Ett axplock ur “Kommentarer” från namninsamlingen
“Skrivunder/Rädda GWO” 2020 (ca 4800 namn)
Anci Hjulström, musikproducent, Göteborg:
-

Det är en fantastisk kreativ, nyfiken och öppen
orkester som jag haft upprepade uppdrag från och
stått tillsammans på scen med!
Unik skulle jag vilja säga! Inte minst i barn och
ungdomsproduktioner där t ex medverkande
ungdomar efteråt i ett av projekten (”Forza”) sagt
att projektet förändrat hela deras liv. Lägg inte ner
denna orkester! Öka istället stödet

Stefan Sporsén, musiker och kapellmästare:
-

Bra musiker i fina sammanhang skänker så oerhört
mycket till vår stad och vårt samhälle.

Nils Landgren, musiker, Skillinge:
-

Jag vill stödja orkesterns framtid. I en tid som
denna så måste vi ta vårt samhällsansvar.
Orkestern har en viktig funktion i Västsveriges
kulturliv och vi har till uppgift att stödja orkestern
och dess anställda musiker i deras kamp.

Håkan Björkman, solist och tidigare
solotrombonist Kungl Filharmonikerna och
Hovkapellet, Stockholm:
-

Om GWO inte överlever så begår ansvariga ett
utomordentligt stort misstag. Det vore oerhört
pinsamt att en nation som Sverige (som ju är
välmående) inte helt självklart ser till att värna,
upprätthålla och utveckla de mjuka värden som
levande musikinslag från alla professionella
ensembler bidrar till.

Hans Josefsson, operasångare, Göteborg:
-

Att lägga ner en av Sveriges absolut bästa
symfoniska orkestrar är en kulturskandal. Tror jag
kan föra talan för många av mina sångskollegor.

Örjan Fahlström, professor Kungliga
Mus ikhögs kolan, Stockholm:
-

GWO är ett fundament för s ymfonis k blås mus ik i
väs tra S verige. Att avs tå från finans iering och
därmed ors aka nedläggning är ett politis kt
klavertramp av gigantis ka mått. Politiker - vakna
och ins e dimens ionen av detta irrationella och
korts iktiga bes lut!

Sven Fridolfs s on, profes s ionell s axofonis t,
Göteborg:
-

GWO är en av få profes s ionella blås orkes trar i
S verige, väl värd att bevara. En kulturins titution s om
byggts upp under 100 år s ka inte bara få förs vinna.
GWO har ett rikt och brett programutbud s om riktar
s ig till alla åldrar.

Gunilla Flinck, fd mus ikproducent Sveriges Radio
P2:
-

….NU gäller det: Vi mås te kämpa för GWO´s
forts atta Mus ikalis ka liv!

Finn Ros engren, dirigent, fd Göteborgs Operan,
Mölnlycke:
-

GWO är landets enda profes s ionella civila
blås orkes ter.Orkes tern har en s tor bredd i
repertoaren och fungerar både s om kompetent
förvaltare av vårt kulturarv och s om en väldigt viktig
länk i det s amtida mus iks kapandet, detta s om enda
aktör i s in nis ch i väs tra Sverige. Orkes tern ger
arbets tillfällen åt frilans mus iker, s olis ter och
dirigenter. Orkes terns s amverkan med både unga
mus iker under utbildning och amatörer bidrar till
vitalis ering och s tandardhöjning av mus iklivet i ett
vidare pers pektiv. Genom s kol- och barnkons erter
når orkes tern des s utom framtida lys s nare.

J ohan Åkervall, trumpetare, Göteborgs Operan:
-

Nedmonteringen av S veriges mus ikalis ka arv mås te
upphöra, och nedläggningen av en av landets bäs ta
orkes trar inte får s e. Korts iktiga kommunalpolitiker
tänkandes i mandatperioder får inte bli GWO:s
Nemes is .

Martina Norén, bras s pedagog, kompos itör, GWO
s tipendiat, Göteborg:
-

GWO är en orkes ter s om betytt mycket för mig
under min uppväxt och mus ikerutbildning.
Fantas tis ka mus iker och roliga och varierande
kons erter. Ta inte bort förebilder för unga mus iker!!!

Ulrica Grans tröm, bras s pedagog, Falköping:
-

J ag är tubais t, trombonis t och lärare på
Kommunala Mus iks kolan. Alla behöver kultur och
ungdomarna behöver förebilder!

J örgen Dafgård, tons ättare, Malmö:
-

Om S verige s ka kunna forts ätta kalla s ig ett
kulturland går det inte att s trypa bidragen till en
s ådan viktig verks amhet. Att det s ker är en s kandal
för vilken de ans variga bör s tällas till s vars .

Magnus Eriks s on, förbunds direktör S veriges
Orkes terförbund:
-

S verige behöver profes s ionella förebilder och det är
verkligen GWO.

Chris topher Wollter, s kådes pelare, Stockholm:
-

S jälvklart s kall Göteborg ha en blås orkes ter. Inte
mins t när den håller s å hög kvalitet s om GWO.
Blås orkes trarna är des s utom en s tor del av vårt
kulturarv. Det är omöjligt att att bibehålla den
mus ikalis ka kvaliteten om man s kär ner ytterligare.
Tvärtom borde ans lagen öka s å att GWO kan

utveckla sin unika verksamhet och fortsätta berika
Göteborgs kulturliv.

J ulia Dufvenius , s kådes pelare, Stockholm:
-

J ag äls kar GWO.

David Björkman, dirigent, Stockholm:
-

Ta vara på all begåvning och vilja i denna orkes ter!
Prioritera mus iken för att få s amhället att må
bättre. Tänk efter på riktigt hur ni fördelar pengarna!

Sten Wes terlund, klarinettis t, Göteborgs Operan:
-

Det mås te vara ett s lut på nedmonteringen av
kulturen. Gwo är en fantas tis k orkes ter s om har
bidragit med s å mycket till vårt s amhälle.

Tanya Rydell, dans kons tnär, Den Dans ke
Scenekuns ts kole, Köpenhamn:
-

Att s e kommunpolitiker nedprioritera kultur oavs ett
anledning s kär i hjärtat på en s om vuxit upp, tagit
s ina förs ta dans s teg, hört s in förs ta kons ert, varit
på s in förs ta uts tällning i Göteborg. Det är s kamligt
att tro att kultur är en överflödig lyx s om inte har
något med s amhället och des s produktivitet att
göra - om det inte s trävas efter ett s amhälle
liknande det George Orwell bes kriver i 1984? J ag,
Tanya Rydell, född och fos trad i Göteborg, nu
internationellt verks am dans kons tnär, överlämnar
min s ignatur till denna namnins amling.

Per Sjöberg, fd Kulturchef Karls koga och fd ordf
Kulturs kolerådet:
-

J ag s kriver under för mitt engagemang för
blås mus iken och ocks å för att där s ka finnas
profes s ionell blås mus ik.

Leif Wangin, brasspedagog, dirigent, Linköping:
-

GWO är en viktig kulturins titution i Göteborg och
Väs tra S verige. Blås mus iktraditionen går ända till
Gus tav Vas as dagar och GWO har ett mycket viktigt
uppdrag att nå ut till åhörare.

Tomas Anders s on, klarinettis t Arméns Mus ikkår,
Stockholm:
-

GWO är en väs entlig del av S veriges kulturella
infras truktur. Utan denna toppkompetens av
blås are i Väs ts verige förs vinner s pets en från denna
del av S verige vilket får bes tående kons ekvens er för
s åväl rekrytering av blås are till det framtida
profes s ionella mus iklivet s om utbildnings res urs
och ins piration för amatörorkes trar och ungdom.
Att blås mus ikgenren förs vinner från
kons tmus iks cenen i regionen s kapar ett hål i
utbudet s om ingen kan fylla.Nationellt behövs
orkes tern framöver s om res urs för
Förs vars mus iken, en lucka s om s vårligen kan fyllas
av någon annan.

