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VICTOR JARAS BARN 

Victor Jaras Barn oildades ar 1975 av Mariela Ferreira -folkmusiklii
rare , vissangerska och forskare i Chiles folkmusik och dans. 

Mariela valde gruppens namn efter Chiles kiinde sangare som var hennes 
arbetskamrat. De deltog i samma grupp »Cuncumem> i 3 ar och reste 
runt i Chile och upptecknade folksanger och folkdanser for att hitta 
den ursprungliga musiken. 

Marielas onskan iir att kunna ge oarnen i exil kiinsla for sitt urs
prung, sina kulturella rotter, och ge uttryck for den i sang och 

· dans sa hon triiffar varje lordag ett 30 tal barn i Bergshamra kyrka 
for att undervisa dem .. 

Genom den verksamheten har Mariela tonsatt nya sanger med tex
ter av Gabriela Mistral, Pablo Neruda och andra poeter i exil som 
speglar barnens nya verklighet .. Denna aktivitet har skapat ett kolek
tiv arbete och stor samhorighet mellan barn och foriildrar fran oli
ka nationaliteter. 

»Victor Jaras Barm> har medverkat i manga forestiillningar runt om 
i Sverige for barn och for solidaritetsarbete i t.ex. Viirmland , Vaste
ras, Goteborg, Solna kommun, m.m. Dessutom har olika program 
siints i TV. Det sista var i tva de lar so m visades i TV2 den 26-27 maj 
1982. De har spelat i en skiva som heter »Victor Jaras Barn» genom 
YTF (Yrkes Trubadurernas Forening). 

Mariela och barnen har bestiimt sig for att ge ·en musik afton pa So
dra Teatern och samia pengar till nodstiillda oarn i Chile. 

SANGER OCH DANSER FRAN CHILE; 

NORRACHILE 

CHILOE 

l . Tre sdnger frdn Tiranafesten 

2. Ringdans 
3. Lilla Duva - festdans 

4. Var ska vi dansa i ring ? rext : Gabriela Mistral 

musik: Mariela Ferreira 

5. Ldt oss gd ti!! Betlehem - traditionell julsdng 
6. Tidigt i morgonbitti text : Gabriela Pizarra 

musik : folkmelodi 

7. En Sj6bj6rn frdn Chiloe - folkvisa 
8. Resfalosa - folkdans 

9. Virvelvinden- traditionell vals 
10. "La Nave " - folkdans 

11. Efter, efter mej - folkdans 
12. Madonnan frdn Candelaria 

PAUS 

13. Tvd svenska sdnger 

CENTRALA CHILE 

14. Jag biktade mig igdr .. . - folkvisa 
15. Vetet frdn Soder text och musik: Marcelo Coulon 
16. Sajuriana fest o eh kiirleksdans 
17. Farviil iilskade hjiirteviin - folkvisa, tonada 

18. Hatten - kiirleksdans 

19. Angelita Huenuman text och musik: Víctor Jara 

20. Luchin text och musik : Víctor Jara 

21. Pequen , Jote och Aguilucho - tre danser so m imiterar fdglarnas rorelser 
22. Gungornas Ringdans text : Fernando Alegria 

musik : Mari e la Ferreira 
23. Ror i gro ten - lekfull dans 
24. Ringdans for [red en text : Maria Paseiro 

musik: Mariela Ferreira 
25 . Cueca - Chiles nationaldans 
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