
NorrlandsOperans Symfoniorkester möter folkmusiker med
stjärnstatus
Folkmusiktrio hjärta symfoniorkester är lika med sant. Samspelt folkekvilibrism surfar på en våg av symfoniskt sväng när trion
Nordic, gör gemensam sak med NorrlandsOperans Symfoniorkester.

Nordic är det svängigaste som går att hitta på en skandinavisk folkmusikscen. I år firar trion 10 år av smittande spelglädje.
Årets höjdpunkt är en stor konsert tillsammans med NorrlandsOperans Symfoniorkester i december.

– Vi har gått igenom mycket tillsammans och fått uppleva fantastiska framgångar, säger Magnus Zetterlund på mandolin. Tillsammans med
Anders Löfberg på cello och västerbottningen Erik Rydvall på nyckelharpa skapar de ett helt eget sound med rum för berättande melodier och
utmanande rytmer. 

Konserten är först ut i en serie om tre där symfoniorkestern möter artister ur andra genrer. Mötet med Nordic följs av gästande Skator och
Kraja. För arrangemangen under de tre konsernterna står Karl-Johan Ankarblom som själv har sina rötter inom folkmusiken.

– Bra musik, oavsett genre, bär på en tydlig musikalisk DNA-sträng som berättar för mig hur jag ska arrangera den, säger han.

Hans arbete går ut på att få helheten att bli mer än delarna. Vad finns redan i musiken och vad kan orkestern belysa eller tillföra? Kan
orkestern öppna upp en bredare horisont bakom låten?

– Nordic bygger på ett fantastiskt sätt upp små universum av sväng i alla de former i sin musik. Detta ska vi på ett snillrikt sätt belysa och
utveckla tillsammans med orkestern, från mikro till makro. Målet, som alltid med folkmusik, att publiken inte ska kunna hålla sig ifrån att dansa,
säger Karl-Johan Ankarblom.

Konserterna 3 och 4 dec spelas in av SVT och kommer sändas under nästa år.

Datum:

3 och 4 dec Umeå, NorrlandsOperan, Konsertsalen

Om Nordic:

Nordic är ett av Sveriges bästa och mest uppskattade folkmusikband. Med en smittande spelglädje och charm har bandet gjort succé såväl i
Sverige som utomlands. De senaste årens framgångar har lett till flera utmärkelser. Vid Folk- och världsmusikgalan 2011 blev bandet utsett
tillÅrets Grupp. På samma gala år 2010 mottog Nordic priset Årets samspel.

Nordic ställer gärna upp på intervjuer. Kontakta:
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