
Vinter 2023 
måndag 19 december kl 19 – 21 
Saftorkestern stämmer upp till svängig folkmusik. Kom och lyssna, ät eller ta med instrument och var med och spela. 
Boka gärna bord, buffé 130 kr Granliden Thai & Sushi House Landsvägen 39, Storvik Tel 0290-311 20 I samarbete med 
Gästrikebygden VÄLKOMNA! 
 

2023-01-18 
Hazelius Hedin 
Gävle Konserthus, Gourmet Blå, 19.00 
Johan Hedin och Esbjörn Hazelius har tillsammans duon Hazelius Hedin, som funnit i mer än ett decennium. De har ständigt förtrollat 
publiken med sitt täta samspel och sina innerliga tolkningar av folksånger och danslåtar. Aktuella med sitt fjärde album är de ute på lång 
turné i Norden, med ett självklart stopp i Gävle! 
Mer information och biljetter:  https://www.gavlekonserthus.se/konserter/hazelius-hedin/ 

2023-01-21 
Gävle Konserthus 25 år (med bland annat Symphonic Stomp!) 
Gävle Konserthus, Gevaliasalen, 19.00 
Gävle Konserthus firar 25 år senare med stor jubileumskonsert! Där kommer bland andra Görgen Antonsson (och dirigent Karl-Johan 
Ankarblom) tillsammans med Gävle Symfoniorkester bjuda på några alster från Symphonic Stomp! Övriga medverkande är Orup, 
Viktoria Tolstoy och Daniela Rathana. 
Mer information och biljetter:  https://www.gavlekonserthus.se/konserter/gk25/ 

2023-01-28 
Spelmansstämma i Skutskär 
Johannesgården, 1600-23.00 
Gelotteträffen, knytkalas, allspel och dans på Johannesgården. “Save the date”, mer information kommer, hälsar Per-Olof Swing. 

2023-02-06 
SAW, Tennstopet, Gävle 
Mat, musik, musiker och massa-härligt-häng! 

2023-02-11 
Årsundaruschan - Vinterstämma 2023 
Strandbaden, Årsunda 
Går av stapeln lördagen 11 februari. Musik, dans, konserter (med bland andra Gefle ORK, Låtligan), mat och dryck, fika, buskspel, mer 
musik och dans - kort och gott en riktig trivselkväll! 
Mer information kommer löpande: https://arsundaruschen.com/  https://www.facebook.com/events/717426459358728 

2023-02-15 
LISAS - Releasefest 
Musikhuset, Gävle, 18.00 - Flyttad från november 
Lisa Rydberg, fiol & Lisa Långbacka, accordeon. 
Den första skivan Fiddle and Accordeon Conversations hyllades av kritikerna med bl.a. 5/5 i DN och tilldelades Manifestpriset. Den 
utsågs även till ett av århundradets viktigaste folkmusik-album i tidningen LIRA. 
Upplev LISAS musikaliska samtal där två instrument blir ett och en person blir två. I deras kompositioner hörs spår av såväl folkmusik 
som barock, tango och nutida konstmusik. Duon har samarbetat med artister som Lena Willemark, Sofia Karlsson, Sofie Livebrant och 
norska stråkorkestern Trondheimsolistene. 
De har turnerat i Europa och USA och har spelat vid flera större tillställningar som utdelningen av Rolf Schockpriset, Kungliga 
Musikaliska Akademiens högtidssammankomst och Expressens kulturprisgala 2022. År 2019 tilldelades duon ett stipendium ur Marianne 
och Sigvard Bernadottes konstnärsfond.  Mer information och biljetter:  https://musikhuset.nu/ 

2023-03-17 
Quilty 30 år - With very special guest Andy Irvine (Planxty) 
St Patrick’s Day Special 
Gävle Konserthus, Gevaliasalen, 19:30 
Quilty fyller 30 år och firar med att bjuda in den irländske folkmusik-legendaren Andy Irvine (från den genredanande gruppen Planxty) till 
ett musikaliskt möte och turnésamarbete. Det blir ett rikt konsertprogram som presenterar det bästa från Irvines och Quiltys repertoarer - 
med utrymme för både samspel och egenart. 
Mer information och biljetter:  https://www.gavlekonserthus.se/konserter/quilty30/ 

lördag 18 mars 2023 
GSF årsmöte med kurs, mat och spelkväll på Musikhuset i Gävle - mer information senare 
 
 
2023-03-25 
Sara Parkman 
Gävle Konserthus, Foajén, 21:00 
Sara Parkman är folkmusikern som ifrågasatt och omfamnat traditioner så ogenerat och genomtänkt att hon skapat sig ett eget 
musikaliskt universum – och med det blivit den samtida svenska folkmusikens stora affischnamn. 
Med höstens utsålda turné och det enormt hyllade albumet ”Eros Agape Philia” i ryggen ger sig Sara Parkman nu en omfattande vända 
även i vår. Efter den hyllade konserten under Gävlit i november, återvänder Sara nu till Gävle, och en konsert på klubb KAKEL i Gävle 
Konserthus. Mer information och biljetter: https://www.gavlekonserthus.se/konserter/sara-parkman/ 



 


