
Fra fengslende samtidsmusikk til virtuose trekkspillperler med løs snipp 
og ledig atmosfære 
 
Det gikk 17 år fra de møttes i Moskva til dere første solo-CD kommer ut. Etter mengder 
av konserter sammen i Norge, Sverige, Danmark, USA og England, ble det i januar 
gjort plateinnspilling på det velrenommerte selskapet ”Courthouse Music” i Sverige. Nå 
kommer platen, og med den konsertturné.  
 
Konserten vil bestå av musikk for enhver smak. Første avdeling er klassisk rettet inkludert 
fremføring av et helt nytt verk av den svenske komponisten Fredrik Högberg, mens andre 
avdeling vil være viet det mer underholdningspregede repertoar, hvor de også er innom de 
gamle trekkspillmestere som Arnstein Johansen, Pietro Frosini og Wolmer Beltrami. 
 
Øivind Farmen er født i Norge i 1972 og startet å spille trekkspill svært tidlig. Han har vunnet 
flere prestisjetunge priser i inn- og utland, blant annet "Trofée Mondial de l'accordéon" 
("Verdensmesterskapet på trekkspill") i Portugal, 1996. Han er kjent fra mange ulike stilarter, 
som solist med symfoniorkester, duo med fiolinisten Elise Båtnes og folkemusikkgruppen 
Flukt. 
 
Jörgen Sundeqvist er født 1962 i Sverige og var også svært ivrig i ung alder til å spille 
trekkspill. I 1979 fortsatt sine studier hos trekkspillegenden Anthony Galla-Rini som han også 
turnerte med i USA og Europa. Jörgen er en viktig kraft i svensk kulturliv og virker som 
solist, arrangør og lærer og er blant annet medlem av Kungliga Musikaliska Akademien.  
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Turnéliste: 

17. april: Hamar, Toneheim Folkehøyskole kl. 19.00 
18. april: Oslo, Oslo Kulturskoles lokaler i Tøyenbekken 5 kl. 18.00 
21. april: Harplinge (Sverige) 
22. april: Hylte (Sverige) 
23. april: Staffanstorp (Sverige) 
26. april: Trondheim, Kammersalen i Olavshallen, kl. 19.30 
27. april: Aure, Skogvang ungdomshus, kl. 19.00. 
 
Presseuttalelser: 
"De två dragspelarna Øivind Farmen och Jörgen Sundeqvist, måste efter konserten på Hov i 
går kväll, anses vara rena högvinsten, i det musikaliska lotteriet", Hans Lingbom. 
 
"De lockade fram toner på dragspelen man trodde inte fanns!", Yngve Holmberg 
 
”Stemningen i salen var nærmest kokepunktet”, Terje Fredriksen 
 


