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Flöjtkvartetten 40f navigerar chosefritt och kommunikativt genom sitt 
säregna ljudlandskap. De väcker nyfikenheten hos sina lyssnare,  och 
även hos ett stort antal tonsättare som har skrivit musik direkt till 
kvartetten. 40f gav sin första konsert 2008 på Atalante i Göteborg, och 
har sedan dess spelat flitigt på svenska scener. Utomlands har de synts 
och hörts på Musikverein i Wien, Svenska Institutet i Paris, på 
musikfestivalen Specs On i Berlin, och på turné i norska fjordlandskap. 

Med fokus på flöjtens roll i vår tids musik lyfter de fram flera av våra mest 
aktuella tonsättare som Anders Jormin, Madeleine Isaksson, Malin Bång 
och Ellen Lindquist. För den allra yngsta publiken spelar 40f musiksagan 
Tillsammans av Andrea Tarrodi och Svante Grogarn. De har även gjort sin 
egen version av Steve Reichs nutida stråkkvartett-klassiker Different 
Trains. 2018 firade 40f sitt 10-årsjubileum med en konsertserie på 
hemmaplan i Göteborg, festkonsert på KVASTs festival på Stockholms 
konserthus, och uruppföranden av Malin Bång och Lotta Wennäkoski. 
Under hösten 2019 sjösätts ett nytt projekt tillsammans med elektronika-
musikern Lisa Nordström, och i pipelinen finns också en konsertturné till 
Japan med framträdande på International Low Flutes Festival under 2020. 
Kvartetten har också genomfört en serie uppskattade pedagogiska 
projekt för ungdomar, bland annat ”Luften är fri”, för och med unga 
flöjtister i Västra Götaland, och har ett återkommande samarbete med 
kompositionstudenterna på HSM i Göteborg. 
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Anna Svensdotter 
har sitt fokus på samtidsmusik och improvisation. Hon spelar och turnerar både 
som solist och med flera olika ensembler som Ensemble Parkour, Ghost inside 
ghost, Trio Ek/Janson/Svensdotter, och helt nystartade GAHLMM bildad för att 
uppmärksamma FSTs 100-årsjubileum med en Sverige-turné i höst. Anna har 
genom åren beställt och uruppfört verk från både svenska och internationella 
tonsättare, vilket resulterat i solo-cd:n Alpha Waves med svensk musik för flöjt och 
elektronik släppt 2013. Under nästa år väntar bl.a. duo-turné i USA med 
tonsättaren och elektronmusikern Paula Matthusen (US) och teaterprojekt i 
Göteborg med Teater Spira.

Ann Elkjär 
har uppmärksammats för sitt levande och uttrycksfulla spel, som hon allra helst 
använder för att spela kammarmusik, både i egna grupper som i duon med 
gitarristen Martin Fogel, eller som gäst i slagverksduon Rhytm Art Duo. Hon tycker 
det är ett hedersuppdrag att få föra arvet efter sina flöjtlärare vidare till sina 
studenter vid Musikhögskolan Ingesund. Ann har diplomexamen från 
Musikhögskolan vid Göteborgs universitet och Royal Academy of Music i London. 
Hon har belönats med ett stort antal priser för sitt flöjtspel, bland annat The 
Queens Commendation for Excellence och hederstiteln Associate of the Royal 
Academy of Music.  

Jill Widén 
fick sin utbildning på Musikhögskolan vid Göteborgs universitet med 
solistdiplom, och är numer en aktiv frilansmusiker som spelar med Sveriges 
och Nordens främsta orkestrar. De senaste åren har hon varit återkommande 
inbjuden att spela med Wermland Opera och Svenska kammarorkestern. Jill 
undervisar på Örebro Musikhögskola och Kävesta Folkhögskola. Hon har 
även en duo med harpisten Jennie Åbrink. 

Åsa Karlberg 
Är en mångsidig kammarmusiker med en fot i scenkonst Sörmland, och 
den andra i frilanslivet. Till exempel musicerar Åsa med orkestern 
Rebaroque, på Drottningholmsteatern, med Duo Nimm och duon Falk & 
Karlberg, i improvisationsgruppen Grass/Karlberg och med den 
genreöverskridande trio Angels. Åsa Karlbergs musikaliska nyfikenhet 
resulterar i ständigt nya musikaliska möten, och på senare tid även i egna 
kompositioner.  


