
GÄVLE SYMFONIORKESTER, GÖRGEN ANTONSSON OCH KARL-
JOHAN ANKARBLOM LÄGGER SIN RELEASEKONSERT FÖR
SYMPHONIC STOMP OF SWEDEN PÅ STOCKHOLM FOLK
FESTIVAL
VARMT VÄLKOMMEN TILL RELEASEKONSERTEN I SLOTTSPARKEN VID HESSELBY SLOTT DEN 8 AUGUSTI KL. 20

Symphonic Stomp of Sweden är namnet på den symfoniska folkmusik som ser dagens ljus under Stockholm Folk Festival på
Hesselby Slott. Musiken släpps samtidigt under samma titel på CD via Naxos och den kommer att finnas tillgänglig ute på
Hesselby.

Det är traditionellt, och helt nytt! Det är bundet, och fritt! Det är tungt, och lätt! 

Det är musik som går in genom öronen men inte stannar i huvudet eller ens i hjärtat 

utan rusar rätt ner i fötterna och sätter din musikaliska världsbild i gungning. 

Gör dig beredd för ett magiskt möte mellan Gävle Symfoniorkester och 

riksspelmannen Görgen Antonsson – i arrangemang av Karl-Johan Ankarblom.

Gävle Symfoniorkester

Dirigent: Karl-Johan Ankarblom

Solist: Görgen Antonsson, spelman

Arr: Karl-Johan Ankarblom

GÖRGEN ANTONSSON

Född 1977  är en svensk fiolspelman och kompositör. Antonsson, som kommer från Mörtsjö i Hälsingland är riksspelman och medlem i
grupperna Draupner och Engmans Kapell. Sedan 1999 är han även verksam som teatermusiker på Folkteatern i Gävle.  Han tilldelades det
första Jonas Olsson-stipendiet 2013. SVT sände 2010 en dokumentär om den populäre riksspelmannen och skådespelaren, som spelar i
slottssammanhang såväl som på spelmansstämmor runt om i Sverige och på de stora konserthusscenerna. Bla spelade han för några år
sedan på Kronprinsessan Victorias födelsedag.

KARL-JOHAN ANKARBLOM

Född 1978 är kompositör, arrangör och dirigent

Karl-Johan gjorde dundersuccé under Stockholm Folk Festival redan 2012 när han tillsammans med FOLK ALL IN BAND släppte loss på den
stora scenen ute i slottsparken på Hesselby Slott. Publiken jublade, dansade loss och en av folkmusikens världsnamn, Emilia Amper ,
stagedivade under konserten från scenen. En oförglömlig upplevelse som satte tonen för kommande årgångar av Stockholm Folk Festival på
Hesselby slott.

Ankarblom härstammar ursprungligen från Småland men bor nu i Stockholm.
Han arbetar över hela landet och samarbetar fn med Gävle Symfoniorkester med vilka han har skivsläpp i augusti.

Tack vare att han lärde sig spela fiol redan som barn har han förvärvat en alldeles särskild känsla för stråkarnas funktion i en orkester.  Det
kommer väl till pass i den virvlande musikaliska kompositionen SYMPHONIC STOMP som har sitt uruppförande under Stockholm Folk Festival.
Han har studerat vid Kungliga Musikhögskolan och vid Musikhögskolan i Piteå.

GÄVLE SYMFONIORKESTER

Gävle Symfoniorkester är en av Sveriges äldsta symfoniorkestrar och firade  2012 sitt 100-årsjubileum. Den förste konstnärlige ledaren var
dirigenten och kompositören Ruben Liljefors som då hade 25 musiker till sitt förfogande. Under åren som gått har orkestern vuxit till 52
heltidsanställda musiker. Kärnverksamheten bedrivs i Gävle Konserthus och orkestern turnerar regelbundet i Gävleborgs län och i övriga
Sverige. Orkestern har också genomfört turnéer till Skandinavien och övriga Europa, bland annat i högt ansedda Concertgebouw i
Amsterdam.

Gävle Symfoniorkester har sedan starten haft flera namnkunniga chefdirigenter av vilka kan nämnas Stig Westerberg, Rainer Miedel, Göran
W Nilson, Hannu Koivula, Carlos Spierer, Petri Sakari och Robin Ticciati. Spanjoren Jaime Martín är sedan juli 2012 orkesterns konstnärlige
ledare och tillträdde som chefdirigent i juli 2013.
Sedan 1998 har orkestern en av Sveriges bästa konsertsalar i det vackert belägna Gävle Konserthus.



Sedan 1998 har orkestern en av Sveriges bästa konsertsalar i det vackert belägna Gävle Konserthus.

KONTAKT:

Karl-Johan Ankarblom, arrangör         070 794 08 74

Görgen Antonsson, spelman              070 993 30 63

Örjan Hans-Ers, orkesterchef             026 17 29 38

www.ankarblom.com

www.gavlesymfoniorkester.se

och här är en film om Görgen Antonsson: 

https://www.youtube.com/watch?v=uzq8JhlcA_I

STOCKHOLM FOLK FESTIVAL 
Festivalen genomförs traditionsenligt den andra helgen i augusti, under ekarna i slottsparken på Hesselby Slott. I år äger festivalen rum den 7-10 augusti. Musik, myller, lyrik, rörelse
och mångfald! 4dagar. 5 scener. 200 artister från när och fjärran medverkar på fem olika scener.  Bland annat medverkar ALE MÖLLER BAND, HELSINKI COTONOU ENSEMBLE,
THE GOODBYE GIRLS, GEORG ”JOJJE” WADENIUS, SOFIA JANNOK, QUILTY, TAUBESPELEN MED SVEN-BERTIL TAUBE, SARAH DAWN FINER,  MIKAEL SAMUELSSON,
MARIT BERGMAN, NIKLAS ANDERSSON, ANNA-LOTTA LARSSON, JUHA MULARI,  MIRIAM AIDA AFRO SAMBA ORCHESTRA, VÄRLDENS BAND, SALLY SWAG, GÖRGEN
ANTONSSON, KARL-JOHAN ANKARBLOM, GÄVLE SYMFONIORKESTER, TOMAS LEDIN & HÖGA KUSTEN KAPELLET och många fler. Vi släpper nya namn varje vecka så håll
utkik på www.stockholmfolkfestival.se

christina@stockholmfolkfestival.se 
0739-479851
skype: cjiglaeser


