
Jazz i Holmsveden 2018-07-07 
 

Konsert med artisten/sångerskan Rigmor Gustafsson ackompanjerad av Hälsingarna 

Oskar Schönning, gitarr & Svante Söderqvist, kontrabas. 

En svängig sommarkonsert med låtar signerade Gustafsson/Schönning/Söderqvist men 

även med välkända klassiker från den amerikanska och svenska låtskatten. 
 

 
 

 

Klockan: 18.00  På: Idrottsgården! 

Pris: 150 kronor 
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Rigmor Gustavsson 

The UK’s Guardian newspaper has called Rigmor Gustafsson “penetratingly delicate, and subtle,” and she 

continues to establish herself as one of the leading jazz vocalists in Scandinavia.  

På svenska!  

Storbritanniens Guardian-tidning har kallat Rigmor Gustafsson "penetrerande delikat och subtilt" och hon 

fortsätter att etablera sig som en av de ledande jazzsångarna i Skandinavien 

 

Se hennes hemsida http://rigmorgustafsson.com 

 

Oskar Schönning 

Född och uppvuxen i Älgnäs i Hälsingland. 

Har gett ut sex skivor, varav den senaste med tonsatta dikter av Gunnar Ekelöf. Nu aktuell med den tredje 

Ep:n i projektet Music for Others. Varit medlem i Rikard Wolfs band och bland annat gjort föreställning på 

Stockholm Stadsteater. Jobbar också med trädvård och som reporter på tidningen ATL. 

 

 

Svante Söderqvist 

 

Född och uppvuxen i Kilafors i Hälsingland. Efter att ha full gjort sina studier på  

Fridhems Folkhögskola i Svalöv 2002, började han sin professionella karriär med en fyraårig 

musikeranställning på Estrad Norr i Östersund.  

Sedan 2006 bor Svante i Stockholm och arbetar med många olika artister och musiker,  

såsom  

Rigmor & Christina Gustafsson, Stockholm Voices, Mathias Algotsson trio/kvartett, Klas Lindquist, Claes 

Janson, Margareta Bengtsson(The Real Group), Peter Asplund, Magnus Lindgren, Nils Landgren,  

Jan Levander, Hanna Hedlund, Martin Stenmarck, Åsa Jinder med flera. 

 

Dessutom har Svante medverkat som kontrabasist - och cellist i föreställningarna Paraplyerna i Cherbourg 

på Stockholms Stadsteater 2011/2015, Cabaret på Uppsala Stadsteater 2014 samt From Sammy With Love 

2016. 

Svante Söderqvist är verksam som kontrabasist, cellist och el basist och har en stor genrebredd som spänner 

från jazz till klassisk musik, folkmusik och pop/rock. 
 

http://rigmorgustafsson.com/artist/

