
 
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, och har sedan dess spelat flitigt på svenska scener, till 
exempel på Stockholms Konserthus serie ”Ny fredag”. 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 våra mest aktuella tonsättare som Johan 
Svensson, Madeleine Isaksson,  Magnus Bunnskog, Malin Bång och Ida Lundén. 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. Nyligen inleddes ett 
projekt i samarbete med Lisa Nordström. I pipelinen för säsongen 2022 väntar ett nyskrivet verk av 
Johan Svensson.  

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 
kompositionstudenter på HSM i Göteborg. 

Kontakt: 
Anna Svensdotter  
mob. 0706-53 59 12 
info@40f.se 
www.40f.se 
Facebook: 40f
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Anna Svensdotter 
är baserad i Göteborg där hon också är utbildad på Musikhögskolan. Med 
fokus på samtidsmusik och improvisation spelar hon både solokonserter 
och med flera olika ensembler förutom 40f, bl.a. duo Diabas med cellisten 
My Hellgren och experimentella sextetten GAHLMM. Hon har genom åren 
beställt och uruppfört verk av många tonsättare, både svenska och 
internationella, vilket bl.a. resulterat i solo-cd:n ”Alpha Waves” med svensk 
musik för flöjt och elektronik släppt 2013. Anna har också skapat ett antal 
ljudinstallationer, senast verket Nattskred – Dew Fall Hawk till en installation 
i samarbete med engelske konstnären Mike Collier till utställningen 
Selfscapes 2018 i Dalby Forest, England. 

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 vid Musikhögskolan vid Göteborgs universitet, med 
solistdiplom som högsta examen. Hon är aktiv som frilansande 
orkester- och kammarmusiker runtom i Sverige, och sedan några år 
tillbaka undervisar hon även i tvärflöjt och kammarmusik på 
Musikhögskolan vid Örebro universitet och Kävesta folkhögskola. 

Åsa Karlberg 
är en mångsidig kammarmusiker med en fot i Scenkonst Sörmland, och 
den andra i frilanslivet. Där musicerar hon med orkestern Rebaroque på 
Drottningholmsteatern, med sin Trio Lila, med sina duopartners  
Mårten Falk gitarr, Olle Pettersson slagverk och Torbjörn Grass 
improvisation/experiment. Åsa Karlbergs musikaliska nyfikenhet 
resulterar ständigt i nya konstnärliga möten. 2019 skrev hon musiken till 
Scenkonst Sörmlands uppsättning av Ett Dockhem, och 2021 är hon 
tillsammans med Jukka Rintamäki, ljuddesign/komposition 
musikansvarig i uppsättningen av pjäsen Orlando. 


