Kantele på besök
Tävling!

Var med och tävla
om en 5-strängad
kantele! Fyll i den
bifogade frågesporten.

Konsert & workshop
8 oktober kl 13.00
Pilevallsskolan, Allmogevägen 3
Trelleborg

Den 8 oktober
händer det skojiga saker
i Trelleborg för dig som är
mellan 7-15 år! Var med på
den interaktiva musikföreställningen
Det LÅTER kantele!
En föreställning som väver in finsk
kantelemusik med kultur, historia och litteratur - allt i ett.
Anmäl dig innan den 2 okt genom att mejla ditt namn och vilken klass
du går i till info@kantele.se, begränsat antal platser på grund av corona.
Arrangör: Kantele- och Kalevala Vänner
I samarbete med Ystads kommun
Kulturrådet har beviljat bidrag till verksamheten. www.kantele.se

Om Kantele
Vad är kantele?
Kantele är ett stränginstrument med
upp till 39 strängar, vars ljud påminner
lite om harpa eller gitarr. Det är Finlands
nationalinstrument och över 2000 år gammal.
Instrumentet är mycket populärt i Finland och
varje skola har en 5-strängad kantele, så att alla
ska få möjlighet att spela kantele.
Geografisk utveckling
Kantele har utvecklats ungefär likadant runt Östersjön och
liknande instrument finns också i andra länder.
Hur kom den första kantelen till?
Det sägs att första kantelen kom till då Kalevalas hjälte Väinämöinen
byggde en kantele av en stor gäddas fiskkäke och tog en ung
flickas hår till strängar.
Hur spelar man på en kantele?
Man plockar med fingrarna och spelar kantele tradionellt
liggandes på knä eller på bord.
Det berättas att när Väinämöinen spelade
på sin kantele, lät det så vackert att alla
skogens djur, fiskar, fåglar och bybor samlade
sig runt om honom för att höra hans kantelespel.

Lyssna på hur
kantele låter på
www.kantele.se

Om Kalevala
Vad är Kalevala?
Kalevala är Finlands nationalepos. Ett epos är en
längre berättelse på vers. I världen finns flera epos,
t ex Iliaden (Grekland) och Edda (Island). Kalevala är en
magisk och äventyrlig berättelse om hur världen blev till,
livet och maktkampen mellan Kalevala och Pohja.

En dikt ur Kalevala

”Han tog kantelen i
handen, lade ned den
över knäna, fingrade på
strängaspelet och tog
skutligen till orda. Samlas
här, kom hit och lyssna,
alla ni som ännu inte har
fått glädja er åt runor, åt
en kantele som klingar.”

Vem sammanställde Kalevala?
Kalevala är sammanställt av Elias Lönnrot (1802-1884). Han var forskningsresande,
läkare och i största allmänhet folkbildare. Han gick omkring bland runosångare i
Karelen (östra Finland) som sjöng de gamla folkdikterna för honom och som han
sedan skrev ner. Kalevala består av 50 sånger.
När skapades Kalevala?
Kalevala har spelat en stor roll för den finska folksjälen och väckte
finnarnas självkänsla för det egna språket och kulturen.
1849 färdigställdes Kalevala.

		
		

Kalevala idag
Idag är Kalevala översatt till över 60 språk, det skapas teaterföreställningar, skrivs böcker och intresset förblir lika stort idag
som förr. Det finns även Kalevala för barn. Kalevala har en helt
egen dag! Den 28 februari flaggas det överallt i Finland.

Gemensam tusenårig historia
Sverige och Finland är grannländer och delar
på en gemensam nästan tusenårig historia tillsammans. Finland var en del av Sverige ända
fram till år 1809.
Finnar har haft en stor roll i det svenska
samhället och många har flyttat till Sverige för
att arbeta. Sverigefinnar kallas den grupp som
är bosatt i Sverige och som har finska som
sitt modersmål.
Antal sverigefinnar i Sverige
Enligt Statistiska centralbyrån fanns det 2019
i Sverige sammanlagt 404 742 personer som
antingen själva är födda i Finland eller har minst
en finlandsfödd förälder. Räknar man in den tredje
generationen (med minst en mor- eller farförälder
född i Finland) uppgår antalet sverigefinnar till
675 000 personer.

Lär dig finska!
Hei - Hej		
Kiitos - Tack

Yksi, kaksi, kolme - 1,2,3
Ole hyvä - Var så god

Att vara sverigefinne är,
precis som ordet säger,
att vara en del av två
kulturer och två språk.
Nationell minoritet,
vad är det?
Sverigefinnarna är en erkänd
nationell minoritet sedan 2010,
med egen flagga och egen
högtidsdag, den 24 februari.

Hyvää huomenta! - God morgon!
Hyvää päivää! - God dag!

