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Gussjönoret välkomnar ännu en sommar!
Sommarprogrammet för Gussjönoret 2013 är nu klart. Satsningar på arrangörssamverkan och
föryngring bland band såväl som i publikled står i arrangörens fokus. Förutom traditionella
midsommardagen bjuds det i år även på sju onsdagskvällar.
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Gussjönoret med sitt idylliska läge vid vattnet i vackra Gussjöbygden är en av Västernorrlands mest
välkända festplatser med anor från 1930tal och många vittnar lyriskt om sina minnen från kvällar vid
Gussjöns strand med dans, musik, människor, solnedgång och nattliga bad. Med sin avslappnat lantliga
miljö ligger samtidigt Gussjönoret centralt placerat med nära avstånd från såväl Härnösand som Sundsvall,
Kramfors och Sollefteå. I sommar kommer musiken åter att ljuda över Gussjön när “Noret” bjuder in till inte
mindre än åtta fantastiska kvällar.
Föryningring är ett ledord för Gussjönorets sommarsatsning, vilket avspeglar sig i orkesterutbudet som
bjuder en stor spännvidd. Trygga väletablerade band som Blender, Zlips, Jannez och Martinez blandas med
unga friska uppstickare som Voyage, Dreams och Umbrella. De sistnämnda är först ut i sommar
tillsammans med Zlips på premiären den 5/6.
 Eftersom det är premiär och dessutom kvällen före nationaldagen så ville vi bjuda på något lite mer, varför
en nonstopkväll kändes helt rätt, säger arrangören LarsErik “LEJon” Jonsson.
Gussjönoret ägs och drivs av Gussjö IF som förutom kvällsarrangemang också driver servering dagtid under
delar av sommarhalvåret. För onsdagskvällarna är det dock precis som förra året LarsErik Jonsson från
Östersund som står som arrangör.
 Att vara nöjesarrangör är idag såväl krävande som riskfyllt och vi ser det här samarbetet som en mycket
lyckad lösning, LarsErik brinner för detta och har det kunnande och nätverk som vi idag saknar.
Tillsammans kan vi förvalta och utveckla Gussjönoret så att det kan fortsätta att vara en attraktiv mötesplats
för människor från när och fjärran, säger AnnSofi Hammarström i Gussjö IF.

LarsErik lägger stor vikt vid arrangörssamverkan, precis som han har gjort tidigare i Jämtland.
 Samverkan är min ständiga käpphäst. Att arrangera för arrangerandets skull ligger inte för mig utan jag ser
mig i arrangörsrollen som del i en mycket större helhet där den enes framgång inte står mot den andres
utan att vi tvärtom alla gynnas om vi kan verka i symbios, hjälpa varandra. Tillsammans med
torsdagskvällarna på Ånäsparken i Kovland och lördagskvällarna på Hanssons Loge i Långsele ger
Gussjönorets onsdagskvällar regionen ett utbud med variation, och i mina ögon lagom stor omfattning, säger
LarsErik.
Med sig från Jämtland tar LarsErik i sommar också det ungdomsrabattssystem med rejäl rabatt på
entréavgiften för alla under 18 år som sedan ett år tillämpats på flertalet dansställen i Östersund med
omnejd, något som fallit mycket väl ut där. På Gussjönoret kommer ungdomsrabatt i sommar att gälla vid
alla onsdagsdanser, med förhoppning om att andra arrangörer skall ta efter.
Midsommardagen är av tradition en kväll då många ser Gussjönoret som ett självklart mål för kvällen och så
lär det bli även detta år. Den kvällen bjuds det nämligen också på musik till dubbla orkestrar, rutinerade och
skivaktuella Härnösandsbandet Martinez tillsammans med branschens just nu kanske hetaste tillskott
Voyage. Midsommardagen samarrangeras av Gussjö IF och LarsErik, samt Gussjöentreprenören Ulf Müller
som den kvällen kompletterar Gussjönorets vanliga serveringsutbud med pub.
 Det är en spännande sommar vi har framför oss, avslutar LarsErik.
Gussjönorets officiella hemsida: http://gussjönoret.se (lanseras 5/4 kl 20:00)
Gussjönorets Facebooksida: http://facebook.com/gussjonoret (återlanseras 5/4 kl 20:00)
Högupplösta pressbilder på sommarens band kan laddas ner från följande webbplatser:
Zlips  http://www.zell.se
Umbrella  http://www.zell.se
Dreams  http://www.zell.se
Voyage  http://voyagemusic.se
Martinez  http://www.martinez.se
Blender  http://www.blender.se
Jannez  http://www.jannez.nu
Sannex  http://www.sannex.nu
Highlights  http://bandethighlights.se
Bilder från Gussjönoret som fritt får användas kan laddas ner från:
http://pressbilder.gussjönoret.se
Kontaktperson:
LarsErik Jonsson (arrangör)
076830 03 12
larserik@lejonsson.com

