprogram og som joiker. I
år er hun tilbake med eget band etter utgivelse av egen CD som har
høstet svært mange superlativer. Ulla med sin myke, lekende joik, vil
smelte selv den mest frosne festivalgjenger.
Nils Ingvald Gaup – Årets unge artist
En ung designer fra Kautokeino er valgt til årets unge artist. Han er
under utdanning ved Moteskolen Esmod, og drømmer om en framtid
som profesjonell klesdesigner. Under Riddu Riu 2003 viser han
fram avgangskolleksjonen gjennom en performanceinstallasjon på
festivalområdet.
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Ilgji
“Ilgji gir oss musikk som gjør oss fri”, sa en forbipasserende. “Ilgji”
gir oss tilbake den glemte rytmen som er født inn i oss, uavhengig av
hvor vi kommer fra på kloden. Folkemusikkgruppa er en av Latvias
mest etablerte og fremste musikalske eksportartikkel. Folkemusikken
er nært beslektet med den karelske tradisjonen slik vi har hørt den
gjennom bl.a. gruppa Hedningarna.
Mengo
Heftige dansere fra Kamtchatkafolket har gjestet Riddu Ri__u
tidligere. Gruppa Mengo framfører tradisjonelle og moderne koryak,
evenske og itelmenske danser. Gruppa gjester festivalen som del av
Nordlige folk programmet.
Čuologeagi
En joik-poesi-dans forestilling med Inga Ravna Eira, Leammuid Biret
Ravdna, Inga Juuso og musikere.
Kikki Aikio
er litteraturstipendiaten som på kammerset skriver tekster og melodier
som viser seg å bli til perler av låter! Med seg har hun Sigsten Steien
på gitar.
Samisk sanggruppe
fra Kåfjord. Lokale og kjente samiske sanger framføres i en fargerik og
humørfylt sangdrakt.
Goikebiergu
Manndalens eget husorkester med et reportoar av sjøsamiske favoritter.
Mindtwist
Se opp for disse unge kåfjordingene som spiller knallhard brutalmetall.
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