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Michael Tydén
General Manager Östersjöfestivalen 
och en av festivalens tre grundare
General Manager and co-founder of  
the Baltic Sea Festival

För tolfte året i rad öppnar vi portarna till Östersjöfestivalen och en spännande vecka 
ligger framför oss. Tillsammans med Valery Gergiev och Esa-Pekka Salonen har jag drömt, 
planerat, tvivlat och fantiserat fram detta mastodontprojekt ännu ett år. Det finns en 
kvalitet i upprepningen om den hanteras varsamt. Detta att mötas igen, ta vid där vi 
slutade förra året är ett stort värde i sig, ett investerat kapital vi kan utveckla. Festivalens 
grundtanke är densamma sedan premiäråret: Musik, miljö och ledarskap, en bredd som 
gör att formen aldrig stelnar. Den senaste tiden har fokus i Östersjöområdet förflyttats 
från miljön till det ansträngda politiska klimatet. Det stärker oss i övertygelsen att  
Östersjöfestivalen behövs. I konfliktsituationer är det viktigt att bevara kulturella sam-
arbeten. Här har politiker mötts vid både öppna seminarier såväl som informella sam-
manhang och många av de konserter som framförts hade aldrig ägt rum om inte detta 
forum hade funnits 

Miljön i och kring Östersjön får stå i fokus, och även om det finns flera akuta problem 
så tror jag på idén att belysa en fråga i taget. Att fördjupa sig är av stor vikt för att kunna 
hitta konkreta lösningar på en svår utmaning. 

Min förhoppning är att Östersjöfestivalen vid sitt tolfte år sjunkit in i mångas med-
vetande som en röst att utnyttja. En plattform man kan vända sig till med idéer om miljö-
vård, musik och ledarskap. Kanske vill någon skriva världens första algblomningsopera 
eller ledarskapsmotett? Eller så vill man bidra med pengar – en nyhet för i år är Radio-
hjälpens insamling ”Hjälp oss hjälpa Östersjön” vars syfte är att stärka ett aktivt miljö-
samarbete runt Östersjön och sker i samarbete med WWF. 

Tänk fritt och tänk: ”Det är omöjligt men vi försöker ändå.” Det är enda vägen till 
utveckling av musik och miljö, och under gott ledarskap är ingenting omöjligt.

Väl mött!

DEAR AUDIENCE, 
For the twelfth year running, we welcome you to the Baltic Sea Festival and the exciting week ahead. 
Along with Valery Gergiev and Esa-Pekka Salonen, I have painstakingly produced this once again. To 
our delight it’s always equally inspiring, year after year. From last year we are taking with us the joy of 
repetition and the development from an invested capital. The festival’s fundamental idea is the same as 
always: Music, environment and leadership, a breadth that means its form never settles. Most recently, 
the focus in the Baltic Sea area has shifted from the environment to the strained political climate. It 
strengthens our belief that the Baltic Sea Festival is needed. In conflict situations, cultural cooperation  
is important and politicians have met here in both open and informal settings.

My hope is that the Baltic Sea Festival has sunk into many people’s consciousness as a platform to 
turn to with ideas about environmental conservation, music and leadership. Perhaps somebody would 
like to write the world’s first opera about algae? Or would like to donate money – new for this year is 
Radiohjälpen’s collection Help us to help the Baltic Sea.

Think freely and think: "It is impossible, but we will try anyway." This is a way to develop music and 
environment, and under good leadership, nothing is impossible. 

Best regards, Michael Tydén  
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Många har bidragit till att denna 
festival har kommit till stånd. Vi är 
oerhört tacksamma för alla bidrag 
och allt samarbete och vill särskilt 
tacka:

BMW, Valery Gergiev, 
Kulturdepartementet, 
Kulturrådet, Stockholms 
stad, Polska Institutet, Raoul 
Wallenberg Academy, Esa-Pekka 
Salonen, Sveriges Radio P2, 
Tallink Silja Line, WWF

ENGLISH SUMMARIES  
are to be found on 
p 2 Dear audience
p 14, 16–17, 19–21, 23 & 30 for the concerts
p 28–30 the artists biographies

Östersjöfestivalen är inne på tolfte årgången, och det är oundvikligt 
att tiden sätter spår – det konstaterar konstnärlige ledaren  

Esa-Pekka Salonen när jag når honom för att prata om årets festival. 
Att lyfta miljöfrågorna, och möjliggöra kulturell dialog över gränserna 

blir viktigare än någonsin. Initiativ som I, Culture Orchestra  
och El Sistema visar vad den unga generationen förmår.  

ETT ÖSTERSJÖOMRÅDE  
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INTERVJU MED  
ESA-PEKKA SALONEN
om årets Östersjöfestival

– Man kan väl börja med att konstatera att 
den politiska situationen, balansen och 
andan runt Östersjön har förändrats drama-
tiskt under det senaste året, börjar Esa-
Pekka Salonen. 
Han syftar förstås på Ukraina-krisen, och 
utvecklingen i Ryssland som bidragit till att 
skapa debatt kring konstnärliga samarbe-
ten med främst Valery Gergiev.  

– Samtidigt tycker jag att det blir viktigare 
än någonsin att vi fortsätter att ha den här 
typen av kulturell dialog, säger Salonen, 
och syftar på den plattform som Östersjö-
festivalen erbjuder.  
Med ensembler från både Ukraina, Ryssland 
och de baltiska staterna Lettland och Estland 
som festivalgäster utlovar festivalen en laddad 
musikalisk temperatur. Närvaron av I, Culture 
Orchestra, ett fredsprojekt som förenar 
polska, georgiska, armeniska och ukrainska 
toppmusiker gör det också lätt att se parall-
ellen med Daniel Barenboims Västöstliga 
Divan-orkester. Barenboims ensemble för-
enar israeliska och palestinska toppmusiker, 
samtidigt som de politiska klyftorna i Pales-
tina-frågan förblir svårlösliga. 

– Oaktat de fredsmäklande aspekterna i 
kommande Östersjöfestival är Esa-Pekka 
Salonen bekymrad över att storpolitiken 
hamnat högst på den internationella agendan 
– medan miljöfrågorna hamnat i skymundan. 

– Jag är övertygad om att ekonomiska 
och politiska problem är marginella, eller i 
alla fall underordnade klimatförändringarna, 
säger Salonen med eftertryck.  

Och han återvänder till samarbetet med en 
av festivalens grundare, dirigenten Valery 
Gergiev: 

– Så länge engelsmännen tvättar de 
ryska oligarkernas pengar och Österrike 
föreslår en oljeledning som ska dras utanför 
Ukraina för att undvika själva konfliktområdet 
– så är det vansinnigt att kritisera ett kultur-
samarbete av det här slaget. Nu är det 
viktigare än någonsin att ha ett konstruktivt 
och vänligt samarbete! Säger Salonen med 
hetta. 
Det kan tyckas symbolladdat att festivalen 
inleds med två verk från den kulturella 
blomstringstid som föregrep den Stora 
Terrorn i Ryssland – men Salonen försäkrar 
att så inte är fallet.

– Orango, Dmitrij Sjostakovitjs ofullbor-
dade opera, är ett av mina pet-projects, 
säger han med förtjusning, om operan som 
hittades i källaren till Skrjabin-museet 2004 
och sedan orkestrerades av Gerald McBurney.  
Salonen förde själv operan till världspremiär 
för bara något år sedan, tillsammans med 
gode vännen, årets Polarpristagare Peter 
Sellars. Och mot hans förmodan blev det 
ryska uruppförandet av Orango i Moskva 
under våren en megasuccé. Hans oro för 
publikens reaktioner på den kontroversiella 
libretton, med textrader som ”Hur ska det 
gå när vår ledare är en hårig apa”, kom helt 
på skam. 

– Detta bevisar ju att det ryska samhället 
inte är monolitiskt, säger Salonen. 
Det är egentligen bara medierna som do-

mineras av staten, och det är angeläget att 
bevisa att de enskilda medborgarna inte 
står bakom den här fasaden. 

Östersjöfestivalen har som alltid även 
inslag som knyter an till temat ledarskap: 
en dirigent som Herbert Blomstedt, som 
leder två konserter med Kungliga Filharmo-
niska Orkestern, visar vägen. 

– Herbert Blomstedt är en av våra allra 
största hjältar. Han har allt det som jag 
skulle vilja ha: energi, vitalitet, originellt 
tänkande. För honom är det alltid musiken 
som står i fokus, ingenting annat. Och det 
finns en underbar glädje i hans musicerande. 

Att leda den unga generationen handlar 
gäst spelet med Göteborgs Symfoniorkester, 
dirigenten Gustavo Dudamel och barnen i El 
Sistema om. Salonen har reflekterat kring den 
djupare innebörden i projektets framgångar. 

– Jag vågar påstå att detta är det allra 
viktigaste som hänt på musikområdet på 
sistone. Man umgås med barnen kring  
musiken istället för att göra den till ett kul-
turellt fenomen, som hör ihop med bild-
ning. Barnen får en identitet de inte skulle 
kunna få på något annat sätt, avslutar  
Esa-Pekka Salonen. 
 
Sofia Nyblom
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NOTISER

KONSERTKLIPPET
15 % rabatt på ordinarie 
biljettpris vid köp av tre olika 
konserter vid samma tillfälle.
20 % rabatt på ordinarie  
biljettpris vid köp av fyra 
olika konserter vid samma 
tillfälle.
25 % rabatt på ordinarie 
biljett-pris vid köp av fem  
eller fler konserter vid 
samma tillfälle.

Gäller endast Östersjöfesti-
valens konserter.
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FESTIVALPROGRAM 22–30 AUGUSTI 2014

27 ONSDAG KL 19.30
Berwaldhallen 
DURUFLÉS REQUIEM 
20 år sedan Estonia
Radiokören  
Peter Dijkstra dirigent 
Helen Lepalaan mezzosopran 
Luthando Qave baryton 
Mattias Wager orgel 
Stina Ekblad recitation
MÄNTYJÄRVI: Canticum  
Calamitatis Maritimae 
DURUFLÉ: Requiem

Biljetter: 110–395 kr

Konsertintro 
Kl 18.30 med Boel Adler och 
Jaakko Mäntyjärvi.

28 TORSDAG KL 19.30
Berwaldhallen 
MOZARTS  
JUPITERSYMFONI 
Klassiker möter  
lettisk nutid
Sinfonietta Riga  
Normunds Sné dirigent 
Alina Pogostkina violin
PAIDERE: Tempera 
VASKS: Fantasia för violin,  
Vox Amoris 
MOZART: Symfoni nr 41,  
Jupiter 

Biljetter: 110–395 kr

Konsertintro 
Kl 18.30 Sofia Nyblom inter-
vjuar tonsättarna Ruta Paidere 
och Pēteris Vasks. (På engelska)

29 FREDAG KL 18.00
Berwaldhallen 
ALICE TEGNÉR 150 ÅR  
Från barnvisa till 
kammarmusik 
Vokalensemble 
Lone Larsen dirigent 
Olle Persson baryton 
David Huang piano 
Cecilia Zilliacus violin
TEGNÉR: Sonat för violin  
och piano 
M LITHELL FLYG: Längst inne  
i mitt huvud, uruppförande. 
Sånger, barnvisor och piano-
musik av Alice Tegnér

Biljetter: 100–200 kr

Konsertintro 
Kl 17.00 Musikforskaren  
Christina Tobeck berättar  
om Alice Tegnér.
Kl 17.40 WWF: Inger Näslund.

29 FREDAG KL 19.30
Oscarskyrkan 
KIEVS KAMMARKÖR   
Ortodoxt och folkligt
Kievs Kammarkör  
Mykola Hobdych dirigent
Rysk och ukrainsk musik av bl a 
Rachmaninov och Silvestrov. 
Efter paus ukrainsk folkmusik.

Biljetter: 150 kr

30 LÖRDAG KL 18.00
Berwaldhallen 
SIBELIUS MED  
GUSTAVO DUDAMEL   
Nordisk romantik och  
El Sistema Sverige
Göteborgs Symfoniker  
Gustavo Dudamel dirigent
SIBELIUS: Symfoni nr 2 
Barn från El Sistema Sverige  
deltar före paus under ledning 
av Christoffer Holgersson och 
Gustavo Dudamel.

Biljetter: 150–595 kr

Konsertintro
Kl 17.00 med Gustavo Dudamel 
och Malin Aghed om El Sistema 
Sverige. (På engelska)

Med reservation för ändringar.

22 FREDAG KL 19.30
Berwaldhallen
ORANGO 
Nyupptäckt Sjostakovitj-
opera med Salonen
Finska Radions  
Symfoniorkester
Mikaeli Kammarkör  
Gustaf Sjökvists Kammarkör
Esa-Pekka Salonen dirigent
Solister från Mariinskijteatern

SJOSTAKOVITJ: Orango
SJOSTAKOVITJ: Symfoni nr 4

Biljetter: 150–795 kr

Konsertintro
Kl 18.30 om Orango med  
Sofia Nyblom.

23 LÖRDAG KL 19.30
Berwaldhallen
RHAPSODY IN BLUE 
– I, CULTURE ORCHESTRA 
Enastående unga  
musiker från Östeuropa
I, CULTURE Orchestra  
Kirill Karabits dirigent 
Simon Trpčeski piano
KARAYEV: Ur balettsviten  
Sju skönheter 
GERSHWIN: Rhapsody in Blue 
CHATJATURJAN: Spartacus Suite

Biljetter: 110–395 kr

Konsertintro 
Kl 18.30 Musik och ledarskap – 
ungas utmaningar. Med Kerstin 
Brunnberg, Esa-Pekka Salonen, 
Alicia Donat Magnin m fl.

23 LÖRDAG KL 19.30
Stockholms Konserthus
BEETHOVEN OCH 
STENHAMMAR
Två mästerverk med  
Herbert Blomstedt
Kungliga Filharmonikerna
Herbert Blomstedt dirigent
BEETHOVEN: Symfoni nr 8 
STENHAMMAR: Symfoni nr 2

Biljetter: 100–390 kr

Konsertintro  
– Stockholms Konserthus
Kl 18.30 med Katarina Lindblad.

24 SÖNDAG KL 19.30
Berwaldhallen
BEETHOVEN OCH  
STENHAMMAR
Två mästerverk med  
Herbert Blomstedt
Kungliga Filharmonikerna
Herbert Blomstedt dirigent
BEETHOVEN: Symfoni nr 8 
STENHAMMAR: Symfoni nr 2

Biljetter: 110–395 kr

Konsertintro 
Kl 18.30 med Katarina Lindblad.

25 MÅNDAG KL 19.30
Berwaldhallen
ALLA PROKOFJEVS  
PIANOKONSERTER
Tre mästerliga pianister
Mariinskijteaterns orkester
Valery Gergiev dirigent 
Olli Mustonen piano  
Alexei Volodin piano  
Behzod Abduraimov piano 
PROKOFJEV:  
Pianokonsert nr 1–5

Biljetter: 150–595 kr

Konsertintro 
Kl. 18.30 med Boel Adler.
Kl. 19.10 WWF: Stina Nyström. 

26 TISDAG KL 19.30
Berwaldhallen
MAHLERS  
ANDRA SYMFONI 
Orkesterprakt med  
Daniel Harding
Sveriges Radios  
Symfoniorkester
Radiokören 
S:t Jacobs Kammarkör
Daniel Harding dirigent
Kate Royal sopran 
Christianne Stotijn mezzosopran

MAHLER: Symfoni nr 2

Biljetter: 140–475 kr

Konsertintro 
Kl 18.30 med Niklas Lindblad.  
Kl 19.10 WWF: Lennart Gladh.

DEBATT OM KONST 
OCH POLITIK
En av Östersjöfestivalens grundare, dirigen-
ten och chefen för Mariinskijteatern Valery 
Gergiev, har under våren fått kritik i media 
för sin koppling till den ryske presidenten 
Vladimir Putin. Detta aktualiserar mer all-
männa frågor om konst och politik: Vilken 
koppling kan eller ska konsten ha till politi-
ken? Ska konsten ta avstånd från politiken? 
Detta diskuteras i en debatt som sänds 
av Sveriges Radios kulturredaktion i P1 
onsdag 27 augusti kl 14.00. Kulturradions 
Gunnar Bolin är programledare och Maria 
Götselius producent. Debatten spelas in på 
Kulturhuset lördag 23 augusti och kan ses 
live. Exakt tidpunkt meddelas längre fram – 
håll utkik på balticseafestival.com. 

WWF BJUDER  
PÅ 10-MINUTERS-
SEMINARIUM
Världsnaturfonden är en av Östersjöfestiva-
lens mest långvariga samarbetspartners. 
Deras Östersjöexperter bjuder i år liksom 
förra året på sina populära 10-minutersse-
minarier i samband med några av festiva-
lens konserter. Tag chansen att öka din 
kunskap om ett av världens mest unika 
innanhav. Miniseminarierna börjar direkt 
efter ordinarie konsertintroduktion i nedre 
foajén. 

25 augusti kl 19:10. Stina Nyström  
Tumlare i Östersjön – och vikten av en god 
havsförvaltning.
26 augusti kl 19:10. Lennart Gladh  
Östersjön och övergödning. 
29 augusti kl 17:40. Inger Näslund 
Fiske i Östersjön – med fokus på torsk.

UNGT PÅ BERWALD-
HALLEN – CLUB  
BERWALD 23 AUG
Efter I, CULTURE Orchestras konsert på 
lördagskvällen tar Club Berwald vid i foajén. 
Det innebär att du har möjlighet att mingla 
med nya och gamla vänner i baren och 
fortsätta lyssna på skön musik som vår DJ 
spelar. Club Berwalds medlemmar är mellan 
18 och 35 år och erbjuds regelbundet spe-
cialpriser på konserter i Berwaldhallen med 
efterföljande barhäng. Under Östersjöfesti-
valen är alla – oavsett ålder – välkomna till 
efterminglet! Läs mer om Club Berwald på 
www.berwaldhallen.se

NYFIKEN PÅ ATT 
VETA MER OM  
MUSIKEN?
Missa inte våra konsertintroduktioner i  
Berwaldhallens nedre foajé. Introduktioner-
na börjar oftast en timme före konsertens 
start, se detaljerna i programmet till höger. 
Det kostar inget extra och det finns möjlig-
het att köpa förfriskningar. Välkommen!

PÅ TURNÉ MED  
GUSTAV MAHLER
Fler än Östersjöfestivalens besökare får 
möjlighet att uppleva Mahlers Symfoni nr 2 
med Sveriges Radios Symfoniorkester, Ra-
diokören med chefsdirigent Daniel Harding 
samt solisterna Kate Royal och Christianne 
Stotijn. Konserten ges förutom under Öst-
ersjöfestivalen även under Åbo Musikfest-
spel 23 augusti, på Kulturfestivalen i Umeå 
25 augusti och avslutningsvis i London den 
29 augusti på The Proms! Konserten i Lon-
don direktsänds i SR P2.

UPPLEV EN DIREKT-
SÄNDNING OCH FÅ 
ETT SMAKPROV PÅ 
ALICE TEGNÉR- 
KONSERTEN
Måndag 25 augusti kan du få ett smakprov 
på Alice Tegnér-konserten genom att be-
söka Sveriges Radios scen på plan 4 i  
Kulturhuset Stadsteatern. Därifrån direkt-
sänder Patrik Paulsson P2 På Hemväg – ett 
av P2:s populäraste program. Pianisten  
David Huang och operasångaren Olle  
Persson bjuder på musik av Alice Tegnér 
som hyllas i en specialkonsert 29 augusti 
under Östersjöfestivalen. Välkomna till 
Kulturhuset Stadsteatern (vid Sergels torg), 
plan 4. Sändning 17:00 –19:00. Fri entré. 

Patrik Paulsson och David Huang
Foto: Martina Holmberg/Sveriges Radio

KUBPROJEKTET
Har ni sett den svarta boxen som står utan-
för Berwaldhallen? Den ingår i vår samar-
betspartner Raoul Wallenberg Academy’s 
skolprojekt att utbilda ungdomar i mänsk-
liga rättigheter. Kika gärna in i den och läs 
mer på sidan 9.

Samarbetspartners: Med stöd av:

Kultur-
departementet

Barbro Osher Pro
Suecia FoundationRAOUL WALLENBERG 

                                               ACADEMY
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Gifter och andra hot mot vår gemensamma natur känner inga 
gränser. Östersjön behöver hjälp och det är allas ansvar. Därför 
inleder Radiohjälpen, Östersjö festivalen och Världsnaturfonden 
ett samarbete för att stödja det viktiga arbetet för Östersjöns 
miljö och djurliv.

Pengarna går till Radiohjälpens fond för Östersjön  
i samarbete med WWF.

Du vet väl att du också kan bidra  
till insamlingen genom att ge 25, 50 eller 100 kr  

i samband med ditt biljettköp på berwaldhallen.se 
eller i Berwaldhallens biljettkassa!

så skänker du 50 kr

HJÄLP OSS  
HJÄLPA 

ÖSTERSJÖN
SMS:a VATTEN till 72 999

Östersjöfestivalen vill genom musik som enande 
kraft skapa engagemang för Östersjöns miljö 
inom hela Östersjöområdet. Världsnaturfonden 
driver sedan många år flera viktiga miljöprojekt i 
området, och i år blir det 75 år som Radiohjälpen 
har haft förtroendet att få genomföra insamlingar 
inom ramen för public service.

Att arbeta förebyggande mot utsatthet för natur-
händelser och för klimatfrågor, det är något av 
det viktigaste vi kan göra idag. För varje krona vi 
satsar på förebyggande arbete så sparar vi minst 
fyra kronor i katastrofbistånd”, säger Per Byman, 
Radio hjälpens generalsekreterare.

”Östersjöns hälsa är mycket mer än bara en miljö-
fråga. Det handlar om vår historia, vår nutid och 
framtid – om jobb, rekreation och långsiktig sam-

hällsnytta. Dagens problem och miljöutmaningar 
kan vändas till möjligheter”, säger Åsa Andersson, 
chef vattenmiljö, Världsnaturfonden WWF.

SMS:a VATTEN till 72 999 så skänker du 50 kronor* 
till Radiohjälpens insamling för arbete kring Öster-
sjön i samarbete med WWF. Insamlingens syfte 
är att stärka ett aktivt miljösamarbete runt Öster-
sjön. För tillsammans kan vi göra skillnad. 

Du kan också skänka valfritt belopp till Radiohjäl-
pens insamling för Östersjön genom att betala 
in till Radiohjälpens PG 90 1950-6. Märk inbetal-
ningen med referens Östersjön. 

*varav 46,50 kr går till Radiohjälpen, resterande är trafikavgifter
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et här är ett unikt samarbete för 
Radiohjälpen, som vi ser mycket 
fram emot. Det är jättespännande 

att få arbeta med två så starka organisa- 
tioner som Världsnaturfonden och Berwald-
hallen. Det är extra intressant eftersom vi 
även får möjlighet att hjälpa till att stödja 
ett så angeläget arbete i vårt närområde, 
säger Per Byman, Radiohjälpens general-
sekreterare.

Per Byman berättar att även om Radio-
hjälpen är starkt engagerade i hållbarhets-
frågor så har man inte tidigare bedrivit 
insamlingar med direkt miljöfokus. Däremot 
arbetar Radiohjälpen aktivt förebyggande 
för att reducera katastrofrisker, ett arbete 
som har nära kopplingar till klimatfrågan. 

– I år blir det 75 år som Radiohjälpen 
har haft förtroendet att få genomföra in-
samlingar inom ramen för public service.  
Vi har byggt upp ett förtroende bland den 
svenska allmänheten, som innebär en trygg-
het för givaren att pengarna använts på rätt 
sätt, säger Per Byman.

Insamlingen går till så att de som besöker 
Östersjöfestivalen kan välja att ge sin gåva 
till Radiohjälpen i samband med biljettbok-
ningen. Det går också bra att SMS:a ordet 

VATTEN till 72 999, både före och under 
själva festivalen, för att skänka 50 kronor, 
eller att ge en gåva via Radiohjälpens Plus-
girokonto 90 1950-6, och då märka talong-
en ”Vatten”. 

TRE FRÅGOR
VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT  
STÖDJA INSAMLINGEN?
– Att arbeta förebyggande mot utsatthet 
för naturhändelser och för klimatfrågor, det 
är något av det viktigaste vi kan göra idag. 
För varje krona vi satsar på förebyggande 
arbete så sparar vi minst fyra kronor i 
katastrofbistånd, säger Per. 

VAD BETYDER ÖSTERSJÖN FÖR DIG?
– Jag är född och uppvuxen i Stockholm 
med dess närhet till Östersjön och tillbringa-
de mina första somrar på Öland, så Öster-
sjön är något som har varit en viktig del av 
min uppväxt. Jag har också hållit på med 
musik i hela mitt liv, och tycker det är spän-
nande att få medverka till att lyfta fram 
musik från vårt närområde.
 

VILKEN KONSERT VILL DU INTE MISSA?
– Svårt val! Jag är ju väldigt svag för 
Duruflés Requiem, som jag sjungit själv 
några gånger, och i kombination med 
Mäntyjärvis Canticum Calamitatis Maritimae 
är det nog det jag är mest spänd på att 
höra. Men kombinationen Mozarts 
Jupitersymfoni och lettisk nutid 28 augusti 
är jag förstås också mycket nyfiken på.
 
Carin Balfe Arbman

Om Radiohjälpen
Stiftelsen Radiohjälpen har till uppgift att samordna SVT:s, 
Sveriges Radios och Utbildningsradions insamlingsverksamhet för 
humanitära ändamål samt att upplysa om hjälpbehov. 
Radiohjälpen ska även erbjuda en nationell arena för engagemang 
och stöd.

Radiohjälpen bedriver ingen egen biståndsverksamhet utan 
fördelar insamlade pengar till biståndsorganisationer och 
föreningar. Förutom appeller vid katastrofer är de mest upp  -
märk sammade kampanjerna Världens Barn, Musikhjälpen och 
Kronprinsessans Victorias fond.

1939 gjordes den första insamlingen, den gången för 
bered skapsmännen och deras familjer. Inriktningen på Radio-
hjälpens insamlingar har skiftat genom åren. Redan på  

 
40-talet började insamlingar till förmån för återuppbyggandet 
av Europa efter kriget och på 60-talet kom de första projekten 
utanför Europa. 

De senaste 20 åren har projekten mer och mer riktats in på 
ett långsiktigt utvecklingsarbete men insamlingarna för humani-
tära ändamål (katastrofinsatser) är fortfarande en viktig del av 
Radiohjälpens arbete. 

Det internationella arbetet har hela tiden följts åt av insam-
lingar till stöd för verksamhet i Sverige, främst för forskning 
kring sjukdomar. Sedan 90-talet riktar aktiviteterna i Sverige 
huvudsakligen in sig på stöd till barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning eller kroniska sjukdomar. 

Radiohjälpen inleder ett samarbete med Östersjö-
festivalen och Världsnaturfonden för att stödja det  

viktiga arbetet för Östersjöns  miljö och djurliv.  

RADIOHJÄLPEN FYLLER 
75 ÅR OCH STARTAR UNIK 
INSAMLING FÖR ÖSTERSJÖN

D

INTERVJU MED  
PER BYMAN
Radiohjälpen

Foto: Pär Källman/SVT
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n annan betydelsefull faktor är att 
det runt Östersjön bor närmare  
90 miljoner människor i avrinnings- 

området, det vill säga det landområde som 
påverkar miljön i Östersjön via älvar och flo-
der som rinner ut i havet, säger  
Mariann. 

Övergödning är ett mycket stort 
problem, enligt Mariann, och här spelar 
utsläpp från jordbruken runt Östersjön en 
stor roll. Övergödning leder till en ökad 
algblomning som i sin tur kan orsaka 
problem både på vattenytan och på 
stränderna, men det stora problemet 
uppstår när algerna dör och faller till botten. 
De döda algerna förbrukar syre när de bryts 
ned, vilket kväver livet på botten och skapar 
stora svårigheter för fiskar och annat havsliv 
som lever på och i närheten av havsbotten.

– Idag upptar döda havsbottnar i 
Östersjön en yta lika stor som Danmark. 
Detta påverkar inte bara livet på just den 
platsen utan hela havets ekosystem. Ett 
annat problem är att fiskeflottan i Östersjön 
är för stor för det bestånd som finns. Fisket 
måste minska, särskilt det illegala fisket, 
säger Mariann. 

Världsnaturfonden jobbar med projekt 
för att motverka övergödning och prövar 
ständigt nya metoder att komma tillrätta 

med problemet, som till exempel att lyfta 
fram goda förebilder inom jordbruket. Man 
arbetar även med konkreta projekt för att 
skapa ett hållbart fiske. Det kan till exempel 
handla om att pröva olika fiskemetoder 
eller anpassa nätstorleken. Syftet är att låta 
fiskebestånden vila så att de får möjlighet 
att återhämta sig. 

– Vi vill ju kunna fiska i morgon och ha 
en fiskeflotta. Men vi blir samtidigt allt fler 
och vårt behov av naturresurser ökar hela 
tiden. Vi måste vara ömsinta om den natur 
som ger oss de här resurserna, säger 
Mariann. 

Inom WWF finns ett särskilt Östersjö- 
program där man jobbar koordinerat med 
alla de nio länder som gränsar till Östersjön. 

– Hela Östersjöområdet befinner sig i 
en jätteexpansion. Nya turistanläggningar 
byggs, nya gasledningar planeras och både 
båtturismen och båttrafiken ökar kraftigt. 
De kommande åren förutspås exempelvis 
vindkraften i regionen byggas ut med flera 
100 procent! Samplanering och krafttag 
behövs verkligen från alla länder runt 
Östersjön för att möta dessa utmaningar. 
Tillsammans kan vi göra stor skillnad, säger 
Mariann. 

Mycket av det som händer kring Öster- 
sjön beslutas på EU-nivå, så där är det viktigt 

att vara närvarande. Världsnaturfonden har 
jobbat mycket för att påverka miljöbeslut 
genom till exempel dialog med svenska EU-
parlamentariker som Isabella Lövin. 

– Idag ska allt maximeras, naturen 
hänger inte med. Vi behöver få människor 
att stanna upp och titta på den här känsliga 
miljön och fundera på hur vi kan ta hand om 
den, och samtidigt se vår egen skuld i pro-
blemen. Annars har vi förstört förutsätt- 
ningarna för vårt eget liv, säger Mariann. 

Förhoppningen är att insamlingen 
under Östersjöfestivalen ska ge resurser för 
att stärka Världsnaturfondens projekt för att 
stoppa övergödning, minska överfisket, och 
för att öka miljöskyddet. 

– Vi har jobbat oerhört mycket med att 
stärka lagar, regler och konkreta åtgärder. 
Vi kan inte göra detta ensamma utan här 
behövs alla goda krafter. Vi måste hjälpas åt 
för ett levande hav – både för oss och för 
Östersjön. Människor vill ju vara i naturen 
– och vi älskar Östersjön! 

Carin Balfe Arbman

Östersjön är ett av världens mest unika innanhav, men också 
ett av världens mest utsatta naturområden. Det bräckta vattnet 
skapar en otroligt känslig miljö, där alla arter redan är stressade, 
berättar Mariann Eriksson, marknadschef på Världsnaturfonden, 

och mycket engagerad i frågor som rör Östersjöområdet. 

VI ÄR MÅNGA SOM  
DELAR PÅ ÖSTERSJÖN

INTERVJU MED  
MARIANN ERIKSSON

Världsnaturfonden

år målsättning är att fler människor 
ska verka i Raoul Wallenbergs anda. 
Vi kände att vi ville skapa ett projekt 

som pågick hela året, och inte bara i Stock-
holm, utan i hela landet, säger Michael 
Wernstedt, verkställande ledamot i Raoul 
Wallenberg Academy for Young Leaders.

– Det är lite galet kanske att bygga 30 
stora kuber som ska spridas ut på skolor i 
hela Sverige, men det här är otroligt viktiga 
frågor. De 30 kuberna står var och en för en 
mänsklig rättighet. Vår ambition är att få 30 
skolor engagerade i projektet, säger Michael. 

Under Östersjöfestivalen kommer en av 
kuberna att vara placerad utanför Ber-
waldhallen och de övriga kuberna kommer 
under Raoul Wallenbergs dag att stå kring 
Raoul Wallenbergs torg. 

HUR GÅR DET TILL RENT PRAKTISKT?
Varje skola är engagerad i projektet under 
ett års tid. Under höstterminen får skolan 
en verktygslåda med skolmaterial om 
mänskliga rättigheter, civilkurage och om 
att göra skillnad. Materialet har tagits fram 
av samarbetsorganisationerna i projektet 
som är Friends, Fryshuset, Forum för Le-
vande Historia, Teskedsorden och Svenska 
Kommittén mot Antisemitism. Det ingår 
även en ledarskapsutbildning från Raoul 
Wallenberg Academy. 

Skolorna får sedan kuberna under vår-
terminen och projektet redovisas slutligen på 
Raoul Wallenbergs Dag den 27 augusti, då 
alla kuber kommer samlas och visas upp i 
Stockholm. De skolor som har deltagit ett 
år blir sedan faddrar för nya skolor i projek-
tet nästa år, säger Michael Wernstedt.

– I år har vi tio kommuner utvalda. Nästa 
år hoppas vi kunna erbjuda 15 kommuner 
möjligheten att vara med. I slutet av maj 
öppnade den nya ansöknings-perioden för 
att vara med i projektet under hösten och 
nästa vår. 

VILKA VÄNDER SIG PROJEKTET TILL?
– Vår huvudsakliga målgrupp är gymnasie- 
skolor i hela landet, men vi har även en kub 
på Raoul Wallenbergs skola i Uppsala, ett 
högstadium, och på Södertörns Högskola.

HUR HAR PROJEKTET TAGITS EMOT PÅ 
SKOLORNA?

– Förväntningarna har överträffats. En-
gagemanget ute på skolorna har varit 
enormt och det märks verkligen att kon- 
ceptet har fungerat och lyckats engagerat 
eleverna. På Lidingö arrangerades till ex-
empel en Frihetsgala. I Örebro var det 
invigning med kommunalstyrelsen ordfö-
rande och musikskolans orkester. 

VAD HAR NI FÖR MÅL PÅ LÄNGRE SIKT? 
– Raoul Wallenberg fungerade som en sam-
lande kraft för engagemang, och så vill vi 
också verka. Tanken med Raoul Wallen-

bergs Dag att skapa en enande kraft för 
medmänsklighet och civilkurage. Vi vill 
skapa en folkrörelse av människor som gör 
skillnad i samhället. Vår vision och det lång-
siktiga målet med vår verksamhet är ett 
medmänskligt samhälle där varje människa 
gör skillnad. 

HUR SER NI PÅ SAMARBETET MED  
ÖSTERSJÖFESTIVALEN?
– Vi är mycket glada över samarbetet med 
Östersjöfestivalen och att frågor om sam-
hällsengagemang och ungt ledarskap lyfts 
fram. Musik har också kraften att göra skill-
nad, så det passar bra in med vår vision och 
ambition, säger Michael. 

Carin Balfe Arbman

Raoul Wallenberg Academy arbetar för att utbilda och inspirera nya  
generationers Raoul Wallenberg. Samarbetet med Östersjöfestivalen in-
leddes förra året i samband med invigningen av Raoul Wallenbergs Dag 

den 27 augusti. Sedan dess har det hänt mycket på stiftelsen.  
Ett spännande nytt projekt handlar om att utbilda ungdomar i mänskliga 

rättigheter med hjälp av 30 stora kuber. 

VI VILL SKAPA EN FOLKRÖRELSE AV

MÄNNISKOR SOM GÖR  
SKILLNAD I SAMHÄLLET

V

E

INTERVJU MED  
MICHAEL WERNSTEDT

verkställande ledamot  
Raoul Wallenberg Academy 

for Young Leaders
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OLIKA GENERATIONER  
OLIKA TEMPERAMENT 

SAMMA PASSION

Äldst och yngst bland Östersjöfestivalens dirigenter detta år är  
Herbert Blomstedt och Gustavo Dudamel. Femtiotre år skiljer dem åt. 

Kulturell bakgrund skiljer dem åt, liksom personlighet och temperament. 
Men de har båda spelat fiol. Och de delar det viktigaste – en outsläcklig 

nyfikenhet och förundran inför musikens magi.

e har träffats en gång, 2005, när 
Herbert Blomstedt och en grupp 
med 70 hängivna amatörmusiker 

reste till Caracas för att understödja El 
Sistema. Till vardags är de tandläkare, 
domare och allt möjligt annat, men en helg 
om året samlas de i Gewandhaus, Leipzig,  
för att spela tillsammans. 

– De är verkligen imponerande 
människor. De är så oerhört tacksamma och 
ger så mycket tillbaks, både i form av 
pengar och entusiasm. Ett givande utbyte 
för båda parter, säger Herbert Blomstedt 
som brukade leda dem på sin tid som 
chefsdirigent för Gewandhausorkestern.   

Den här gången skänkte de instrument, 
strängar och sordiner till barnen i El 
Sistema. De besökte skolor och träffade El 
Sistemas grundare José Antonio Abreu. 
Och Gustavo Dudamel och Simon Bolivars 
ungdomsorkester tackade för gåvorna med 
en konsert. 

 Herbert Blomstedt föddes av svenska 
föräldrar i USA i juli 1927. Pappa var präst 
och mamma utbildad pianist. En bror 
spelade cello och med Herbert på fiol blev 
kammarmusik ett naturligt val.  

– Vi spelade stråkkvartett mellan åtta på 
morgonen och tio på kvällen, vi hade en 
omättlig nyfikenhet. Tänk att få umgås med 
världens största genier. Våra idoler var 
komponisterna. Vi offrade allt – pengar 
hade vi inte att offra, men vi offrade tid och 
andra intressen. 

I år är det 60 år sedan Herbert 
Blomstedt debuterade som dirigent i 
Konserthuset i Stockholm. De lysande 

recensionerna öppnade vägen för första 
tjänsten som chefsdirigent, för Norrköpings 
Symfoniorkester. 

– Det var en försynens skickelse att jag 
kom till Norrköping, berättade Herbert 
Blomstedt i en radiointervju för några år 
sedan. Det kan jag säga om varje orkester 
som jag har fått – jag har ju aldrig sökt en 
tjänst, utan de har fallit mig i famnen vid 
rätt tidpunkt. Jo, ett jobb sökte jag och det 
var organisttjänsten i Matteus Församling i 
Stockholm. Den fick jag inte ... Men jag 
hade gärna kunnat tänka mig att bli 
organist. Ett liv som kantor i en fin kyrka 
med en bra kör, det hade varit fint. Jag 
hade kunnat tänka mig att bli 
Thomaskantor. Fördjupa mig i Bach, Bach, 
Bach, Bach, Bach.

De orkestrar som ”fallit Blomstedt i 
famnen” är, förutom Norrköpings 
Symfoniorkester på 50-talet, Oslo 
Filharmonien, Danska Radions 
Symfoniorkester, Staatskapelle Dresden, 
Sveriges Radios Symfoniorkester, San 
Franciscos Symfoniorkester och 
Gewandhausorkestern Leipzig. Plus natur-
ligtvis alla gästkontrakt. Däremot är det 
mera glest mellan operaengagemangen. 

– Mitt hem var intensivt religiöst. Jag           
hade fantastiska föräldrar. Min mamma var 
en underbar musiker. Pappa var en sträng, 
puritansk pastor med höga visioner. Det var 
en bra bakgrund. Men det gjorde att 
opera, teater, film, allt sådant ansågs farligt. 
Naturligtvis följde vi inte det där strikt, men 
jag tyckte själv att allt som blev för 
teatraliskt var – motbjudande. 

Varje dag åt familjen sin middag till 
Grammofontimmen som sändes i radions 
enda kanal kl 17–18. Programmet följde en 
viss uppbyggnad och ungefär i mitten kom 
en operaaria. Då stängdes radion av. 

– De sjöng ju inte rent! De förvanskade 
musiken tyckte vi, min bror och jag. Det var 
banalt, onaturligt.  

Det dröjde länge innan Herbert 
Blomstedt började tycka om opera. När 
han var chefsdirigent i Dresden upptäckte 
han hur fint det kan vara. Han dirigerade 
Mozart, Debussys Pelleas et Mélisande... 

– Men inte så mycket Verdi. Det är för 
mycket blod och mord, det gjorde mig 
orolig. 

Nu är han inte längre chefsdirigent vid 
någon orkester utan kan ta de uppdrag han 
vill. Fortfarande lika aktiv som någonsin. 
Fortfarande lika intresserad och nyfiken. 

– Drivkraften är nog en medfödd 
energi, en längtan efter att producera 
någonting. Men också en öppenhet för det 
som finns runtomkring. Man blir inte så lätt 
blasé om man har en sådan inställning. Jag 
tycker allting är så märkvärdigt, så 
obegripligt. Det finns obegränsade 
hemligheter att upptäcka. 

I juni blir det konserter med Göteborgs 
Symfoniker – vars förre chefsdirigent heter 
Gustavo Dudamel – i musik av Beethoven 
och Stenhammar. Lika elegant som en 
välbalanserad komposition knyter Herbert 
Blomstedt tillbaks till inledningen av 
intervjun och kopplingen till Gustavo 
Dudamel. 

– Stenhammars musik har det där 

svärmiska draget som är så typiskt svenskt; 
inåtvänt, drömskt. Det passar mitt kynne. 
Och det är nog raka motsatsen till Gustavo 
Dudamel. Han är mycket mer explosiv. Jag 
är mer inåtvänd, det intensiva går inåt. 
Kontrasterna är påtagliga. Det är det som 
är så givande. 

Gustavo Dudamel är född i januari 
1981 i Barquisimeto i västra Venezuela. 
Pappa Oscar var trombonist i ett lokalt 
salsaband och mamma gav sånglektioner. 
Till sin besvikelse märkte Gustavo som barn 
att han hade för korta armar för att kunna 
spela trombon. Istället blev det fiol från fem 
års ålder, inom ramen för El Sistema. 
Ungefär 90 % av de barn och ungdomar 
som är engagerade inom El Sistema kommer 
från ekonomiskt utsatta förhållanden.  
Familjen Dudamel hade jämförelsevis god 
ekonomi. När han var åtta fick Dudamel gå 
på konsert med sin farmor. När han kom 
hem var han så uppfylld av dirigenten att 
han ställde upp sina Fisher Price-gubbar 
och lekte att han dirigerade dem.  Som 
violinist tycker han däremot inte själv att 
han var särskilt begåvad. 

 Men så en dag, när ordinarie dirigent 
var försenad, tog Dudamel dirigentpinnen 
och ställde sig framför orkestern. Det 
kändes helt naturligt. Efter repetitionens 
slut utsågs han till dirigentassistent. Och 
han fick börja ta lektioner för José Antonio 
Abreu, grundaren av El Sistema och 
Dudamels mentor sedan dess. I intervjuer 
där Dudamel själv hyllas, är han noga med 
att förlägga äran där den hör hemma – hos 
Abreu. 

 En dag fick Simon Rattle upp öronen för 
Dudamel och snart var han anmäld till 
Gustav Mahler-tävlingen för dirigenter. 
Efter stor tvekan åkte han dit. Och vann. 
Utan en dag av formell utbildning och utan 
att kunna ett ord engelska. 23 år gammal. 
Esa-Pekka Salonen satt i juryn och ringde 
upprymd en god vän och sa att han aldrig 
sett något liknande, att Dudamel var ett 
”conducting animal”. 

 I dag är Gustavo Dudamel chefsdirigent 
för två orkestrar, Los Angeles Philharmonic 
(efter Esa-Pekka Salonen) och Simon 
Bolivars Symfoniorkester, som den heter 
numera. Dessutom gästar han många av 
världens främsta orkestrar och operahus. 
Han skriver på filmmusik till en storfilm om 
Simón Bolivar och leder öppna konserter 
som drar publik i 10 000-tal. Han anses vara 
den främste ambassadören för klassisk 
musik sedan Leonard Bernstein. Hans 
schema är så späckat att man kan undra när 
han hinner andas. 

– Folk kanske tycker att jag är tokig 
eller vad de nu tycker. Men det är jag som 
lever det här livet och jag tror att det här är 
rätt väg för mig att utvecklas. Förut 
försökte jag tillfredsställa alla andra. Det 
går inte. 

Katarina Lindblad

El Sistema började med elva elever 
hemma i Polarpristagaren José Anto-
nio Abreus privata garage i Venezuela 
1976 och engagerar nu drygt 400 
000  barn över hela världen. Barn som 
får hjälp att hitta rätt i livet genom att 
spela klassisk musik. Verksamheten 
i Venezuela finansieras till 90 % med 
statliga medel från det sociala, inte 
kulturella, departementet. Samhälls-
ekonomiskt beräknas varje satsad dol-
lar ge 1,68 tillbaks. Till Sverige kom El 
Sistema 2009, först till Hammarkullen i 
Göteborg och nu finns det även i  
Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Söder-
tälje och Umeå. Samma år tilldelades 
Abreu och El Sistema Polarpriset. 

D
Herbert Blomstedt Foto: Arne HyckenbergGustavo Dudamel Foto: Adam Latham
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isst har vi i Sverige anledning att 
vara stolta över den höga nivån som 
de representerar, våra musik- 

ambassadörer i världen! Och vi har en hel 
del gemensamma intressen. Eftersom VD:n 
för Göteborgs Symfoniker nu tar klivet över 
till Berwaldhallen, så faller det sig naturligt 
att även bjuda in hennes orkester till 
Östersjöfestivalen. För att inte tala om den 
musikaliska fest och kreativa förnyelse som 
införandet av El Sistema i Stockholm och 
Södertälje innebär för de två Stockholms- 
orkestrarna, efter den sensationella starten 
på Hammarkullen i Göteborg med Göte-
borgs Symfoniker. 

 Sagan om Göteborgs Symfoniker är 
något av en fågel Fenix-berättelse. För de 
senaste årens framgångar till trots, så har 
Göteborgs Symfoniorkester återvunnit sitt 
internationella renommé under kraftfulla 
dirigenter som Gustavo Dudamel och  
Neeme Järvi. Ett renommé som historiskt 
sett går tillbaka till Wilhelm Stenhammars 
tid, och guldåldern för nordisk orkestermu-
sik kring förra sekelskiftet. Med tonsättaren 
och dirigenten Stenhammar vid rodret 
sedan orkesterns grundande 1905 så var 
dåtidens Göteborg ett nav för nordisk 
musik – och symfoniorkestern den självklara 
landningsbanan för begåvningar som Carl 
Nielsen och Jean Sibelius. När många år 
senare estniske Neeme Järvi tillträdde som 
chefsdirigent 1982, och beslöt sig att 
expandera orkestern och återställa den 
forna glansen, föll det sig självklart att ta 
med Stenhammar et consortes på internation-
ella turnéer – och föreviga dem med skivin-
spelningar. Under Järvi, och under hans 
efterföljare Dudamel år 2004 och framåt, 
kom orkestern att överraska publik och 
kritiker i världsmetropolerna med ett bett 
och temperament som man inte förknip-
pade med det pålitliga svenska idealet. 

 I dag bär Göteborgs Symfoniker titeln 
Sveriges nationalorkester med stolthet. 
Och den är en orkester även för den unga 
generationen: det venezuelanska utbildnings- 
systemet El Sistema slog rot i Göteborg 
tack vare chefsdirigent Dudamel och VD 
Helena Wessman, efter en spontan konsert 
i Hammarkullen med Beethovens 5:a. I dag 
har de principer som genomsyrar El Sistema 
spritt sig även till Malmö och Stockholm. 
Kent Nagano 2013 tillträdde som förste 
gästdirigent, sedan Gustavo Dudamel över-
gått till att bli orkesterns hedersdirigent. Vill 
man påminna sig om orkesterns rika arv så 
räcker det med en blick i den digra skivka-
talogen om många hundra skivor hos såväl 
Deutsche Grammophon som BIS och Chan-
dos Records – eller, för den delen, alla de 
radioinspelningar som gjorts under åren. 

 Flyttar man fokus till Stockholm är 
Kungliga Filharmonikerna jämnårig med 
Göteborgs Symfoniker – men epitetet 
”Kunglig” fick man under senare år. Ivar 
Tengboms vackra musiktempel vid Hötor-
get, mitt i stadsmyllret, har med åren blivit 
en självklar magnet för Stockholmare som 
vill njuta högklassig musik – och orkestern 
bidrar med den musikaliska inramningen till 
märkesevenemang som Nobelpriset och 
Polarpriset. Den årliga Tonsättarfestivalen 
och Tonsättarweekenden ger välkomna 
injektioner av ny musik i svenskt musikliv, 
och har under årens lopp porträtterat några 
av vårs tids mest färgstarka röster – från 
Steve Reich och Kaija Saariaho till höstens 
festival kring Anders Hillborg.  

 De senaste årens turnéer till Japan, USA 
och Europa under chefsdirigenten Sakari 
Oramo och föregående chefsdirigent Alan 
Gilbert har bidragit till Kungliga 
Filharmonikernas växande internationella 
renommé, i kombination med kritikerrosade 
skivinspelningar. Där märks den Grammis- 

belönade skivan med Anders Hillborgs 
musik 2012, och en serie inspelningar av 
Robert Schumanns symfonier. 

 Sveriges Radios Symfoniorkester har, 
under nuvarande chefsdirigenten Daniel 
Harding, gjort hyllade turnéer följda av 
toppnoterade skivinspelningar med världs-
ledande solister, från Isabelle Faust och 
Maria João Pires till Christian Tetzlaff och 
Paul Lewis. I år hade orkestern äran att 
inviga Påskfestivalen i Aix-en-Provence. Man 
gästar även Åbo Musik Festival och BBC 
Proms i samband med Östersjöfestivalen, 
innan turnén fortsätter till Österrike, Tysk-
land och Spanien. Antalet livesända konser-
ter som även sprids i det internationella 
EBU-nätverket understryker också orkes-
terns världsledande ställning. 

 Grundandet av Östersjöfestivalen år 
2003 innebar också förnyelse för Sveriges 
Radios Symfoniorkester. Förre chefsdirigenten 
Esa-Pekka Salonen tog med sig erfaren- 
heterna från en rik internationell karriär 
tillbaka till Berwaldhallen. När festivalen är 
inne på sitt tolfte år har flera tidigare 
chefsdirigenter gästat festivalen, inklusive 
chefsdirigenten emeritus Herbert Blomstedt. 
Östersjöfestivalen har berikat musikvärlden 
med en spännande plattform för möten 
kring musik, miljö och ledarskap som visar 
vägen in i framtiden. 

 Framtiden möter man också i en för 
orkestern helt ny verksamhet: samarbetet 
kring El Sistema. Möjligheten att spela sida 
vid sida och umgås med barn och ung  domar 
från Stockholms förorter ger Sveriges 
Radios Symfoniorkester ytterligare en  
källa till föryngring. 

Sofia Nyblom

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Foto: Magnus Laupa

SVENSKA ORKESTRAR  
I VÄRLDSKLASS

Solister och dirigenter i all ära – men det är orkestrarna som 
utgör ryggraden i Östersjöfestivalen. Festivalåret 2014 får  

publiken möta inte mindre än Sveriges tre främsta orkestrar i 
Berwaldhallen, under tre världsledande dirigentnamn.  

Tre orkestrar i världsklass – Göteborgs Symfoniker,  
Kungliga Filharmonikerna och Sveriges Radios Symfoniorkester. 

V
01 Göteborgs Symfoniker 
 Foto: Lennart Sjöberg 
02  Kungliga Filharmonikerna 

Foto: Mats Lundqvist
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02
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Fredag 22 augusti kl 19.30
Berwaldhallen

ORANGO
Finska Radions Symfoniorkester
Jari Valo konsertmästare 
Mikaeli Kammarkör
Gustaf Sjökvists Kammarkör 
Esa-Pekka Salonen dirigent
Louis Price videokonstnär

Solister från Mariinskijteatern:
Suzanna Natalia Pavlova
Renée Natalia Yakimova
Armand Fleury Alexander Shagun
Paul Mâche Alexander Trofimov
Främling 1 Vladimir Babokin
Främling 2 Oleg Losev
Zoologen Dmitry Koleushko
Orango Ivan Novoselov
Röst ur folkhopen Leo Elhardt 
Gycklaren Denis Beganski 
Bassolo Yuri Yevchook 
Instudering solister Julia Korotich

DMITRIJ SJOSTAKOVITJ (1906–1975) 
Orango, prolog  
Libretto: Alexej Tolstoj och Alexander 
Startjakov
Orkestrering: Gerard McBurney 

Paus

Symfoni nr 4 c-moll op 43
– Allegretto, poco moderato 
– Presto
– Moderato con moto
– Largo – Allegro

Presentatör: Sofia Nyblom
Konserten sänds direkt i Sveriges Radio P2 
Ungefärlig konsertlängd: 2 tim 15 min

När DMITRIJ SJOSTAKOVITJ skriver 
prologen till Orango tror han fortfarande 
på kommunismen. Han är det unga 
oförstörda geniet som låter idéerna flöda 
fritt. Hans musik är full av knasig, absurd, 
anarkistisk satir. Han har medvind. Stalins 
terrorvälde hade ännu inte slagit klorna i 
honom.

 Sjostakovitj växte upp i en relativt 
välbärgad familj med två bilar och en 
dacha, tjänstefolk, privatlärare – och 
mycket musik. När revolutionen bröt ut 
1917 var Sjostakovitj 11 år. Hans tonårstid 
präglades av ekonomiska svårigheter, 
sjukdom, pappans död – och mycket musik. 
Sjostakovitj började spela piano som 
nioåring och komponerade på egen hand 
redan i tonåren. Som musikstuderande var 
han ambitiös och noggrann och för att 
försörja sig började han spela piano på 
stumfilmsbiografer i mitten av 20-talet. 

 Uruppförandet av hans första symfoni i 
maj 1925 blev en stor framgång. Dirigenter 
som Walter, Toscanini, Klemperer och 
Stokowski tog upp symfonin. Snabbt spreds 
Sjostakovitjs rykte internationellt och det 
dröjde inte länge innan han blev 
Sovjetregimens gullgosse och kulturella 
galjonsfigur. Beställningarna haglade och 
han skrev musik som aldrig förr. Idéerna 
strömmade ur honom. Mellan 1926 och 
1936 skrev han ytterligare två symfonier, två 
operor, tre baletter, en music hall-show, 
musiken till tio filmer och sju teaterpjäser, 
kantater, marscher, sånger, stråkkvartetter 
och annan kammarmusik. Mycket förblev 
ofullbordade skisser. 

 Ett av de mest intressanta fragmenten 
är prologen till den satiriska helaftons-
operan Orango från 1932, beställd av  
Bolsjojteatern för att fira 15-årsjubileet av 

Oktoberrevolutionen. Librettisterna Alexej 
Tolstoj (släkt med författaren till Krig och 
fred) och Alexander Startjakov ville göra en 
dystopisk satir och föreslog en berättelse 
om ett vetenskapligt experiment som går 
snett, en människoapa. Startjakov hade 
tidigare skrivit en novell om en fransk em-
bryolog som försöker korsa människa och 
apa. Men det fanns också en verklig för-
laga. En vetenskapsman på Krim-halvön 
som hette Ilja Ivanov hade försökt 
korsbefrukta människa och apa. Sjostakovitj 
hade besökt Ivanov i hans laboratorium och 
nappade på temat som operaidé. 

 Librettisterna gjorde ett utkast av 
operan och skrev ut prologen i detalj. 
Sjostakovitj hade just avslutat andra akten 
av operan Lady Macbeth från Mtsensk och 
gav sig nu i kast med det nya projektet. 
Men efter prologen kom det ingen mer 
text. Bolsjojteatern ströp då sina 
betalningar till Sjostakovitj varpå han la 
undan partituret. Det dröjde 72 år innan 
Sjostakovitj-forskaren Olga Digonskaija 
hittade pianopartituret till prologen på 
Glinka-muséet i Moskva 2004. Sjostakovitjs 
änka Irina Antonovna Sjostakovitj bad då 
Gerard McBurny att orkestrera prologen. 
Och i november 2011 uruppfördes den av 
Esa-Pekka Salonen och Los Angeles 
Philharmonic, med årets Polarpristagare 
Peter Sellars som regissör.

Under konserten kommer videokonst av 
Louis Price att visas. Genom att använda 
digitalt manipulerade arkivbilder från Sov-
jettiden tillsammans med sina nyskapade 
animeringar skapar Price ett verk som repli-
kerar musiken och hjälper till att berätta 
historien. Filmbilderna visar bland annat det 
aldrig byggda Sovjetpalatset i Moskva samt 
specialkoreograferad dans.

2 x Sjostakovitj – absurd, anarkistisk satir i nyfunnet 
operafragment och storslagen symfoni med  

doft av Mahler och Mozart.  

Hösten 1935 påbörjade Sjostakovitj sin 
fjärde symfoni, full av tillförsikt. Han var 
Sovjetunionens mest uppskattade tonsät-
tare och hans senaste opera Lady Macbeth 
från Mtsensk hade blivit en stor framgång 
både i Sovjet och utomlands. När operan 
gått ett par månader gick själve Stalin för 
att se en föreställning. Ett par dagar senare 
publicerades en artikel i tidningen Pravda 
med rubriken Kaos i stället för musik, en 
fullständigt nedgörande recension av Sjos-
takovitjs opera. Musiken beskrevs som 
grov, primitiv och vulgär, ett disharmoniskt, 
kaotiskt flöde av toner. Stalin stod bakom 
artikeln, och plötsligt blev Sjostakovitj lov-
ligt byte. Missunnsamma kollegor och oför-
stående byråkrater kunde nu fritt kritisera 
och förlöjliga honom, och utmåla honom 
som en statens fiende.

 Trots det färdigställde Sjostakovitj sin 
symfoni. Premiär med Leningrad- 
filharmonikerna planerades in i december 
1936. Repetitionerna påbörjades. Men 
konserten ställdes in. Samma dag 
publicerades en notis i tidningen där 
Sjostakovitj påstås meddela att han ber att 
få dra tillbaks symfonin eftersom den är 
undermålig. I själva verket var det de 

sovjetiska myndigheterna som tvingade 
Sjostakovitj att dra tillbaks sin symfoni. 

 Men till uruppförandet 25 år senare 
ändrade han inte en enda not, och han sa 
att han tyckte att den var bättre än mycket 
av det han skrivit senare. 

 Det finns mycket musikaliska citat i 
symfonin, dels från Mahler, som var förbjuden 
i Sovjet, och Mozart, dels från Sjostakovitj 
själv. De två första satserna skrevs före 
Pravda-artikeln, den sista satsen kompone- 
rade han i chockvågorna efter den offentliga 
kölhalningen. Satsen kan liknas vid en 
kyrkogård där Sjostakovitj väver in flera av sina 
bannlysta, censurerade och övergivna verk.

DETTA HÄNDER I ORANGO
Ridån går upp och visar en enorm stalinistisk 
skyskrapa och massor av folk. På torget står 
bord uppdukade. Det är tydligt att det är 
stora festligheter på gång. 

 Operan inleds med en hymn om hur 
svårt livet var på den gamla onda ryska 
tiden, och hur ljus framtiden nu ser ut. En-
tertainern frågar några utländska besökare 
vad de tycker om underhållningen. ”Den är 
urtråkig”, svarar de. ”Vi har också tråkigt, vi 
vill se Orango”, ropar folket. Men de ut-

ländska turisterna har kommit för att se allt 
gott som det nya sovjetiska styret fört med 
sig. I en helknasig sång i Gilbert & Sullivan-
stil räknas alla mirakel upp. Men turisterna 
är inte övertygade. Man för då fram värl-
dens bästa ballerina som gör en dans om 
fred i ett slags sexig cabaret-stil. Det hela 
växer till en massdans med matroser och 
soldater som når klimax – och kollapsar. En 
av turisterna säger: ”Jag är fortfarande 
uttråkad”. Folket ropar då återigen på 
Orango, som är en blandning mellan man 
och apa, resultatet av ett biologiskt experi-
ment. Zoologen presenterar honom som ett 
vetenskapligt mirakel. Han kan gäspa på 
order, snyta sig och spela piano. Men när 
han får syn på en rödhårig kvinna, Suzanna, 
blir han så upphetsad att folk blir rädda och 
han måste föras bort. När Entertainern 
kommer tillbaks lovar han att berätta hela 
Orangos liv för folket. Prologen slutar med 
orden ”låt oss skratta åt den fascinerande 
berättelsen om den mänskliga apan 
Orango! Låt oss skratta åt de fruktlösa för-
söken att låta en apa styra världen”. 

Katarina Lindblad

Two works from the period before Stalin’s reign of 
terror set its claws into SHOSTAKOVICH, when he 
still believed in Communism; a young genius full of 
crazy ideas. Orango was commissioned by the 
Bolshoi Theatre in 1932 to celebrate the 15th 
anniversary of the October Revolution but was 
never completed. In 2004, the piano score of the 
prologue was found. In 2011, it was premiered by 
Esa-Pekka Salonen and the Los Angeles Philharmonic. 
The prologue is about the scientific miracle, the 
human ape Orango, and is set in Moscow, where 
people are celebrating the October Revolution. 
 Using a combination of digitally manipulated 
Soviet archive imagery, and newly cre-ated 
animation by Louis Price, his video work responds 
to the music and helps tell the story of the piece.  
 Shostakovich began his fourth symphony in 
1935, full of confidence. He was the Soviet Union’s 
most acclaimed composer and his latest opera 
Lady Macbeth of Mtsensk had been very successful. 
After Stalin had seen a performance, a defeating 
review was publicised in the newspaper Pravda 
with the headline Chaos Instead of Music. Despite 
this, Shostakovich completed his symphony.  
But the authorities stopped the premiere.  
The symphony was finally premiered in 1961.

Finska Radions Symfoniorkester  
Foto: Taavetti Alin och Samuli Skantsi

Esa-Pekka Salonen Foto: Johan Ljungström/Sveriges Radio

Dmitri Sjostakovitj  Bild: Wikipedia
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Lördag 23 kl 19.30 
Stockholms Konserthus 

Söndag 24 kl 19.30 
Berwaldhallen 

BEETHOVEN 
OCH 
STENHAMMAR 
Kungliga Filharmonikerna
Andrej Power konsertmästare
Herbert Blomstedt dirigent

LUDVIG VAN BEETHOVEN (1770–1827) 
Symfoni nr 8 F-dur 

Paus

WILHELM STENHAMMAR (1871–1927)
Symfoni nr 2 g-moll

Presentatör: Katarina Lindblad
Söndagens konsert sänds direkt i  
Sveriges Radio P2 
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 45 min

LUDWIG VAN BEETHOVENS åttonde 
symfoni, komponerad sommaren 1812 och 
avslutad vid ett besök hos brodern i Linz, är 
tillsammans med den första hans kortaste. 
Det skulle dröja ännu tio år innan påbörjandet 
av den väldiga nionde symfonin. Åttan har 
haft svårare att hävda sig och kom tidigt i 
skymundan av den sjunde. Mindre himla- 
stormande har den mer uppfattats som ett 
lekfullt intermezzo mellan sina mer 
monumentala systrar. Den främsta anlednin- 
gen är symfonins andra sats, ett Allegretto 
scherzando vars lätt humoristiska och 
prudentligt återgivna staccatosextondelar 
länge musikaliskt associerats med Mälzels 
då nypåkomna metronom. (Man kan jämföra 
med motsvarande tickande i den långsamma 
satsen i Haydns 101:a symfoni, Uret). 
Beethoven komponerade sin symfoni  
samtidigt som han skrev de aldrig postade 
breven till ”den odödligt älskade”, en 
adressat vars identitet aldrig med säkerhet 
har kunnat fastställas.

 Första satsen inleds schwungfullt och 
livsbejakande och har ett lyriskt intagande 
sidotema, först i stråkarna därefter i träblåset. 
Som andra sats följer så det graciösa 
allegrettot, sedan en sirlig, ländlerartad 
menuett och till sist den kraftfulla finalen 
med sin obändiga energi, sina många infall 
och plötsliga vändningar.
 WILHELM STENHAMMAR var ledare 
för Göteborgs orkesterförening när han 
komponerade sin andra symfoni i g-moll 
1911–15. Verket är tillägnat  kollegorna i 
orkestern och anses idag vara ett av den 
svenska symfonilitteraturens yppersta verk. 
Efter att ha hört Sibelius andra symfoni 
refuserade Stenhammar sin egen Bruckner- 
och Wagnerpåverkade första symfoni från 
1903. Men han blev inte konstnärligt 
förlamad som Hugo Alfvén efter att ha hört 
den finske mästarens musik, utan snarare 

inspirerad till en nyorientering av sitt 
konstnärskap. Stenhammar ville skriva 
musik som var ”nykter och ärlig utan 
klatsch”. Udden var riktad mot Richard 
Strauss och dennes efterföljare. I ett brev 
till Carl Nielsen 1910 menade han att den 
enda vägen ”för oss nordbor” var att skapa 
en egen stil som stod fri från Wagners 
inflytande. I sin andra symfoni renodlade 
han denna hållning till det yttersta. Inspirerad 
av folkton och gammal vokalpolyfoni för- 
enade han här formell stringens baserad på 
kyrkotonala vändningar med ett passionerat 
romantiskt uttryck.

 Första satsen har en starkt arkaiserad 
karaktär, går i dorisk g-moll (g-moll med 
tonerna e och f) och har ett inledande lätt 
dansant tema. Andra satsen är uppbyggd 
som en fri variation över ett sorgmarsch- 
liknande tema. Scherzotemat med sin 
sedvanliga triodel för tankarna till svensk 
polska och kanske också till symfonikern 
Bruckners scherzostil? Finalen, en dubbel- 
fuga, av musikforskaren Lennart Hedwall 
ansedd som ”den mest magnifika symfonisats 
någon svensk tonsättare hittills skapat” 
varierar de båda fugatemana med outsinlig 
fantasirikedom. I slutet transformeras det 
ena i en stor och förlösande sångmelodi 
som bär satsen mot sitt slut.

Henry Larsson

BEETHOVEN’S eighth symphony came early, in 
the shadow of the seventh. Less tumultuous, it 
is understood more as a playful intermezzo due 
to the second movement in staccato sixteenths, 
associated with Mälzel’s metronome. The first 
movement begins sweepingly. Then follows the 
gracious allegretto, then a minuet and lastly an 
energetic finale with many incursions and turns. 
WILHELM STENHAMMAR’S second symphony is 
one of the finest Swedish symphonies. He wanted 
to write music that was "sober and honest, without 
scandal". The sting was directed at Richard Strauss; 
"We Nordic people” should act freely of Wagner. 
The symphony refines this stance. Inspired by folk 
music and old vocal polyphony, here he joined 
formal stringency with a romantic expression. The 
first movement begins with a dancing theme. The 
second movement is like a dirge. The scherzo is 
reminiscent of a Swedish polka and of Bruckner’s 
scherzo style. The finale, a double fugue and “the 
most magnificent symphonic movement ever 
created by a Swedish composer”, varies both fugue 
themes. Finally, the whole thing is transformed into a 
redemptive melody.

Beethovens lekfulla  
intermezzo samt en  

passionerad och  
romantisk symfoni.

Lördag 23 augusti kl 19.30
Berwaldhallen

RHAPSODY  
IN BLUE
– I, CULTURE  
ORCHESTRA
I, CULTURE Orchestra
Antoni Kość konsertmästare
Kirill Karabits dirigent
Simon Trpčeski piano

KARA KARAJEV (1918–1982)
Ur balettsviten Sju skönheter

GEORGE GERSHWIN (1898–1937)
Rhapsody in Blue

Paus

ARAM CHATJATURJAN (1903–1978)
Svit ur Spartacus
– Aeginas variation och bacchanal
– Scen och dans med crotalums
– Spartacus och Frygias adagio
–  Gaditanernas dans och Spartacus seger

Presentatör: Niklas Lindblad
Konserten sänds direkt i Sveriges Radio P2.
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 40 min

Solidaritetsskapande ungdomsorkester  
i rejält färgstark musik från öst och väst.

01  I, CULTURE Orchestra 
Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio 

02 Simon Trpčeski 
 Foto: Simon Fowler

01 Beethoven 
 Bild: Wikipedia
02 Wilhelm Stenhammar 
 Bild: Wikipedia 
 

KARA KARAJEV föddes i Azerbajdzjans 
huvudstad Baku. Han såg landets folkmusik 
som sitt modersmål, något som alltid 
genomsyrade hans verk. Karajev vurmade 
även för Albaniens, Vietnams, Turkiets, 
Bulgariens och Spaniens folkliga musik, 
liksom för den afrikanska och arabiska.  
Öst och väst fanns samtidigt i mig från 
början, har han sagt. Han betraktades som 
en av Dmitrij Sjostakovitjs främsta elever, 
och influerades starkt av sin läromästare. 
De sju skönheterna från 1952 blev den 
första azerbajdzjanska helaftonsbaletten. 
Den bygger på den persiske 1100-talspoeten 
Nezami från Ganjas berömda dikt med 
samma namn (även kallad Sju porträtt), om 
kung Bahram och hans förälskelse i sju 
prinsessor, och om de problem som då lätt 
uppstår.

GEORGE GERSHWINS Rhapsody in 
Blue är ett av alla tiders mest älskade 
amerikanska musikstycken. Det närmast 
symboliserar Nordamerika, kanske inte som 
Texas oljefält eller så, men väl det urbana 
USA. Det inledande klarinettsolot har nog 
fått många att se New Yorks skyline för sin 
inre syn, redan innan Woody Allen öppnade 
sin Manhattan med det. Orkesterledaren 
Paul Whiteman beställde verket av Gershwin 
i januari 1924. Han fick bara tre veckor på 
sig för komponerandet. Ferde Grofé, som 
brukade orkestrera åt Whitemans band, 
snabbfixade en version som i takt med den 
brant stigande popularitetskurvan kom att 
ersättas, först med en något utökad orkester, 
sedan av den idag vanligaste varianten för 
full symfoniorkester. Allt till Gershwins stora 
förvåning, han hade bedömt stycket som så 

pass speciellt att något större publiktycke 
absolut inte var att vänta.  

Medan Gershwins rapsodi blivit starkt 
förknippad med Manhattan, så har ARAM 
CHATJATURJANS helaftonsbalett Spartacus 
från 1956 blivit det med – fullriggare. Åt-
minstone för de som på 70-talet följde den 
gigantiska succén Onedinlinjen på teve. 
Spartacus och Frygias adagio hade plötsligt 
blivit filmmusik. Historikern Dick Harrison 
har berättat hur fascinationen för den thra-
kiske slaven Spartacus uppror mot romarna 
på 70-talet f kr har en lång tradition, och hur 
intresset växte än mer då socialist-erna 
upptäckte honom. I Sovjetunionen blev 
Spartacus en superhjälte, stora sport- 
evenemang i Östeuropa kallades exempelvis 
för spartakiader. Chatjaturjan, född i en fattig 
armenisk familj i Georgiens huvudstad 
Tbilisi, hade en lång bildningsresa framför 
sig innan han blev ett av Sovjets största 
tonsättarnamn. Han klarade av den med 
imponerande fart, sedan han som 19-åring 
flyttat till Moskva och fått sina första 
regelbundna musiklektioner. De färgstarka 
baletterna har alltid hört till hans mest 
uppskattade verk, med rätta – med eller 
utan segelfartyg. 

Gunnar Lanzky-Otto

KARA KARAJEV saw the folk music of his homeland 
Azerbaijan as his mother tongue, something that has 
always flowed through his work. He was one of 
Dmitri Shostakovich’s most prominent students and 
was strongly influenced by his old master. The Seven 
Beauties from 1952 became the first Azerbaijani 
full-evening ballet, built on the 12th Century poet 
Nizami Ganjavi’s poem The Seven Beauties.
 GEORGE GERSHWIN’S Rhapsody in Blue most 
closely symbolises the classical music of the USA. 
Paul Whiteman commissioned the work in 1924 and 
Gershwin had only three weeks to produce it. 
Success quickly became a reality, to the great 
surprise of the composer. He judged the piece to be 
so peculiar that no public preference was to be 
expected.    
 The television success The Onedin Line made 
ARAM KHACHATURIAN’S Spartacus from 1956 
even more famous, The Adagio of Spartacus and 
Phrygia was the title music. Meanwhile, the 
rebellious slave was already a historical superhero in 
the Soviet Union, and the Armenian Khachaturian 
already one of the biggest names in composing. The 
colourful ballets are rightly his most acclaimed work. 

01 02

23/8  
Stockholms Konserthus
Kl 18.30 Med Katarina Lindblad

24/8
Kl 18.30 Med Katarina Lindblad

23/8 
Kl 18.30 Musik och ledarskap – ungas 
utmaningar, med Kerstin Brunnberg, 
Esa-Pekka Salonen, Alicia Donat 
Magnin m fl.
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Den ryske tonsättaren SERGEJ PROKOFJEV 
var också en mycket framstående pianist. 
Förutom en mängd pianosonater, sonatiner 
och mindre stycken skrev han fem piano- 
konserter. Prokofjevs första pianolärare var 
modern och hans första verk mycket riktigt 
en pianosonat. Den skrevs 1907 av en 16-årig 
Sergej. Redan 1912 spelades hans första 
pianokonsert i Dess-dur i Moskva med den 
unge tonsättaren själv som solist.

 Konserten, som egentligen kan sägas 
bestå av en enda sats, är den kortaste av 
hans fem konserter – bara ungefär en kvart 
lång. Publiken kastas snabbt in i det repetitiva 
temat som även återkommer i slutet efter 
en mörkare mellandel. 

Bara några månader efter sin första 
konsert påbörjade Prokofjev arbetet med 
den andra pianokonserten i g-moll – en av 
konsertlitteraturens mest svårbemästrade 
och utmanande verk. Vid premiären kallades 
den ren kakafoni – enligt Prokofjev själv 
förargade han sin granne när han satt 
hemma och övade. 

 Den första versionen av konserten 
försvann i en eldsvåda och idag spelas en 
version från 1924 som enligt tonsättaren är 
resultatet av omfattande omarbetningar. 
Konserten präglas av hissnande virtuositet 
och stor harmonisk djärvhet. I första satsen 
ryms en berömd, omfattande solokadens. 
Prokofjev spelade nästan aldrig denna 
konsert efter premiären – vid kommande 
turnéer spelades däremot oftare 
Pianokonsert nr 3 C-dur från 1921. 

 Prokofjev hade egentligen samlat 
material under många år när han till slut 
skrev sin tredje pianokonsert under en 

sommarsemester år 1921. Den speglar ett 
brett spektrum av tonsättarens 
uttrycksförmåga och är såväl utåtriktad och 
sprudlande som introvert och lyrisk. En ensam 
klarinett inleder konserten som också tydligt 
vittnar om Prokofjevs egen energiska och 
kraftfulla pianoteknik. 

 Pianokonsert nr 4 B-dur för vänster hand 
är skriven för pianisten Paul Wittgenstein. 
Wittgenstein, som var bror till filosofen 
Ludwig, hade förlorat högerhanden under 
första världskriget och beställde pianoverk 
för vänster hand av flera tonsättare – 
däribland Maurice Ravel, Richard Strauss 
och Benjamin Britten. Prokofjevs konsert 
från 1931 förstod han sig aldrig på och 
spelade den heller aldrig offentligt. Första 
och sista satserna utgör snarast för- och 
efterspel till de två mittensatserna, som 
utgör själva stommen i konserten; ett 
reflekterande romantiskt andante följt av 
ett humoristiskt moderato.

 Prokofjevs sista fullbordade verk i genren, 
Pianokonsert nr 5 G-dur, kom till 1932, ett 
år efter den fjärde. Från början tänkte han 
sig inte en regelrätt konsert, utan ville kalla 
stycket Musik för piano och orkester. Till 
slut fick denna svit om fem korta satser 
ändå ett nummer i serien pianokonserter. 

 De första tre satserna har liknande 
karaktär och teman, medan den fjärde, 
långsamma satsen är längst och har ett 
storslaget klimax.

 Prokofjev påbörjade även en sjätte 
pianokonsert, men den förblev ofullbordad. 

Edward Klingspor

Virtuost, sprudlande, lyriskt och en  
kakafoni störande för grannar.

Behzod Abduraimov Foto: Benjamin Ealovega & Decca 

Olli Mustonen Foto: Outi Törmälä

Valery Gergiev Foto: Sveriges Radio

Alexei Volodin Foto: Marco Borggreve
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Tisdag 26 augusti kl 19.30
Berwaldhallen

MAHLERS ANDRA 
SYMFONI
Sveriges Radios symfoniorkester
Malin Broman konsertmästare
Radiokören
S:t Jacobs Kammarkör 
Daniel Harding dirigent
Kate Royal sopran
Christianne Stotijn mezzosopran

GUSTAV MAHLER (1860–1911)
Symfoni nr 2 c-moll ”Uppståndelsesymfonin”
–  Allegro maestoso: Mit durchaus ernstem 

und feierlichem Ausdruck
–  Andante moderato: Sehr gemächlich
–  In ruhig fliessender Bewegung -
–  Urlicht: Sehr feierlich, aber schlicht -
–  Im Tempo des Scherzo: Wild 

herausfahrend. Der grosse Appell: Sehr 
langsam und gedehnt

Presentatör: Niklas Lindblad
Konserten sänds från The Proms i London 
fre 29 aug kl 20.30.
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 40 min

GUSTAV MAHLERS femsatsiga Symfoni nr 
2, kallad Uppståndelsesymfonin, framstår 
från första takten som ett monumentalt 
granitblock, en enhetlig och kraftfull struktur. 
Tillkomsten var dock splittrad, och rätt 
plågsam. Det hela tog fart för fulla segel 
1888, direkt efter fullbordandet av Symfoni 
nr 1 skrevs efterföljarens första sats. Den 
blev klar i Prag samma år, men fick i fem år 
leva som självständigt verk under namnet 
Todtenfeier (Minneshögtid), efter en dikt av 
den polske poeten Adam Mickiewicz. Mahler 
utsågs till chef för operan i Budapest, ett 
jobb som tog all kraft från skrivandet. Tre år 
senare kallade Hamburgoperan, och inte 
heller där uppstod några fritidsproblem.  
I Hamburg upptäcktes han som dirigent av 
legenden Hans von Bülow. Mahler hoppades 
mycket på dennes stöd, uppsökte glad i 
hågen sin idol och spelade upp Todtenfeier 
på piano. Bülows reaktion blev en chock: 
Om det jag nu hört är musik, så förstår jag 
ingenting av musik! Mahler var mindre 
lättknäckt än de flesta, men komponerandet 
tog fart igen först 1892. Året därpå fann 
han äntligen en plats stilla nog för att ge 
rätt arbetsro för sommarens skrivande, och 
en liten tonsättarstuga byggdes upp vid 
Attersee, nära Salzburg. Här skrevs andantet 
och scherzot, det senare byggt på samma 
material som den samtidigt tillkomna 
Wunderhorn-sången Des Antonius von 
Padua Fischpredigt. Mahler sa sig nu känna 
att han var ”i klorna på en kraft”. Han 
kompletterade med Wunderhorn-sången 
Urlicht som introduktion till finalen, men så 
falnade skaparglöden åter för en tid. Han 

tänkte sig en storslagen apoteos, en körfinal 
av modell Beethovens nionde symfoni. Men 
var kunde man hitta inspiration? Just en 
minneshögtid skulle komma att ge svaret. 
Hans von Bülow hade avlidit i februari 
1894, vid begravningen framfördes den 
tyske diktaren Friedrich Gottlieb Klopstocks 
Uppståndelsekoral. Mahler berättade se-
nare: Det var som en blixt, allt blev klart 
och tydligt i huvudet på mig! Genast bör-
jade han skriva, Klopstocks text fick dessutom 
betydande tillägg av Gustavs egen hand. I 
juni var 34-åringen äntligen klar med sin 
gigantiska symfoni, som så ofta hos honom 
en skildring av kampen mellan livets och 
dödens krafter, en dust med alla frågor som 
vilar över oss. Den brittiske skribenten  
William Mann menade att medan Beethoven 
i Eroicans begravningsmarsch förhåller sig 
till de sörjande, så förhåller sig Mahler till 
människan som inte är redo för döden, som 
förbittras av tanken på att livet kan vara slut 
innan dess verkliga form och mening har 
förklarats. Vi måste dö för att kunna leva, är 
Mahlers slutsats. Stå upp, ja, du skall åter-
uppstå! Den revolutionerande symfonin 
möttes förstås till en början med skepsis, 
men med stöd av tunga namn inom musik-
livet tog det faktiskt bara ett par år innan 
den av många sågs som ett mästerverk. 
Med Uppståndelsesymfonin som grund 
spådde Johannes Brahms att den store 
nyskaparen i den germanska musikvärlden 
skulle komma att bli Mahler, inte Richard 
Strauss, som de flesta trodde då. Onekligen 
rätt gissat.

Gunnar Lanzky-Otto

Gustav Mahler (Radierung von Emil Orlik, 1902) Bild: Wikipedia

Det banbrytande, väldiga verket som ställer  
frågor om liv och död – och försöker ge svaren.

English summary on page 30.

GUSTAV MAHLER’S Symphony No. 2 had a 
divided creation. The first movement was written in 
1888, for a long time a work in its own right, called 
Todtenfeier. Mahler’s posts at the opera in Budapest 
and later in Hamburg however, took all the energy 
from his composing. The conductor Hans von Bülow’s 
negative reaction to Todtenfeier also subdued 
creativity. Writing first resumed in 1893, when 
Mahler found a quiet place near Salzburg to build  
a composing hut. It was then that the andante and 
scherzo were written, as well as the Wunderhorn 
song Urlicht as an introduction to the finale. The 
composer had a grandiose choir finale in mind, but 
which lyrics should he use? At von Bülow’s funeral, 
Klopstock’s The Resurrection was performed. Mahler 
explains: It was like a lightning bolt; everything 
became clear in my head! Gustav himself also 
supplemented Klopstock’s lyrics. Like so often with 
him, the symphony depicts the struggle between 
the powers of life and death, a tussle with all the 
questions hanging over us. We must die to be able 
to live, is Mahler’s conclusion.

Kl 18.30 Med Niklas Lindblad 

Kl 19.10: WWF: Lennart Gladh,  
Östersjön och övergödning 

Kl 18.30 Med Boel Adler

Kl 19.10: WWF: Stina Nyström,  
Tumlare i Östersjön – och vikten av  
en god havsförvaltning
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Måndag 25 augusti kl 19.30
Berwaldhallen

ALLA  
PROKOFJEVS  
PIANO-
KONSERTER
Mariinskijteaterns orkester 
Alexey Lukirskiy konsertmästare
Valery Gergiev dirigent
Olli Mustonen piano
Alexei Volodin piano
Behzod Abduraimov piano

SERGEJ PROKOFJEV (1891–1953) 
Pianokonsert nr 1 Dess-dur
– Allegro brioso 
– Meno mosso 
– Andante assai 
– Allegro scherzando 

Pianokonsert nr 2 g-moll
– Andantino – Allegretto
– Scherzo: Vivace
– Intermezzo: Allegro moderato
– Finale: Allegro tempestoso

Paus

Pianokonsert nr 3 C-dur
– Andante – Allegro
– Tema con variazioni
– Allegro ma non troppo

Paus

Pianokonsert nr 4 B-dur
– Vivace
– Andante
– Moderato 
– Vivace

Pianokonsert nr 5 G-dur
– Allegro con brio
– Moderato ben accentuato
– Toccata: Allegro con fuoco
– Larghetto
– Vivo

Presentatör: Boel Adler
Konserten sänds direkt i Sveriges Radio P2.
Ungefärlig konsertlängd: 2 tim 45 min

Global  Partners  of  the  Mariinsky Theatre:
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Torsdag 28 augusti kl 19.30
Berwaldhallen

MOZARTS 
JUPITERSYMFONI
Sinfonietta Riga 
Antti Kortelainen konsertmästare
Normunds Sné dirigent 
Alina Pogostkina violin

RUTA PAIDERE (1977)
Tempera

PĒTERIS VASKS (1946)
Fantasia för violin, Vox Amoris

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791)
Symfoni nr 41, Jupiter

Presentatör: Sofia Nyblom
Konserten sänds direkt i Sverige Radio P2.
Ungefärlig konsertlängd: 2 tim

Om någon i musikerkretsar nämner ordet 
temperering tänker nog många på klaver- 
musik av Johann Sebastian Bach.  
I andra sammanhang leds tankarna kanske  
till smält choklad, metall – eller måleri.  
 RUTA PAIDERE har i verket Tempera 
inspirerats av måleritekniken med samma 
namn. Typiskt för temperamåleri är att färg-
tonerna förändras; redan under tiden då 
färgen torkar, men även under längre tid. 
Verket är även, enligt Paidere själv, en ab-
strakt metafor för restaurering av tavlor: 
Stråkorkestern är indelad i fyra sektioner, 
vardera stämd en kvartston ifrån varandra. 
Sektionernas klanger överlappar varandra 
tills de smälter ihop. Tonsättaren liknar det 
vid hur gamla mästares verk restaurerats så 
mycket att de ursprungliga penseldragen till 
slut inte längre går att urskilja. Denna lek 
med olika stämningar gör också att verket 
har en, om än abstrakt, relation till Bachs 
berömda preludier och fugor.
 PĒTERIS VASKS fantasia för violin och 
stråkorkester, Vox amoris, börjar försiktigt, 
trevande, nästan ohörbart. Kärlekens röst är 
bräcklig, skir, lik de första solstrålarna som 
begynner den nya dagen. Men kärlekens 
röst låter sig ändå oförtrutet höras i såväl 
en viskning som i hjärtskärande utrop. Vox 
amoris är ett starkt och uttrycksfullt verk 
som tar med lyssnaren på en dramatisk inre 
resa, ledd av soloviolinisten som tillsammans 
med Vasks ger kärleken en röst.
 Vasks är själv utbildad stråkmusiker, både 
violinist och kontrabasist, och arbetade som 
orkestermusiker innan han började studera 
komposition. En betydande del av Vasks 
produktion är skriven för stråkinstrument, 
såväl solistiskt som i olika ensembleformer. 

Trettioåriga stjärnskottet Alina Pogostkina 
är född i Leningrad men sedan unga år 
bosatt i Tyskland. Tillsammans med 
Sinfonietta Riga har hon tidigare spelat in 
flera av Vasks verk, bland annat Vox amoris. 

 Planeten Jupiter har varit en mytologisk 
centralgestalt i tusentals år. För det 
babyloniska folket representerade planeten 
deras skapargud Marduk. Senare gjordes 
liknande kopplingar i såväl romersk som 
grekisk mytologi; planeten är döpt efter 
gudarnas konung i den romerska mytologin, 
vars grekiska motsvarighet är Zeus (och på 
grekiska heter planeten följaktligen Zeus 
och ingenting annat).
 WOLFGANG AMADEUS MOZART  
gav inte själv sin sista symfoni smeknamnet 
Jupitersymfonin, men namnet är inte desto 
mindre passande. Ett annat namn på guden 
Jupiter är Jove, som är ursprung till adjekti-
vet jovialisk vilket enligt SAOL betyder 
”godmodig, fryntlig”. Den sprudlande 
energin i symfonins första och sista sats och 
den lekfulla, stundtals busiga menuetten i 
tredje satsen gör definitivt skäl för den 
gudomliga associationen. Fjärde satsen i 
Mozarts Symfoni nr 41 mynnar ut i en fem- 
stämmig fuga som Sir George Grove beskrev 
som Mozarts största bedrift. För konsert- 
besökarna blir den en medryckande avslut-
ning på en omtumlande konsert.

David Saulesco

Klassiker möter lettisk nutid  
i en omtumlande konsert.

Onsdag 27 kl 19.30
Berwaldhallen

DURUFLÉS 
REQUIEM
Radiokören
Peter Dijkstra dirigent
Helen Lepalaan mezzosopran
Luthando Quave baryton
Mattias Wager orgel
Stina Ekblad recitation

JAAKKO MÄNTYJÄRVI (1963)
Canticum calamitatis maritimae

MAURICE DURUFLÉ (1902–1986)
Requiem

Dikter av Lars Forssell

Presentatör: Boel Adler
Konserten sänds direkt i Sveriges Radio P2.
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 10 min

01

Meditativ och mänsklig musik till tröst  
20 år efter Estoniakatastrofen. 

02

Sedan 1989 sänder YLE, den finska 
motsvarigheten till Sveriges Radio, en gång 
i veckan ett nyhetssammandrag på latin. 
Sålunda rapporterades 30 september 1994 
på Nuntii Latinii, som sändningarna rubrice- 
ras, om en av vårt tids stora katastrofer. Den 
då passagerarfärjan Estonia förliste mellan 
finska Utö och estniska Dagö. 
 JAAKKOO MÄNTYJÄRVI är en  
spännande representant för den nordiska 
körmusiken. Främst är han översättare men 
även, som han själv uttrycker det, halv-
professionell tonsättare. Därutöver är han 
körsångare och allt detta sammantaget  
har resulterat i framgång med en rad kör-
kompositioner.
 Canticum calamitatis maritimae, som 
översatt betyder sjökatastrofsång, är 
Mäntyjärvis tonsättning av den nämnda 
latinska nyhetsrapporten kombinerad med 
delar av requietexten samt några verser ur 
Psaltaren 107. Här hörs såväl havsbrus – 
eller kanske bruset från en radio – som 
vågrörelser. Det inledande sopransolots 
melodi påminner både om Närmare Gud  
till dig, som enligt myten spelades ombord 
på Titanic, och Amazing Grace. Vi hör båt- 
mot orer i basstämman, ett klusterlikt ackord 
med association till metall som vrider sig, en 
mistlur, en skeppsklocka och en SOS-signal 
i morsekod. Det som framträder är en musi-
kalisk bild av en förlisning men också en 
meditativ sorgesång tillägnad de som miste 
livet i katastrofen.

 Den franske tonsättaren MAURICE 
DURUFLÉS Requiem skrevs ursprungligen 
som en orgelsvit över stycken ur dödsmäs-
san och tillägnades en avliden vän. Men 
efter att en beställning inkommit från  
Duruflés förläggare fick verket den form det 
har i dag. Eller former kanske: Requiet, som 
är skrivet för kör, mezzosopran- och bassolist, 
finns i tre olika orkestreringar: en för stor 
orkester och orgel, en senare version för 
enbart orgel samt en sista version med 
reducerad instrumentering. När verket 
uruppfördes 1947 blev det omedelbart en 
succé som förlängdes genom framgångar 
även i England och USA. Verket skrev in sig i 
musikhistorien som en arvtagare till Faurés 
Requiem, dess släktskap påpekas ofta.
 Requiet genomsyras av den gregorianska 
melodiken. Duruflé försökte också i 
möjligaste mån förena den traditionella 
rytmiken med samtida notering. Han 
åstadkom ett verk med tydliga rötter i 
traditionen men med ett mer medgörligt 
tonspråk – samtidigt var han inte främmande 
för de sensuella, impressionistiska klangerna 

hos Debussy och Dukas. Somliga texter 
från den latinska dödsmässan tonsattes fullt 
ut medan andra bara förekommer delvis – 
liksom hos Fauré. Andra, som till exempel 
Dies irae, utelämnades helt vilket ger verket 
en stillsam och meditativ karaktär. Duruflés 
Requiem blir aldrig vare sig tragiskt eller 
teatraliskt. 

 På frågan vilket requiem tonsättaren 
själv föredrog svarade han ”Mozarts” då 
han menade att dess budskap når alla med 
ett universellt språk. Duruflé var aldrig ute 
efter att tävla med sin österrikiske kollega 
utan erkände hans extrema förmåga att 
uttrycka ett mänskligt budskap. Men visst 
kan man tillerkänna även Duruflé en talang 
för att sammansmälta en rad olika element 
till ett verk som kommunicerar andlighet 
och tröst med en varmt mänsklig röst.

Karin Ekedahl

The Finn JAKKOO MÄNTYJÄRVI is in principle a 
translator but also, as he himself puts it, a semi-
professional composer. As well as that, he is a 
choral singer and all that put together has resulted 
in a successful series of choral works. Canticum 
calamitatis maritimae, translated means maritime 
disaster song, is Mäntyjärvi’s composition of YLE’s 
Latin news report on the sinking of the vessel Estonia 
in 1994, combined with parts of the requiem text 
and verses from Psalm 107. A musical picture of a 
sinking ship but also a meditational dirge dedicated 
to those who lost their lives in the disaster.
 The French composer MAURICE DURUFLÉ’S 
Requiem is a work with clear roots in the Gregorian 
tradition but with a more accessible tonal language 
– at the same time influenced by the sensual, 
impressionistic sounds of Debussy and Dukas. 
Some lyrics from the Latin death mass are set to 
music in their entirety, whilst others only feature in 
part. Others, like for example Dies irae, were left 
out, which gives the work a peaceful and meditative 
character. Duruflé’s Requiem is neither tragic nor 
theatrical.

The work Tempera by RUTA PAIDERE is inspired by 
the painting technique of the same name and by 
painting restorations. Here, the orchestra is divided 
into sections tuned a quartertone differently from 
each other, whose sounds overlap until they blend 
together. According to Paidere, this is a metaphor 
for paintings that are painted over until the original 
brushstrokes cannot be seen. 
 The voice of love is brittle, but nevertheless  
lets itself be heard both as a whisper and as a 
heartrending shout. Vox amoris by PĒTERIS VASKS 
takes us on a dramatic internal journey. Vasks, 
himself a string musician, has written many works 
for string ensembles and soloists. Alina Pogostkina 
has previously played in many of Vasks’ works, including 
Vox amoris.
 The planet Jupiter is named after the king of the 
gods in roman mythology. MOZART did not 
himself come up with the nickname “the Jupiter 
symphony”, but considering the exuberant energy 
and playfulness in the music, it is a fitting name. 
Another name for the god Jupiter, “Jove”, has 
namely given rise to the word “jovial”, which means 
’good-natured, genial’.

Sinfonietta Riga Foto: Kaspars Balamovskis

01 Radiokören 
 Foto: Sveriges Radio 

02 Peter Dijkstra 
 Foto: Arne Hyckenberg

Kl 18.30 Sofia Nyblom intervjuar  
tonsättarna Ruta Paidere och Pēteris 
Vasks. (På engelska)

Kl 18.30 Med Boel Adler och Jaakko 
Mäntyjärvi.
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Ett ukrainskt harmoniskt universum i  
liturgisk och folkmusikalisk tradition.

SERGEJ RACHMANINOV etablerade sig 
tidigt som en av sin tids stora pianister och 
turnerade världen över som solist och 
dirigent, ofta med sina egna verk. I sina 
kompositioner var han tidigt inspirerad och 
influerad av såväl Tjajkovskij som Rimskij-
Korsakov. Rachmaninovs Vesper (midnatts-
mässa) är ett ca 1 tim långt a cappella verk 
för kör. Det skrevs 1915 som rysk-ortodox 
gudstjänstmusik och består av 15 satser där 
sats nr 12 Ära vare Gud i höjden har underti-
teln Den stora doxologin. Doxologi betyder 
i liturgiskt sammanhang: lovprisning av 
Guds ära. Om man verkligen genomfört en 
hel natts gudstjänst, är det den tolfte sat-
sen som ska sammanfalla med solens upp-
gång, en hyllning till ”den som visat oss 
ljuset”.
 JEVHEN STANKOVYTJ har studerat 
för Glière-eleven Ljatosjynsjkij i Kiev. 
Stankovytj har främst profilerat sig inom 
den symfoniska genren bl.a. med baletten 
Rasputin (1989). I många verk har han använt 
folkmusikaliska inslag och operan Den 
blommande ormbunken (1978) har inspirerats 
av folksagor. Många av hans verk har fram- 
förts vid Kievoperan. 

 VALENTYN SYLVESTROV är den 
ukrainska musikens främsta namn idag. 
Hans musikaliska idiom har passerat genom 
1960-talets avantgardism för att under 
1970-talet utforska olika stilar. Han säger 
om sin musik: ”Jag skriver inte ny musik. 
Min musik är ett gensvar till och ett eko av 
vad som redan finns”. Han skapar ett 
harmoniskt universum som erbjuder 

lyssnaren att vara i kontakt med såväl sig 
själv som historien. Sylvestrov skriver musik 
som befinner sig i flera tider samtidigt  
och skapar en dialog med musikhistorien.  
I kvällens verk har han tonsatt texter av 
Taras Sjevtjenko (1814–1861), Ukrainas 
nationalskald som, i likhet med många av 
sina vänner, drevs i landsflykt under tsar- 
väldets förtryck av nationella minoriteter.
 LESIA DYTJKO föddes i Kiev och 
studerade komposition i hemstaden. Efter 
examen har hon undervisat vid flera musik- 
instititioner i Kiev och föreläst i bland annat 
Kanada om samtida ukrainsk körmusik. Hon 
har varit aktiv i olika statligt kulturella 
institutioner och föreningar samt verkat som 
jurymedlem i många internationella kör- 
tävlingar. Sedan 1994 är hon professor vid 
den Nationella Musikaliska Akademien i 
Ukraina. Dytjkos verkförteckning innehåller 
instrumentalmusik, filmmusik, baletter, 
oratorium samt en mängd körverk för olika 
besättningar. Däribland tolv kantater och fyra 
körkonserter. Många av hennes verk är 
skrivna i den ukrainska traditionen av kyrko- 
musik och där finns också folkmusikaliska 
drag. Triumfens liturgi för kör a cappella 
och solister skrevs 1990 och kan i många 
stycken jämföras med Rachmaninovs Vesper 
i såväl tidsomfång som innehåll.

Efter paus, i konsertens andra avdelning, 
får vi höra ukrainska, folkmusikaliska sånger 
i arrangemang för kör med inslag av slagverk 
samt soloinsatser från körmedlemmar. 

 
Evabritt Selén

SERGEI RACHMANINOV Vesper (All-Night Vigil) is a circa 1 hour long cappella piece for choirs. If you 
actually performed a whole night of worship, it is the twelfth movement (Glory to God in the Highest), 
which would coincide with sunrise, a tribute to “the one who showed us the light”. 
 EVGENY STANKOVICH has mainly profiled himself in the symphonic genre, including with the ballet 
Rasputin. In many works, he has used folk music interludes and the opera When the Fern Blooms was 
inspired by folktales. 
 VALENTIN SILVESTROV is the foremost name in Ukrainian music today and says of his music: “I don’t 
write new music. My music is a response to and an echo of what is already there”. In the evening’s work he 
has set to music lyrics by Taras Shevchenko (1814–1861), Ukraine’s national poet, who was driven into exile 
during the tsarist repression of national minorities.
 After studying in her hometown of Kiev, LESIA DYCHKO has devoted herself to teaching as well as to 
composing. Triumphant liturgy for a capella chorus and soloists was written in 1990 and in many parts can 
be compared to Rachmaninoff’s Vesper in both time span and content.
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Min själs värld är 
av naturen musik.

Fredag 29 kl 18.00
Berwaldhallen

ALICE TEGNÉR 
150 ÅR
Vokalensemble
Lone Larsen dirigent
Olle Persson baryton
Cecilia Zilliacus violin
David Huang piano

MARIA LITHELL FLYG (1965)
Längst inne i mitt huvud, uruppförande

ALICE TEGNÉR (1864–1943)
Ur Dexippos för baryton, piano och 
vokalensemble 
Regnbågen för baryton och piano
Offerflamman för vokalensemble
Ro, ro barnet allsång
Ave Maria för damkör a cappella

Textläsning

Med Svanarne för baryton och piano
Étude romantique för piano
Nog! för vokalensemble a cappella

Textläsning 

Lilla käringtands bekymmer för baryton 
och piano
Ute blåser sommarvind allsång
Slutackord för vokalensemble a cappella
Sonat för violin och Piano
- Allegro
- Menuetto
- Andante
- Allegro
Sov du lilla videung allsång

Presentatör: Katarina Lindblad
Konserten sänds direkt i Sveriges Radio P2
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 10 min

Våren 1891 var det äntligen dags för Alice 
och Jakob Tegnér att lämna sin Stockholm-
svåning och flytta ut till en rymlig villa på 
Djursholm. Häradshövding Jakob Tegnér 
hade varit en av de första att köpa tomt i 
den nyanlagda trädgårdsstaden, där de två 
små sönerna skulle få växa upp i frisk luft 
och med naturen utanför dörren. Eftersom 
den musikaliska fru Tegnér hade examen 
från Högre lärarinneseminariet, föll det sig 
naturligt att hon tog hand om skolans sång-
undervisning på vardagarna och trakterade 
orgelharmoniet vid helgernas gudstjänster.
 Alices musikalitet hade uppmärksam-
mats under uppväxten i Karlshamn. Framti-
den var utstakad: hon skulle studera vid 
Musikaliska akademiens konservatorium. 
Förhållandena ändrades dock när fadern, 
sjökapten Eduard Sandström, förolyckades 
under en seglats. Istället fick det bli en 
säkrare yrkesbana som lärarinna. Senare i 
livet försökte hon ta skadan igen genom 
privatlektioner i piano, orgel, kontrapunkt 
och komposition. ”Min själs värld är av 
naturen musik”, sa hon.
 Ända från tiden i vaggan omgavs sö-
nerna av musik. När pojkarna bläddrade i 
bilderböcker med mamma, ville de att hon 
skulle sjunga verserna, inte läsa dem. Efter-
som Alice alltid hade fantiserat ihop melo-
dier – hon kallade dem ”finn-oppar” – så 
lydde hon gärna. På det sättet, med sin 
känsla för att både ord och musik skulle 
vara lustfyllda och avpassade efter barnen, 
skapade hon en ny genre: barnvisan. Hon 
blev känd och älskad som hela Sveriges 
vismamma.
 Bland djursholmsborna med Alice Teg-
nér som eldsjäl växte ett rikt musikliv fram. 
För gudstjänster och konserter i det nya 
kapellet komponerade hon körverk, som 
hon studerade in med den månghövdade 
kören. Ryktet om den rika musikverksamhe-
ten, liksom om Natanael Beskows engage-
rade predikningar, spreds och drog fullt hus 
med besökare ända från Stockholm.

 1912 flyttade emellertid familjen Tegnér 
till Tullinge, men Alice höll kontakten med 
sina trogna musikvänner på Djursholm. 
Exempelvis Ave Maria för damkör skrevs 
1913, och framfördes senare under året i 
Djursholms kapell.
 Alice Tegnér hade ambitioner att kom-
ponera musik också för vuxna, och hon var 
inte bara musikaliskt, utan också litterärt 
väl bevandrad. Det vittnar textvalet i vishäf-
tena Sjung med oss, Mamma! om. Där finns 
sånger till folkliga rim och barnramsor, men 
också tonsättningar av exempelvis Esaias 
Tegnér (f ö Jakobs farfar), Zacharias Tope-
lius, Viktor Rydberg och Erik Axel Karlfeldt. 
En del av sångerna i vishäftena gränsar till 
romanser, och hon komponerade också 
solosånger som ansluter till den romantiska 
liedtraditionen.
 Trots att Alice Tegnér själv var en driven 
pianist, skrev hon endast några få verk för 
det egna instrumentet. Étude romantique, 
daterad 1925, är ett av dem. Över huvud 
taget komponerade hon inte så mycket 
instrumentalmusik, trots att hennes lärare i 
kontrapunkt och komposition, Johan Linde-
gren, uppmanade henne att ge sig i kast 
med större former. Det var under hans 
överinseende som hon 1901 slutförde arbe-
tet på sonaten för violin och piano. Något 
mera kammarmusikverk blev det inte. Av 
allt att döma kände hon sig mest hemma 
inom vokalmusiken, där texten styr formen.
 Alice Tegnér levde ett synnerligen ak-
tivt och rikt liv mitt bland tidens mest fram-
stående kulturpersonligheter. Även om 
hennes visor numera tycks självklara, så 
finns det en briljant och begåvad tonsättare 
bakom sånger som Bä, bä, vita lamm, 
Ekorrn satt i granen och Mors lilla Olle. 
Alice Tegnérs musikskapande och person 
är väl värda att lära känna!

Christina Tobeck

Lone Larsen Foto: Per Kårehed Cecilia Zilliacus Foto: Helge Grønmo

Kievs Kammarkör

Kl 17.00 Musikforskaren Christina 
Tobeck berättar om Alice Tegnér.

Kl 17.40 WWF: Inger Näslund, Fiske i 
Östersjön – med fokus på torsk
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Fredag 29 augusti kl 19.30
Oscarskyrkan

KIEVS  
KAMMARKÖR
Kievs Kammarkör
Mykola Hobdych dirigent

SERGEJ RACHAMNINOV (1873–1943)
Ära vare Gud i höjden, 
”Den stora doxologin”, nr 12 ur Vesper

JEVHEN STANKOVYTJ (1942)
Hur ljuvliga är dina boningar, Herre Sebaot, 
Davids psalm nr 84. 

VALENTYN SILVESTROV (1937)
Sånger av poeten Taras Sjevtjenko:
Den mäktiga Dnjepr dånar och ryter
Dagarna går
Körsbärsträdgården
Allt mitt hopp
Min aftonstjärna 

LESIA DYTJKO (1939) 
ur Triumfens liturgi:
O, heliga Gud
Välsignad vare Gud
Många år

Paus

OLEXANDR YAKOVTJUK
På söndagens morgon

ANOTOLIJ AVDIJEVSKYJ 
Över skogen

OLENA TJMUT
Nära mitt hus

IVAN BIDAK
Solen har inte gått upp på morgonen

ALEXANDER BIDA
Fiskarna

VOKTOR HRYTSYSJYN
Stå inte kvar, o pil, bredvid floden

IVAN NEBESNYJ 
I körsbärsträdgården 

GEORGIJ TJERNENKO
Trumdans
Gräsklippare

MYKOLA HOBDYCH
Kolomyjka

Presentatör: Boel Adler
Konsertens första del sänds direkt i 
Sveriges Radio P2
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 50 min

English summary on page 30.
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Lördag 30 augusti kl 18.00
Berwaldhallen

SIBELIUS MED 
GUSTAVO  
DUDAMEL 
Göteborgs Symfoniker
Sara Trobäck/Per Enoksson
konsertmästare 
Gustavo Dudamel dirigent
Musiker från: 
Kungliga Filharmoniska Orkestern och 
Sveriges Radios Symfoniorkester
Barn från El Sistema Sverige
Christoffer Holgersson dirigent

MALIN AGHED/TORBJÖRN PETTERSSON
Babumba arr Jan Alm

COLDPLAY/MALIN AGHED
Sida vid sida arr Tormod Tvete Vik

JONAS SIMONSSON
Vargar arr Tormod Tvete Vik 
 
EVA J KIRSEBERG/ADAM ANDERSÉN 
Blommor och kärlek arr Cecilia Q Öhrwall

MAGNUS PETTERSSON 
/TAREQ AL JASARI
En gång regnade det barn arr Simon 
Ljungman/Tormod Tvete Vik

TRAD/CECILIA Q ÖHRWALL
Körsbärsblomman arr Per Lundström

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827) 
/SVEN BJERSTEDT
An die Freude arr Jan Alm

Paus

JEAN SIBELIUS (1865–1957)
Symfoni nr 2 D-dur op 43

Presentatör: Malin Aghed
Konserten sänds direkt i Sveriges Radio P2.
Ungefärlig konsertlängd: 2 tim

Kl 17.00 Med Gustavo Dudamel  
och Malin Aghed (El Sistema Sverige).
(På engelska)

– Uteslutning är det största problemet i vårt 
samhälle. När du ger ett barn ett instrument 
inkluderar du det automatiskt.

Så säger dirigenten Gustavo Dudamel 
och syftar naturligtvis på El Sistema, idén 
som startade i Venezuelas slum för att skapa 
en meningsfull tillvaro för barnen och deras 
familjer som lever där. El Sistema har 
snabbt spritt sig till andra delar av världen, 
från Latinamerika till Taiwan via Skottland 
och USA och särskilt Los Angeles där 
Gustavo Dudamel är chefdirigent för Los 
Angeles Philharmonics.

 Sedan 2009 finns El Sistema i Sverige 
där det har prövats ut med stor framgång i 
Göteborg, med barn från Hammarkullen 
som spelat klassisk musik på egna instrument 
sida vid sida om musikerna i Göteborgs 
Symfoniorkester. Det första mötet med  
El Sistema var när Göteborgs Symfoniker 
spelade Beethovens femte symfoni för barn 
och familjer i Hammarkullen, vilket gav ett 
bestående intryck och motivation för att 
lära sig spela klassisk musik

 Nu spelar barn från El Sistema från 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Södertälje 
med Göteborgs Symfoniker under Christoffer 
Holgerssons ledning. Men de spelar inte 
bara klassisk musik. Malin Aghed, som var 
med när El Sistema startade och idag jobbar 
som koordinator av El Sistema i Sverige, 
betonar vikten av att få uppleva musik som 
är utöver det vanliga:

– Den klassiska musiken är vår ryggrad 
men barnen spelar faktiskt även folkmusik 
från hela världen och musik ur eget skapande. 

Men varför ska barnen spela Beethoven, 
eller Mahler, eller Sibelius?

– Att spela tillsammans i en symfonisk 
orkester är det bästa sättet att känna sam- 
hörighet. Mahler är jättesvårt, men att spela 
ihop, efter att ha övat i en massa timmar, 
skapar möjligheter att gå utanför invanda 
roller och mönster som ger alla chansen att 
delta i något stort. 

Vad kan då alla dessa barns drömmar 
om ett bättre liv med hjälp av musikens 
kraft, ha gemensamt med Jean Sibelius 
Symfoni nr 2 – denna klassiker bland de 
allra mest spelade och allra mest hyllade 
bland 1900-talets nationalromantiska 
symfoniska verk?

JEAN SIBELIUS skrev sju symfonier och 
den andra symfonin hör till hans mest spelade. 
Symfoni nr 2 var tillägnad Sibelius gode vän, 
friherren Axel Carpelan som också bekostade 
en del av komponerandet. Carpelan såg till 
att Sibelius med familj kunde åka till Italien 
och arbeta klart med det som till en början 
såg ut att bli en symfonisk dikt. I en villa i 
staden Rapallo satt så Sibelius och fantiserade 
om att han var Don Juan och insåg att den 
musik han skrev på skulle bli en symfoni. 

 Symfoni nr 2 framfördes för första 
gången 8 mars 1902 av Helsingfors Stads-
orkester med tonsättaren som dirigent och 
verket gjorde genast intryck. Den finska 
publiken tog musiken till sitt hjärta och den 
kom att uppfattas som en symbol för Fin-
lands kamp för självständighet. Då, för över 
hundra år sedan, var ju Finland en del av 
det ryska tsardömet.

 Med radions och 78-varvarens hjälp 
kom just denna symfoni att bli en av de mest 
avlyssnade under 1900-talet. Alla de stora 
dirigenterna och orkestrarna har spelat den, 
från Toscanini till Salonen, och på Youtube 
kan man fördjupa sig i de olika versionerna 
och kanske fastna, som jag gjorde, på 
Leonard Bernstein som dirigerar Wiener- 
filharmonikerna – över 200 000 träffar! 

 Så vad kan Sibelius musik betyda för 
oss idag? Musik för att lindra och stärka de 
förtryckta? Musik för framtidens 
samhällsbyggare? 

Mikaela Kindblom

Drömmar om ett bättre liv.

01 El Sistema 
 Foto: Alejandra Fernandez 
02  Gustavo Dudamel 

Foto: Vern Evans

02
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Hammarkullen i Göteborg och Raploch i 
Skottland. Dudamel valdes i maj 2011 till 
ledamot av Kungl Musikaliska Akademien. 
Dudamel var chefsdirigent för Göteborgs 
Symfoniker 2007–2012 och utnämndes till 
hedersdoktor vid Göteborgs Universitet 
2012.

MYKOLA HOBDYCH är född i Ukraina och 
utbildad på Tjajkovskijkonservatoriet i Kiev. 
Han bildade Kievs Kammarkör 1990 och 
arbetar för att återuppväcka Ukrainsk kyrko-
musik. Tillsammans med musikforskare letar 
han upp gömda och glömda noter som han 
ger ut. Mykola Hobdych har sedan 1997 
arrangerat körfestivalen De gyllene kupolernas 
Kiev. Han turnerar i Europa med kören flera 
gånger om året för att bidra till kännedomen 
om ukrainsk musik.

CHRISTOFFER HOLGERSSON dirigent har 
studerat vid Kungl Musikhögskolan och är 
kyrko musiker i Adolf Fredriks församling i 
Stockholm. Han har bl a varit musiklärare vid 
Adolf Fredriksmusikklasser, dirigent och konst-
närlig ledare för Adolf Fredriks Gosskör 
samt Stockholms Kammarkör. Christoffer  
är också en efterfrågad kör- och orkesterdiri-
gent. Han har också varit kormästare för 
vårens omtalade uppsättning av Matteus-
passionen på Folkoperan.

KIRILL KARABITS dirigent, gör sin femte 
säsong som Bournemouth symfoniorkesters 
chefsdirigent. Till hans senaste och kommande 
uppdrag räknas framträdanden med Royal 
Philharmonic, London Philharmonic, BBC 
Symphony och Rotterdams filharmoniska 
orkester. Karabits åtar sig dessutom ofta att 
arbeta med ungdomsorkestrar. Han har också 
skördat stora framgångar som operadirigent 
med Bolsjojteatern och på Glyndenbourne- 
festivalen. 

LONE LARSEN är utbildad vid Nordjysk 
Musikkonservatorium i Aalborg, Kungliga 
Musikhögskolan och Juilliard School of Music. 
Grundare av vokalensemblen Voces Nordicae 
och lektor i dirigering vid Ersta-Sköndal 
Högskola. Lone har undervisat vid Kungliga 
Musikhögskolan, Stockholms Musikgymnasium 
och Adolf Fredriks Musikklasser och Aaron 
Copland School of Music i New York. Som 
frilansande dirigent är hon ofta anlitad till 
workshops och konsertprojekt och har arbetat 
med den svenska och den danska Radio-
kören, Helsingborgs Symfoniorkester och 
Estlands Nationella Manskör, RAM.
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DIRIGENTER
ESA-PEKKA SALONEN har som konstnärlig 
ledare för Östersjöfestivalen stått för ett idogt 
förnyande som utmärker honom som en av 
de viktigaste konstnärerna inom den samtida 
musiken. Sedan 2008 är han chefsdirigent 
och konstnärlig rådgivare för Philharmonia 
Orchestra London och hedersdirigent för 
Los Angeles Philharmonic. 2013 var det 30 
år sedan Salonen dirigerade Philharmonia 
Orchestra för första gången. Samma år 
släpptes två cd-skivor som hedrar två av 
Salonens musikaliska förebilder: Dutilleux 
och Lutosławski. Hans stycken Floof och  
LA Variations har etablerat sig som moderna 
klassiker och nya kompositioner av Salonen 
framförs världen över.

DANIEL HARDING är sedan 2007 chefs- 
dirigent för Sveriges Radios Symfoniorkester. 
Han är även hedersdirigent för Mahler 
Chamber Orchestra, förste gästdirigent för 
London Symphony Orchestra och music 
partner för New Japan Philharmonic.  
Han gästar regelbundet orkestrar som 
Staats-kapelle Dresden, Wienerfilharmonikerna 
och Berlinerfilharmonikerna, samt Concert-
gebouw- och Gewandhausorkestrarna. Som 
operadirigent har han gästat Staatsoper 
Berlin och La Scala vid flera tillfällen. Han 
har samarbetat med stjärnregissörer som 
Patrice Chereau, Peter Brook och Luc Bondy. 
Våren 2014 inledde Harding och Sveriges 
Radios Symfoniorkester festivalen i Aix-en-
Provence med bl a Mahler Symfoni nr 6. 
Harding inledde sin karriär som assistent åt 
Simon Rattle vid Birminghams symfoniorkes-
ter där han gjorde sin debut 1994. Därefter 
blev han assistent åt Claudio Abbado hos 
Berlinerfilharmonikerna som han debuterade 
med vid 1996 års Berlinfestival. Denna säsong 
sjösätter Daniel Harding projektet Interplay, 
”ett överdåd av musik, konst och filosofi” som 
han uttrycker det.

PETER DIJKSTRAS internationella karriär tog 
fart då han 2003 var den förste att vinna 
Eric Ericson Award. 2007 utnämndes Peter 
Dijkstra till chefsdirigent för Radiokören, då 
hade han redan i två år varit konstnärlig 
ledare för Bayerska radions kör i München. 
Dijkstra är regelbundet inbjuden att dirigera 
körer som Nederländska kammarkören, BBC 
Singers, RIAS Kammarkör i Berlin, Berlins 
radiokör och Nederländska radiokören. Han 
är blir ofta inbjuden att leda och initiera 
master classes och projekt för att främja kör-
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sång och dirigering på högsta möjliga nivå. 
Han har flera gånger erhållit utmärkelsen 
Diapason d’Or bland annat för CDn Nordic 
Sounds där Dijkstra och Radiokören framför 
musik av Sven-David Sandström. Peter Dijkstra 
är född i Nederländerna. Han är ledamot av 
Kungl Musikaliska Akademien. 

HERBERT BLOMSTEDT har studerat på 
Kungl Musikhögskolan och Uppsala Universitet, 
Juilliard, Darmstadt och Schola Cantorum 
Basiliensis. 1954 debuterade han med Kungl 
Filharmoniska orkestern och fick därefter 
uppdrag som chefsdirigent för många  
orkestrar som Sveriges Radios Symfoniorkester, 
Staatskapelle Dresden, San Francisco symfoni-
orkester, NDR symfoni orkester Hamburg och 
Gewandhausorkestern Leipzig. Utöver det har 
han arbetat som gäst dirigent för flertalet 
orkestrar. Han är heders dirigent för Gewandhaus-
orkestern, NHK Japan samt San Franciscos, 
Danmarks Radios och Sveriges Radios symfoni-
orkestrar. I år fyller Herbert Blomstedt 87 år 
och gästdirigerar fortfarande de främsta 
orkestrarna världen över. 

VALERY GERGIEV är konstnärlig och admi-
nistrativ chef för Mariinskijteatern sedan 1996, 
chefsdirigent för Londons symfoniorkester, 
dekanus för konstnärliga fakulteten vid S:t 
Petersburgs universitet och ordförande för 
Internationella Tjajkovskij-tävlingen. Han har 
grundat och leder flera festivaler, som Gergiev 
Festival i Nederländerna, Vita nätter i S:t 
Petersburg och Påskfestivalen i Moskva. 
Mariinskijteaterns opera- och balettensembler 
har under Gergievs ledning blivit bland  
världens främsta och är unika i sin turnerande 
verksamhet. Utöver fasta engagemang gäs-
tar Gergiev regelbundet Metropolitan, 
Wiens och Rotterdams filharmoniska orkestrar 
och La Scala. 2005 mottog han Polarpriset. 
2013 utnämndes han till ledare för USA:s 
nationella ungdomsorkester. 2015 blir han 
chefsdirigent för Münchenfilharmonikerna. 
Han är även hedersdirigent för Sveriges 
Radios Symfoniorkester. 

GUSTAVO DUDAMEL är dirigent för 
Simón Bolívar Symphony Orchestra of  
Venezuela och Los Angeles filharmoni- 
orkester. Han gästar också andra förnäma 
konsertinstitutioner världen över. Under hans 
ledarskap har Los Angeles filharmoniker utökat 
sin uppsökande verksamhet genom Youth 
Orchestra Los Angeles, ett projekt influerat av 
framgångsrika El Sistema. Det tjänar också 
som inspiration för andra program som t ex 
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Pöntinen och Sven-David Sandström. Hennes 
intresse för nutida musik har resulterat i flera 
verk som skrivits för henne. Hon är ledamot 
av Kungl Musikaliska Akademien.

ENSEMBLER
FINSKA RADIONS SYMFONIORKESTER 
bildades som radioorkester med tio musiker 
1927 och växte till symfoniorkesters storlek 
på 1960-talet. Hösten 2013 tog Hannu Lintu 
som chefsdirigent. Tidigare chefsdirigenter 
har varit Toivo Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, 
Paavo Berglund, Okko Kamu, Leif Segerstam, 
Jukka-Pekka Saraste och Sakari Oramo. 
Orkestern har gjort många inspelningar och 
turnerar regelbundet och har givit över 300 
konserter utomlands. Alla orkesterns kon-
serter sänds i radio både i Finland och 
utomlands, oftast live. 

GUSTAF SJÖKVISTS KAMMARKÖR är en 
fristående kör baserad i Stockholm med ca 
33 medlemmar. Repertoaren består till stor 
del av nutida musik, med en rad urupp-
föranden av verk från kompositörer som  
Sven-David Sandström, Lars Edlund och 
Jan Sandström. På repertoaren finns även 
de stora klassiska verken. Samarbetena 
med olika artister har genom åren blivit 
många. Kören har gjort turnéer utomlands 
med rena a cappella-program samt gjort en 
rad CD-inspelningar.

GÖTEBORGS SYMFONIKER bildades 1905 
och består idag av 109 musiker. Orkestern 
ger årligen omkring 100 konserter i Göte-
borgs Konserthus, gör internationella turnéer 
och framträder varje sommar på Götaplat-
sen och i Slottsskogen, samt i Vara Konsert-
hus. Kent Nagano är förste gästdirigent och 
konstnärlig rådgivare för Göteborgs Sym-
foniker. Gustavo Dudamel är hedersdirigent 
och Neeme Järvi chefs dirigent emeritus. 
Under Järvis ledning 1982–2004 gjorde 
Symfonikerna en rad internationella turnéer 
samt ett hundratal skivinspelningar och 
etablerade sig bland Europas främsta 
orkestrar. Detta ledde till att Göteborgs 
Symfoniker 1997 utsågs till Sveriges Na-
tionalorkester. 

I, CULTURE ORCHESTRA grundades 2011 
av det polska Adam Mickiewicz-institutet  
och består av unga musiker från Polen, 
Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, 
Moldavien och Ukraina. De väljs ut bland 

hundratals sökande, och coachas av äldre 
kolleger från världsledande ensembler. 
Verksamhetens ledord är solidaritet, inte-
gration och vänskap.

KIEVS KAMMARKÖR bildades 1990 och är 
Kievs officiella kör, avlönad av Kulturminis-
teriet. Den består av 21 sångare som alla är 
utbildade på konservatoriet i Kiev. Reper-
toaren omfattar gammal och ny, kyrklig och 
världslig, väst- och östeuropeisk musik. Åtskil-
liga ukrainska tonsättare har skrivit musik för 
kören. Med sitt utövande av ukrainsk 
nyskriven, ortodox och folkmusik är Kievs 
Kammarkör är en förnämlig ambassadör för 
sitt land och dess musik.

KUNGLIGA FILHARMONIKERNA bildades 
1902 och har sedan 1926 haft sitt hem i 
Konsert huset mitt i Stockholm. Sedan  
säsongen 2008–09 är finländaren Sakari 
Oramo Kungliga Filharmonikernas chef- 
dirigent och konstnärlige rådgivare. Bland 
orkesterns tidigare chefdirigenter finns Fritz 
Busch, Antal Dorati, Gennady Rozhdestvensky, 
Yuri Ahronovitch och Paavo Berglund. Oramos 
företrädare var amerikanen Alan Gilbert 
2000–08. Med turnéer har orkestern befäst 
sin ställning på den internationella arenan. 
Orkestern medverkar varje år vid högtidlig- 
heterna i samband med Nobelprisutdelningen 
och vid utdelningen av Polar Music Prize.

MARIINSKIJTEATERNS ORKESTER är en 
av Ryssland äldsta ensembler. Orkesterns 
höga kvalitet har noterats vid åtskilliga till-
fällen av världskända dirigenter som t ex 
Berlioz, Wagner, Tjajkovskij, Mahler och 
Rachmaninov. Sedan 1998 är Valery Gergiev 
orkesterns dirigent. Med honom vid rodret 
utökades snabbt orkesterns repertoar som 
nu framför symfonisk musik i ansedda konsert-
sammanhang världen över. 

MIKAELI KAMMARKÖR bildades 1970 av 
Anders Eby, som sedan starten varit körens 
dirigent och konstnärlige ledare. Kören hör 
hemma i Adolf Fredriks församling i Stock-
holm. Repertoaren är till lika delar profan och 
sakral. Den omfattar såväl de stora verken för 
kör och orkester som musikdramatiska verk, 
folkmusik och svensk körlyrik. Tyngdpunkten 
har dock kommit att ligga på de stora nutida 
a cappella-verken.

RADIOKÖREN bildades 1925 och utveck-
lades under Eric Ericsons ledning från 1952 
till  ett instrument för bred repertoar från 
barock till samtida musik, ofta komponerad 
för kören. De har samarbetat med dirigenter 
som Riccardo Muti och Claudio Abbado. 
Sedan 2007 är holländaren Peter Dijkstra 
chefsdirigent. Radiokören är starkt etablerad 
internationellt och turnerar regelbundet 
välden över. 

SINFONIETTA RIGA uppstod sommaren 
2006. Alla musiker är heltidsanställda med 
stöd av lettiska Kulturministeriet. Sinfoniettan 
blev snabbt en av Nordens ledande kammar- 
orkestrar. Innevarande säsong har orkestern 

fyra nomineringar till Lettlands stora musikpris. 
Sinfonietta Riga kallar sig själva ”ett multi- 
funktionellt laboratorium” som spelar allt 
från barockmusik till lettisk avant garde. 
Ensemblen är alltid beredd att ta del i icke-
akademiska experiment och cross-over projekt.

S:T JACOBS KAMMARKÖR leds av Gary 
Graden och framträder regelbundet i S:t 
Jacobs kyrka samt Storkyrkan. På reperto-
aren står såväl a cappella-stycken som verk 
för kör och orkester. Kören har vunnit flera 
av Europas främsta körtävlingar bl a European 
Grand Prize. S:t Jacobs Kammarkör har 
samarbetat med ett flertal orkestrar och 
beställt och framfört mer än 60 verk av 
samtida tonsättare.

SVERIGES RADIOS SYMFONIORKESTER 
bildades 1937 och utvecklades under Sergiu 
Celibidaches ledning på 1960-talet till en 
orkester av internationell standard. Sedan 
2007 är Daniel Harding chefsdirigent. Orkest-
ern fungerar som hela Sveriges symfoni-
orkester eftersom alla konserter sänds i 
Sveriges Radio P2. Orkestern har turnerat 
till Kina och Japan 2010, Italien 2011 och 
2013. Våren 2014 genomfördes en turné till 
Frankrike. Esa-Pekka Salonen var tidigare 
orkesterns chefsdirigent och Valery Gergiev 
är dess hedersdirigent.

ÖVRIGA
MALIN AGHED gick teaterpedagogutbild-
ning i Göteborg och utbildade sig till musik-
lärare på Högskolan för scen och musik. Hon 
arbetade därefter på flera kulturskolor i Göte-
borg samtidigt som hon undervisade i bl a 
musikalisk gestaltning och scenisk kommu-
nikation på universitetet. Malin Aghed har 
varit med om att bygga upp El Sistema i 
Hammarkullen och därefter på 13 olika platser 
i Göteborg. Hon är Sverigekoordinator för 
El Sistema för dem som vill starta nya verk-
samheter. 

STINA EKBLAD är född i Finland.  
På Dramaten började hon 1987 och har  
där spelat en rad roller i regi av bl a Ingmar 
Bergman, Peter Oskarsson, Lennart Hjulström 
och Staffan Valdemar Holm. Hon har även 
medverkat i många filmer och samarbetat 
med regissörer som Bo Widerberg, Jan 
Troell, Mai Zetterling, Susanne Bier, Colin 
Nutley samt Ingmar Bergman. Hon är ofta 
verksam med recitation av lyrik. Ekblad inne-
har en professur i scenisk gestaltning vid 
Teaterhögskolan i Stockholm.

LOUIS PRICE regissör och filmproducent 
som också skapar videoprojektioner för 
teater, dans och opera föreställningar. Han 
är chef för November Films, ett independent-
bolag för film och distribution. Hans senaste 
videoproduktioner inkluderar Orango i Royal 
Festival Hall, Unleashed i Barbican Centre, 
The Ballad of the Sad Café i Moulins des 
Paillard och Beside the Sea i Purcell Room, 
South Bank Centre.

NORMUNDS ŠNĒ har efter oboestudier 
vid Lettlands Musikaliska Akademi och 
kammarmusik vid konservatoriet i S:t  
Petersburg uppmärksammats internationellt 
som oboist. 1995 började Šnē ta dirigering 
på allvar med studier för bl a Jorma Panu-
la. 1993 bytte han från att vara oboist i Lett-
iska nationella symfoniorkestern till att vara 
dess assisterande, och mellan 1996–1998, 
ordinarie dirigent. Han har framträtt som 
oboist och dirigent över hela världen och 
haft framgångsrika samarbeten med bland 
andra, Gidon Kremer, Mstislav Rostropov-
ich, Christian Lindberg, Nikolai Petrov och 
Truls Mörk. Šnē är sedan 2006 chefsdirigent 
och konst närlig ledare för Sinfonietta Riga.

SOLISTER
BEHZOD ABDURAIMOV PIANO föddes i 
Tasjkent. Vid 18 års ålder vann han en sensa-
tionell seger i 2009 London International 
Piano Competition, med ett framförande  
av Prokofievs Pianokonsert nr 3. Våren 2014 
gjorde Abduraimov sin debut med Bostons 
symfoniorkester under Lorin Maazel vilken 
följdes av en Kinaturné. Abduraimov har 
också samarbetat med dirigenter som  
Ashkenazy, Gergiev, Urbański, Dutoit,  
and Zuckerman.

DAVID HUANG PIANO föddes i Kina och 
flyttade till Sverige vid tre års ålder. Efter att ha 
vunnit Solistpriset 2014 har han etablerat sig 
bland landets främsta unga pianister. Som 
Sveriges Radios P2 Artist in residence kommer 
David de närmaste två åren att göra åtskilliga 
radioinspelningar och framträdanden. Hans 
brinnande intresse för kammarmusik har lett 
till etablerade samarbeten med några utav 
Sveriges främsta musiker. 

HELEN LEPALAAN MEZZOSOPRAN har 
studerat på Musikakademin i Tallinn samt  
på Amsterdams och Maastrichts konserva-
torier. Hon var engagerad två säsonger på 
Opera Zuid där hon bl a sjöng titelrollerna  
i Carmen och Askungen samt Rosina i  
Barberaren i Sevilla. Hennes senaste 
konsert engage mang har omfattat såväl 
Verdis Requiem med Brabantorkestern i 
Nederländerna som Berlioz Les Nuits  
d’Été med Nederländernas nationella  
ungdomsorkester.

OLLI MUSTONEN PIANO, har i dag en 
unik ställning på musikscenen. Som pianist 

har han framträtt med de flesta av världens 
ledande orkestrar. Som dirigent har Mustonen 
grundat Helsingfors Festivalorkester och som 
tonsättare är han en i raden av mycket speci-
ella musiker. Han har upp rep ade gånger 
blivit inbjuden som pianist, dirigent och 
tonsättare till Metropolis New Music festi-
val i Melbourne. Han har den senaste sä-
songen också varit Artist in Residence hos 
North Carolinas symfoniorkester.

OLLE PERSSON BARYTON, tillhör de mest 
efterfrågade och engagerade svenska sång- 
solisterna i sin genre. Med en ovanligt bred 
repertoar har han framträtt på snart sagt alla 
betydande scener i Norden sant mycket ofta 
engagerats för uruppföranden och nyare 
reper toar. På Folkoperan har Olle Persson 
sedan 1987 varit en regelbunden gästsolist 
med över tio huvudroller. Han har medverkat 
i en rad uppsättningar bl a på Kungliga 
Operan, Göteborgsoperan, Malmö Opera, 
Drottningholmsteatern och Norrlandsoperan.

ALINA POGOSTKINA VIOLIN föddes i  
S:t Petersburg och fick sina första lektioner 
av sin far. Hon har senare studerat på Berlin’s 
Hochschule. På sina senaste turnéer har 
Pogostkina framträtt på några av världens 
mest namnkunniga festivaler och konsert -
scener. Hon har samarbetat med dirigenter 
som Ashkenazy, Dudamel, Oramo, Nott  
och Paavo Järvi. Alina Pogostkina spelar på 
violinen Sasserno byggd av Antonio Stradivari.

LUTHANDO QAVE BARYTON. Efter studier 
på Operahögskolan i Stockholm och Linde-
mann Young Artist Development Program 
vid Metropolitan Opera har den unge syd-
afrikanen sjungit Silvio i Pajazzo på Finska 
Nationaloperan och titelrollen i Figaros bröllop 
på Confidencen. Under hösten 2013 The 
Indian Queen på Teatro Real i Madrid, följt 
av Leporello i Don Giovanni på Kungl Operan. 
Han har tillhört ensemblen på Cape Town 
Opera samt medverkat som gästsolist på 
Norrlandsoperan, Malmö Opera, Den Norske 
Opera, Deutsche Oper i Berlin samt Drottning-
holms Slottsteater.

KATE ROYAL SOPRAN studerade på 
Guildhall School of Music and Drama och 
National Opera Studio. I konsertsamman-
hang har hon framträtt med Rattle, Rilling, 
Mackerras och Heras-Casado. På opera- 
scenen har Royal sjungit Pamina, Michaëla, 
Donna Elvira, Grevinnan i Figaros bröllop, 
Guvernanten i En sällsam historia, Poppea och 
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Miranda i Adès Stormen. Hon gjorde debut 
på Metropolitan som Euridice. 

CHRISTIANNE STOTIJN MEZZOSOPRAN 
är en passionerad nederländsk romans- 
sångerska både på scen och skiva. Dirigenten 
Bernard Haitink blev betydelsefull för hennes 
karriär då han, efter ett framgångsrikt fram-
förande av Mahlers Rückert Lieder, bjöd in 
henne att sjunga bl a Matteuspassionen med 
Bostons Symfoniorkester. Christians Stotijn 
är syster med kontrabasisten Rick Stotijn i 
Sveriges Radios Symfoniorkester.

SIMON TRPČESKI PIANO har etablerat sig 
som en av de mer intressanta musiker som har 
kommit fram på senare år. Med framträdan-
den med många av de mest fram stående 
orkestrarna har han fångat publiken världen 
över. Trpčeski lovordas inte bara för sin okland-
erliga teknik och sitt känsliga uttryck utan 
också för sin varma personlighet och sitt 
engagemang för att stärka Makedoniens 
kulturella profil.

ALEXEI VOLODIN PIANO erhöll internatio-
nell berömmelse då han vann International 
Géza Anda Competition i Zürich 2002. Han 
arbetar regelbundet med världens bästa 
orkest rar såsom New York Philharmonic, 
Gewandhausorkestern Leipzig, Tonhalle-
Orchester Zürich och London Symphony 
Orchestra. Han samarbetar med dirigenter 
som Gergiev, Maazel och Chailly. Solokon-
serter utgör en betydande del av Volodins 
framträdanden sedan hans kritikerrosade 
debut i Londons International Piano Series.

MATTIAS WAGER ORGEL studerade vid 
Kungl Musikhögskolan, samt för Johannes 
Geffert i Bonn och Naji Hakim i Paris. Han 
är sedan 2011 domkyrkoorganist i Storkyrkan. 
Han konserterar och undervisar flitigt vid 
festivaler och mästarklasser i Sverige och 
utom lands. Mattias Wager samarbetar stän-
digt med musiker och ensembler från vitt 
skilda genrer och uttryckssätt. Mattias Wager 
har undervisat i orgelspel och improvisation 
vid Musikhögskolorna i Piteå, Malmö,  
Göteborg och Stockholm.
 
CECILIA ZILLIACUS VIOLIN har framträtt 
med de flesta svenska symfoniorkestrar samt 
många nordiska och europeiska. Bland 
dirigenter hon samarbetat med märks Harding, 
Kamu, Klas och Mälkki. Cecilia Zilliacus samar-
betar regelbundet med musiker och tonsättare 
som Bengt Forsberg, Martin Fröst, Roland 
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CONDUCTORS 
ESA-PEKKA SALONEN is the Artistic  
Director of the Baltic Sea Festival. His rest-
less innovation has marked him as one of 
the most important artists in contemporary 
classical music. He is currently the Principal 
Conductor and Artistic Advisor for the  
Philharmonia Orchestra in London and the 
Conductor Laureate for the Los Angeles 
Philharmonic. September 2013 marked the 
30th anniversary of Salonen’s debut with the 
Philharmonia Orchestra. In 2013, Salonen 
released two new albums honoring two  
of his musical inspirations: Dutilleux and 
Lutosławski. His pieces Floof and LA Varia-
tions have become established modern 
classics, and new compositions continue to 
be performed around the globe.

DANIEL HARDING is Music Director of the 
Swedish Radio Symphony Orchestra, Principal 
Guest Conductor of the London Symphony 
Orchestra and Music Partner of the New 
Japan Philharmonic. He is Artistic Director 
of the Ohga Hall in Karuizawa, Japan and 
has been honored with the lifetime title of 
Conductor Laureate of the Mahler Cham-
ber Orchestra. In the spring he conducted 
Mahler Symphony No 6 in the opening 
concert at the festival in Aix-en-Provence. 
He is a regular visitor to the Vienna Philhar-
monic, Dresden Staatskapelle, Royal Con-
certgebouw, the Bavarian Radio, Leipzig 
Gewandhaus and the Orchestra Filarmonica 
della Scala. Daniel Harding began his career 
assisting Sir Simon Rattle at the City of 
Birmingham Symphony Orchestra, with 
which he made his professional debut in 
1994, 19 years old. He went on to assist 
Claudio Abbado at the Berlin Philharmonic 
and made his debut with the orchestra at 
the 1996 Berlin Festival. This season Daniel 
Harding is launching the project Interplay, 
”an extravaganza of music, arts and  
philosophy” as he puts it.

PETER DIJKSTRA Winning the first prize at 
the Eric Ericson Competition 2003 in Stock-
holm launched the young Dutchmans inter-
national career. Since September 2005 Peter 
Dijkstra is artistic director of the Choir of the 
Bavarian Radio in Munich. In 2007, Peter 
Dijkstra was also appointed as Music Director 
of the Swedish Radio Choir. Currently, Dijkstra 
is regularly invited to conduct all major 
choirs such as the Netherlands Chamber  
Choir, BBC singers, RIAS Chamber Choir 
Berlin, Radio Choir of Berlin and the Nether-
lands Radio Choir. He is regularly invited to 
give and initiate masterclasses and projects 
to promote choir singing and conducting on 
the highest possible level. He has won  
Diapason d’Or conducting the Swedish Radio 
Choir singing music by Sven-David Sandström. 
Peter Dijkstra is honorary member of the 
Royal Swedish Music Academy.

HERBERT BLOMSTEDT studied at Stock-
holm Royal College of Music, University of 
Uppsala, Juilliard, Darmstadt and Schola 

Cantorum Basiliensis. He made his debut 
with the Royal Stockholm Philharmonic  
Orchestra in 1954. Since then he has been 
Music Director or Principal Conductor for 
The Swedish Radio Symphony Orchestra, 
Staatskapelle Dresden, San Francisco  
Sym p hony, NDR Sinfonieorchester Hamburg 
and Gewandhaus Orchestra Leipzig. He has 
also been Principal Guest Conductor for 
several renowned orchestras. Blomstedt is 
currently Conductor Laureate of the San 
Francisco Symphony and Honorary Conductor 
of the Gewandhaus Orchestra, NHK Japan, 
San Francisco, The Danish Radio and Swedish 
Radio Symphony orchestras. In 2014 Herbert 
Blomstedt turns 87 and still conducts some of 
the most prominent orchestras in the world.

VALERY GERGIEV is Artistic and General 
Director of the Mariinsky Theatre, Principal 
Conductor of the London Symphony Or-
chestra, Dean of the Faculty of Arts of the 
St. Petersburg State University. Under his 
direction the Mariinsky Theatre’s opera and 
ballet repertoires have become much richer 
and more diverse, now including a broad 
range of classic works as well as music by 
contemporary composers. He established 
and directs festivals including the Stars of 
the White Nights, the Gergiev Festival (the 
Netherlands) and the Moscow Easter Festi-
val. In 1997 following Sir Georg Solti’s death, 
Valery Gergiev took over the World Orchestra 
for Peace. In 2013 the maestro became head 
of the National Youth Orchestra of the United 
States of America, founded on the initiative 
of Carnegie Hall in New York, and in 2015 
– Principal Conductor of the Munich Phil-
harmonic Orchestra.

GUSTAVO DUDAMEL is currently serving as 
Music Director of both the Simón Bolívar 
Symphony Orchestra of Venezuela and the 
Los Angeles Philharmonic. He also guest 
conducts with some of the world’s greatest 
musical institutions. Under his leadership the 
Los Angeles Philharmonic has expanded its 
diversified outreach through projects as Youth 
Orchestra Los Angeles (YOLA), influenced 
by Venezuela’s widely successful El Sistema. 
YOLA also serves as an inspiration for simi-
lar efforts throughout the United States, as 
well as for programs in Sweden and Scotland. 
In May of 2011, he was inducted into the Royal 
Swedish Academy of Music. Dudamel was 
chief conductor for Gothenburg Symphony 
Orchestra 2007–2012 and also received an 
honorary doctorate from the University of 
Gothenburg in 2012.

MYKOLA HOBDYCH was born in Ukraine 
and studied at the Tchaikovsky National 
Conservatory in Kiev. He founded Kiev 
Chamber Choir in 1990 and is working to 
revitalize Ukrainian church music. Together 
with music scholars he looks for and finds 
old music which he publishes. Since 1997 
Mykola Hobdych has arranged the choir 
festival Kiev of Golden Cupolas. He tours 
Europe with the choir several times a year 
to increase knowledge of Ukrainian music.

CHRISTOFFER HOLGERSSON studied at 
the Royal Music Conservatory in Stockholm 
and is a musician at the Adolf Fredrik Church 
in central Stockholm. He is a sought after cho-
ral and orchestral conductor. He was also the 
chorus master of the celebrated performance 
of Bach’s St. Matthew Passion at Folkoperan 
during this last spring.

KIRILL KARABITS is now in his fifth season 
as Principal Conductor of the Bournemouth 
Symphony Orchestra. Recent and upcoming 
European guest highlights include concerts 
with the Royal Philharmonic, London Phil-
harmonic, BBC Symphony and Rotterdam 
Philharmonic orchestras among others. He 
also enjoys great success as an opera con-
ductor, working regularly at the Bolshoi  
Theatre and Glynde bourne Festival Opera. 
Karabits studied at the Lysenko Music 
School in Kiev before continuing his studies 
at the National Tchaikovsky Music Academy 
in Kiev and at the Vienna Hochschule  
für Musik.

LONE LARSEN studied at The Royal  
Academy of Music in Aalborg, the Royal 
College of Music in Stockholm and Juilliard 
School of Music. Founder of the vocal en-
semble Voces Nordicae and associate Pro-
fessor at Ersta-Sköndal University College. 
She is often engaged for workshops and 
konsert projects. She has worked with the 
Danish and the Swedish Radio Choirs,  
Helsingborg Symphony Orchestra and The 
Estonian National Male Choir, RAM.

NORMUNDS ŠNĒ studied the oboe at the 
Latvian Academy of Music and chamber music 
in St Petersburg Conservatory and has gained 
regards as an oboist internationally. He seri-
ously started his conducting career in 1995 
with the studies with among others Maestro 
Jorma Panula. In 1993 he changed his status 
in the Latvian National Symphony Orchestra 
– he took the post of the assistant and from 
1996 to 1998 – the conductor. He has per-
formed as a conductor and oboist all over the 
world and have had successful collaboration 
with, among others, Gidon Kremer, Mstislav 
Rostropovich, Christian Lindberg, Nikolai 
Petrov, Truls Mörk. Šnē is chief conductor 
and artistic director for the Sinfonietta Riga 
since 2006.

SOLOISTS
BEHZOD ABDURAIMOV PIANO was born 
in Tashkent. At the age of 18 he achieved a 
sensational victory in the 2009 London Inter-
national Piano Competition, winning first prize 
with a performance of Prokofiev’s Piano 
Concerto no 3. In spring 2014 Abduraimov 
made his debut with the Boston Symphony 
Orchestra under Maazel which was fol-
lowed by a tour of China. Conductor col-
laborations include Ashkenazy, Gergiev, 
Urbański, Petrenko, Dutoit and Zuckerman.

DAVID HUANG PIANO was born in China 
and moved to Sweden at the age of three. 

BIOGRAPHIES
After winning Solistpriset 2014 he has es-
tablished himself as one of the most promi-
nent young Swedish pianists. As Swedish 
Radio’s P2 Artist in residence Huang will 
make several recordings and performances 
the following two years. His passion for 
chamber music has led to established col-
laborations with some of Sweden’s most 
eminent musicians.

HELEN LEPALAAN MEZZO-SOPRANO 
studied at the Music Academy in Tallinn 
and at the conservatoires of Amsterdam 
and Maastricht. She was engaged at Opera 
Zuid where her roles included the title roles 
in Carmen and Cendrillon and Rosina in Il 
barbiere di Siviglia. Her recent concert 
engagements have included Verdi’s Requiem 
with the Brabants Orchestra and Berlioz Les 
Nuits d’Été with the Netherlands National 
Youth Orchestra.

OLLI MUSTONEN PIANO As a pianist, he 
has worked with most of the world’s lead-
ing orchestras. In his role as conductor he 
founded the Helsinki Festival Orchestra and 
as a composer he forms part of a very spe-
cial line of musicians. Mustonen has been 
re-invited to Melbourne the last season to 
be a featured artist at the Metropolis New 
Music Festival, where he will appear in all 
three roles as pianist, conductor and  
composer. The North Carolina Symphony  
Orchestra featured Mustonen as Artist in 
Residence this last season.

OLLE PERSSON BARITONE is one of the 
most demanded and engaged Swedish 
singers in his genre. With an unusually 
broad repertoire, he has performed at al-
most all major scenes in Scandinavia. He’s 
also often engaged for first performances 
of contemporary repertoire. Persson has 
performed at Folkoperan in Stockholm 
regularly since 1987 singing over ten lead-
ing roles. He has also performed in several 
productions at the Royal Swedish Opera, 
Göteborgsoperan, Malmö Opera, 
Drottningholms Slottsteater among others.

ALINA POGOSTKINA VIOLIN was born in 
St Petersburg and received her first violin 
lessons from her father. She later studied at 
Berlin’s Hochschule. Pogostkina’s recent 
concert tours have seen her perform at 
some of the world’s most renowned festi-
vals and concert venues. She has collabo-
rated with conductors including Ashkenazy, 
Dudamel, Oramo, Nott and Paavo Järvi. 
Pogostkina plays on the Sasserno from 
Antonio Stradivari.

LUTHANDO QAVE BARITONE studied at 
the Lindeman Young Artist Development 
Program at The Metropolitan Opera and 
completed his studies at University College 
of Opera i Stockholm. He was a member of 
the Cape Town Opera Ensemble when he 
made his debut as Marco in Gianni Schic-
chi. His roles at the Metropolitan Opera 
include the Herald in Otello and Fiorello in 
Il barbiere in Siviglia. During the last season 

Qave has sung Silvio in Pajazzo at the Finn-
ish National Opera and Figaro at the Royal 
Opera in Stockholm.

KATE ROYAL SOPRANO studied at the 
Guildhall School of Music and Drama and 
the National Opera Studio. She has ap-
peared in concert with Sir Rattle, Rilling, Sir 
Mackerras, Petrenko and Heras-Casado. She 
has sung Pamina, Michaëla, Donna Elvira, 
Countess in Le nozze di Figaro, Governess 
in The Turn of the Screw, Poppea, Miranda 
in Adès’ The Tempest. Her many awards 
include the Kathleen Ferrier Award, the 
John Christie Award and the Royal Philhar-
monic Society Young Artist Award.

CHRISTIANNE STOTIJN MEZZO-SOPRANO 
is a passionae interpreter of art songs.  
The Dutch artist has appeared in the 
world’s leading concert venues. Christianne 
also appears regularly on the operatic 
stage. The conductor Bernard Haitink has 
had a profound influence on Christianne’s 
career. Under his direction she has per-
formed with leading orchestras over the 
world. Her brother, the double bassist Rick 
Stotijn, is a member of The Swedish Radio 
Symphony Orchestra.

SIMON TRPČESKI PIANO has established 
himself as one of the most remarkable mu-
sicians to have emerged in recent years, 
performing with many of the world’s great-
est orchestras and captivating audiences 
worldwide. Trpčeski is praised not only for 
his impeccable technique and delicate 
expression, but also for his warm personal-
ity and commitment to strengthening 
Macedonia’s cultural image.

ALEXEI VOLODIN PIANO gained interna-
tional recognition following his victory at the 
International Géza Anda Competition in Zu-
rich in 2002. He regularly works with the 
world's top orchestras, among them the New 
York Philharmonic, Gewandhaus Orchestra 
Leipzig, Tonhalle Orchestra Zürich and the 
London Symphony Orchestra. Conductor 
collaborations include Gergiev, Maazel, Chail-
ly, Fedoseyev and Janowski.

MATTIAS WAGER ORGAN studied at the 
Royal Conservatory in Stockholm, for Jo-
hannes Geffert in Bonn and Naji Hakim in 
Paris. Since 2011 he is cathedral organist in 
Stockholm. Besides he plays concerts and 
teaches extensively at festivals and master 
classes in Sweden and abroad. Mattias 
Wager cooperates with musicians and en-
sembles from very different genres and 
expressions. Mattias Wager has taught 
organ and improvisation at the conserva-
toires in Piteå, Malmö, Göteborg and 
Stockholm. 

CECILIA ZILLIACUS VIOLIN has performed 
with most Swedish symphony orchestras 
and several European as BBC Wales,  
Netherlands Radio Symphony and Zagrebs 
Philharmonic Orchestra and with conduc-
tors as Harding, Kamu, Klas and Mälkki. 

Cecilia Zilliacus cooperates with several well 
known musicians and composers. Hennes 
interest in contemporary music has resulted 
in several works written for her. She is a 
member of the Royal Swedish Academy of 
Music.

ENSEMBLES
THE FINNISH RADIO SYMPHONY OR-
CHESTRA is the orchestra of the Finnish 
Broadcasting Company. Its mission is to 
produce and promote Finnish musical cul-
ture. The Radio Orchestra, founded in 
1927, grew to symphony orchestra strength 
in the 1960s. The new Chief Conductor as 
of autumn 2013 is Hannu Lintu. Its previous 
Chief Conductors have been Toivo Haapa-
nen, Nils-Eric Fougstedt, Paavo Berglund, 
Okko Kamu, Leif Segerstam, Jukka-Pekka 
Saraste and Sakari Oramo. The orchestra 
regularly tours to all parts of the world and 
has so far given over 300 concerts abroad. 
All the orchestra’s concerts both in Finland 
and abroad are broadcasted, usually live.

GOTHENBURG SYMPHONY ORCHESTRA 
called “one of the world’s most formidable 
orchestras” by the Guardian, has toured 
the USA, Europe, Japan and the Far East. 
In the autumn of 2013, the distinguished 
American conductor Kent Nagano started 
his tenure as the orchestra´s Principal Guest 
Conductor and Artistic Advisor. Founded in 
1905, the Orchestra now numbers 109 
players. During Neeme Järvi’s tenure, the 
orchestra became a major international 
force and in 1997 was appointed The Na-
tional Orchestra of Sweden. During five 
years as the Orchestra’s Music Director, 
Gustavo Dudamel and the Gothenburg 
Symphony made acclaimed appearances at 
the BBC Proms and Vienna Musikverein.

GUSTAF SJÖKVIST CHAMBER CHOIR 
was founded in 1994 and has since then 
been an active part of Swedish musical life. 
The repertoire consists mainly of contem-
porary music and the choir has premiered 
new works of composers such as 
Sven-David Sandström, Lars Edlund, Jan 
Sandström and Bo Holten. The repertoire 
also includes the classical oratorios. 
Throughout the years, the choir has col-
laborated with many different soloists and 
ensembles. The choir has also toured with a 
cappella music to Germany, the United 
States, Taiwan and Hong Kong, and made a 
number of CD recordings of its own. 

I, CULTURE ORCHESTRA was established 
by the Adam Mickiewicz Institute in 2011 
and is an ensemble of outstanding young 
musicians from Poland, Armenia, Azerbaijan, 
Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. 
The instrumentalists are selected from among 
several hundred candidates. The Orchestra’s 
success has been founded on the universal 
principles of solidarity, integration and 
friendship. The ICO enables young talents 
to hone their skills under the supervision of 



eminent instrumentalists of some of the 
world’s most prominent orchestras.

KIEV CHAMBER CHOIR was founded in 
1990 and is paid by the Culture Ministry. 
The choir has 21 members who have all 
attended the Kiev Conservatory. The reper-
toire is comprehensive and several Ukrai-
nian composers have composed works for 
the choir. Performing Ukrainian contempo-
rary, orthodox and folk music the choir 
makes an excellent ambassador for its 
country.

THE MARIINSKY ORCHESTRA is one of 
the oldest musical ensembles in Russia. The 
excellence of the orchestra was recognized 
on numerous occasions by the world-class 
musicians who conducted it, like Berlioz, 
Wagner, Tchaikovsky, Mahler and Rach-
maninoff. Since 1988, the orchestra has 
been directed by Valery Gergiev and his 
arrival at the helm ushered in a new era of 
rapid expansion of the orchestra’s repertoire 
performed throughout the world.

MIKAELI CHAMBER CHOIR was founded 
in 1970 by Anders Eby, who is still the con-
ductor and artistic leader of the ensemble. 
The choir is a part of the musical society of 
the Adolf Fredrik’s Church in Stockholm. The 
repertoire is equal parts secular and sacred. 
It includes the great works for choir and 
orchestra as well as folk music and Swedish 
choir lyricism. However, the focus has come 
to rest on the great contemporary a cap-
pella works.

THE ROYAL STOCKHOLM PHILHAR-
MONIC ORCHESTRA celebrated its 110th 
anniversary in 2012 and continues to per-
form to international critical acclaim under 
its current Chief Conductor and Artistic 
Advisor Sakari Oramo. Other legendary 
artists and conductors who have performed 
with the orchestra include Birgit Nilsson, 
Bruno Walter, Wilhelm Furtwängler, Leop-
old Stokowski, Otto Klemperer, Rafael 
Kubelík, Sir Georg Solti and Rudolf Kempe. 
The Stockholm Concert Hall has been 
home to the orchestra since it was inaugu-
rated in 1926. In 1992 the Orchestra was 
renamed Royal Stockholm Philharmonic 
Orchestra and bears the patronage of the 
Swedish Royal family. Around this time the 
orchestra took on its role of hosting and 
performing the newly inaugurated Nobel 
Prize Concerts. 

SINFONIETTA RIGA started in summer of 
2006. It is a full time job for every musician 
and fully supported by the Ministry of Cul-
ture. The Sinfonietta fast became one of 
the leading chamber orchestras in the Nor-
dic region. In their second season the or-
chestra received four nominations for the 
Latvian Great Music Prize. Sinfonietta Riga 
calls itself “a multi-functional laboratory”, 
performing music from the Baroque to the 
newest of Latvian avant-garde music and is 
always willing to engage in non-academic 
experiments and cross-over projects.

ST JACOBS CHAMBER CHOIR, with con-
ductor Gary Graden, performs regularly in  
St Jacobs Church and the Stockholm Cathe-
dral. The repertoire is a cappella works from 
a wide range of styles and periods as well as 
larger works for choir and orchestra. The 
choir has won several of Europe´s most im-
portant competitions including the Euro-
pean Grand Prize for choral music.  
In 2009 the choir and Gary Graden were 
awarded the Guidoneum Award from the 
Fondazione Guido D´Arezzo in Italy. S:t 
Jacobs Chamber Choir has commissioned 
and premiered more than 60 works.

THE SWEDISH RADIO CHOIR was found-
ed in 1925. Under the direction of Eric 
Ericson, the choir transformed into an in-
strument for a broad repertoire, ranging 
from Baroque to contemporary music, of-
ten composed for the choir. Since 2007, 
Dutchman Peter Dijkstra has been the 
choir’s Principal Conductor which led to 
that the cd Nordic Sounds was awarded 
Diapason d’Or. The Radio Choir´s renown 
spreds far afield through its regular interna-
tional tours.

THE SWEDISH RADIO SYMPHONY  
ORCHESTRA was founded in 1937.  
Under the direction of Celibidache in the 
1960s, it developed into an orchestra of 
international standard. Since 2007, Daniel 
Harding serves as Principal Conductor.  
All the orchestras concerts are broadcasted  
by the Swedish Radio Channel P2 and many 
through the European Broadcasting Union 
(EBU). The orchestra toured in China and 
Japan in 2010, in Italy in 2011 and 2013 
and France in 2014. Esa-Pekka Salonen 
served as Principal Conductor in 1984–1995 
and Valery Gergiev is Honorary Conductor 
of the Orchestra. 

MISCELLANEOUS
MALIN AGHED is an educated drama 
teacher and studied to be a music teacher 
at the Academy of Music and Drama in 
Gothenburg. There she has worked at sev-
eral Schools of the arts while teaching mu-
sical performance and stage communica-
tion at the University.  
Malin Aghed was involved in establishing  
El Sistema in 14 different places in Gothen-
burg. She is the coordinator for El Sistema 
Sweden and administers international con-
tacts. She is also a chairman of the network 
for El Sistema Europe.

STINA EKBLAD was born in Finland.  
She began working at the Royal Dramatic 
Theatre in 1987 and has played several 
roles directed by Ingmar Bergman, Lennart 
Hjulström och Staffan Valdemar Holm 
among others. Stina Ekblad has also starred 
in many films working with directors as  
Bo Widerberg, Jan Troell, Susanne Bier, 
Colin Nutley and Ingmar Bergman. She is  
a professor at the Stockholm Academy  
of Dramatic Arts in Stockholm.

LOUIS PRICE editor and producer of films 
and documentaries, and also creates video 
imagery for theatre, dance and opera pro-
ductions. Louis is a director of November 
Films, an independent film production  
and distribution company. Recent Video  
Designs: Orango (Royal Festival Hall),  
Unleashed (Barbican Theatre), The Ballad  
of the Sad Café (Moulins des Paillard, France)
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MÖT VÅRA TWITTRARE

ALMA ERICSON, 22 ÅR, PRODUCENT  
För tillfället arbetar jag på Vadstena-Akademien, 
men arbetar även som bl a producent för Vattnäs 
Konsertlada i Mora. Jag har själv medverkat på 
Östersjöfestivalen tidigare som violinist i SNUO, 
Sveriges Nationella Ungdomssymfoniorkester. 
Den nyupptäckta operan Orango ser otroligt 
spännande ut. Eftersom jag själv spelat i en ung-
domsorkester är jag också nyfiken på  Rhapsody in 
Blue med I, CULTURE Orchestra och så givetvis 
avslutningskonserten med El Sistema Sverige.

ISAC JULIAN BROMAN, 22 ÅR, STUDERANDE 
TONSÄTTARE Isac är precis klar med sina studier 
på Gotlands Tonsättarskola där han har gått i två 
år, och ska nu börja studera komposition på Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm. På Östersjöfestivalen 
kommer Isac framför allt att bevaka den nyskrivna 
musiken, som till exempel de lettiska tonsättarna 
Ruta Paidere och Pēteris Vasks verk samt urupp-
förande av Maria Lithell Flygs nya komposition i 
Alice Tegnérs anda. 

FILIP GRADEN, 19 ÅR, MUSIKSTUDERANDE 
Jag heter Filip och kommer från Stockholm. Jag 
spelar cello, och till hösten ska jag börja på Edsbergs 
kammarmusikinstitut. Jag ser mest fram emot 
invigningskonserten Orango med Esa-Pekka 
Salonen, eftersom att jag själv spelade med honom 
på Östersjöfestivalens invigningskonsert 2010, 
tillsammans med SNUO, Sveriges Nationella Ung-
domsorkester. Då var det dock inte Sjostakovitjs 
4:e symfoni som nu, utan Tjajkovskijs 4:a vi spelade.

MAJA HURTIGH, 22 ÅR, STUDERANDE KLAS-
SISK SÅNG Jag kommer från Göteborg, men har 
bott i Stockholm sedan tre år tillbaka. De senaste 
åren har jag studerat klassisk sång på Birkagårdens 
Folkhögskola i Stockholm. Den musik jag själv 
föredrar att lyssna på och praktisera är musikal, 
opera och kammarmusik. Jag började sjunga i 
Göteborg Domkyrkas körer när jag var sex år, så 
därför ligger körsång mig extra varmt om hjärtat, 
och det jag ser fram emot allra mest under festivalen 
är alla körverk och solistiska sånginsatser, som 
Mahlers 2:a symfoni och Duruflés Requiem.

MADELEINE JONSSON GILLE, 22 ÅR, STU-
DERANDE TONSÄTTARE OCH SÅNGERSKA  
Jag är uppvuxen i Norrköping men bor nu i 
Stock  holm. Våren 2013 avslutade jag mina 
kompositions studier vid Gotlands Tonsättarskola 
och till hösten ska jag påbörja min kandidat i 
komposition vid Musikhögskolan för Scen &  
Musik i Göteborg. Under sommaren medverkar 
jag i konsthallen Artipelags sommarutställning 
med ljudverket Sjökort: Fem öar. Jag ser fram 
emot inledningskonserten med verk av Sjostakovitj. 
Sen är jag nyfiken på Rhapsody in Blue med de 
unga musikerna i I, CULTURE Orchestra.
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URUPPFÖRANDE: 
NYTT STYCKE AV  
MARIA LITHELL FLYG
Östersjöfestivalen har beställt Längst inne 
i mitt huvud, ett nytt verk av Maria Lithell 
Flyg till konserten 29 augusti, med Alice 
Tegnérs musik. 

Såhär skriver tonsättaren om sitt stycke:
Jag valde Barbro Lindgrens dikt för att jag 
tycker om hur hon fångar det enkla och 
vardagliga parallellt med de stora livsfrå-
gorna på ett enkelt och koncentrerat sätt. 
Jag kan också identifiera mig med upple-
velsen av att ha alla åldrar inom sig – från 
det vuxna ögat till barnets blick. Och hur 
tiden omfattar både här och nu parallellt 
med alla hundra miljoner år. Texten har varit 
utgångspunkten för mitt komponerande 
och jag har försökt fånga och tolka stäm-
ningarna så som jag uppfattar dem. Stycket 
började med en lek med vokalen i och 
ljudet ng, som den där tanken längst inne 
i mitt huvud som surrar som en irriterande 
fluga och inte vill släppa taget. Fiolen fick 
drag av göken (eller en fågel) medan pianot 
kanske mer är hästarnas hovtramp och står 
för de mörkare stråken i dikten. Hela styck-
et slutar, som dikten, naivistiskt och enkelt. 

BEHÖVER DU  
KOMMA TILL CITY  
EFTER KONSERTEN?
Om SL har möjlighet kör de Östersjöfesti-
valens konsertbesökare till centrum efter 
konserternas slut. Håll utkik efter bussarna 
utanför Berwaldhallens entré. Vanlig SL-
biljett gäller.

Maria Lithell Flyg
Foto: Peter Öhlander

Östersjöfestivalen har i år ungdomstema och vi har vi bjudit in några 
yngre musikintresserade personer som kommer att dela med sig av sina 
upplevelser under festivalen på Twitter, Faceboook och Instagram.  
Följ dem och festivalen på @BalticSeaFest och facebook.com/Baltic-
SeaFest. Använd gärna #balticseafestival

English summary from page 18: The Russian com-
poser SERGEI PROKOFIEV was also a very promi-
nent pianist. As well as many piano movements, 
sonatas and smaller pieces, he wrote five piano 
concertos. Prokofiev’s first piano teacher was modern 
and his first work rightly a piano sonata. Piano Con-
certo No. 1 in D-flat minor is the shortest of concer-
tos, only quarter of an hour long. Piano Concerto 
No. 2 in G minor is considered one of the most 
difficult piano concertos ever. Piano Concerto No. 3 
in C major reflects a broad spectrum of the com-
poser’s ability of expression and is both outreaching 
and exuberant as well as introverted and lyrical. 
Concerto No. 4 in B major for the left hand was 
written for the pianist Paul Wittgenstein, who lost 
his right hand during the First World War. Concerto 
No. 5 in G major, which to begin with was not actu-
ally considered a concerto is made up of five short 
movements. 

English summary from page 22: ALICE TEGNÉR'S 
unique musical talent was recognized at a very early 
age. Her future was already marked out: she was to 
study at what would later become the Royal College 
of Music in Stockholm. However, these plans had to 
be changed when her father died. Instead she was 
forced to follow a more secure professional career as 
a teacher. Later in life, she attempted to make up for 
this change of course through private lessons in 
piano, organ, counterpoint and composition.
When her sons looked through picture books with 
their mother, they wanted her to sing the verses 
rather than read them. In this way, she created a new 
genre: children's songs. She became known and 
loved as the foremost composer of children's songs 
in Sweden. Alice Tegnér's ambition was to compose 
music for adults too, and she wasn't gifted merely in 
terms of music but also literature. Some of her song 
lyrics are very close to novels, and she also 
composed solo songs that belong to the romantic 
lied tradition. She wrote only a few works for piano. 
Étude romantique is one of them. In 1901 she 
completed work on her Sonata for violin and piano, 
but did not compose any more chamber music. It 
seems that she felt most at home with vocal music, 
where the lyrics govern the form.

English summary from page 24: What is the secret 
behind the success of EL SISTEMA – the idea that 
symphonic music and kids can work wonders 
together? El Sistema originated in Venezuela and has 
now spread all over the globe, teaching kids to play 
symphonic music by practicing togetherness, 
commitment and a surprising amount of hard work. 
In Sweden El Sistema has grown and prospered for 
many years already, starting in Göteborg on the west 
coast. In this concert, the kids come from Stockholm, 
Göteborg, Malmö and Södertälje and they perform a 
mix of classical music, folk music and music 
composed by the kids themselves. World famous 
conductor Gustavo Dudamel, who on top of his 
appointment as chief conductor of the Los Angeles 
Philharmonics is also the musical patron of El Sistema, 
leads us through Jean Sibelius famous Second 
symphony. So what can Sibelius music mean to the 
listeners of today? Is it music to sooth the sad and 
lonely? Or is it music for the builders of tomorrow?



Musik och symmetri  
– Marcus du Sautoy

Oxfordprofessorn och matematikern Marcus 
du Sautoy utforskar sambanden mellan musik 
och matematik och tar med publiken på en 
audiovisuell resa genom en värld av symmetri. 
Musik av Mozart, Bach/Webern, Bartók, 
Xenakis, Berg och Messiaen.  
Torsdag 11 september och fredag 12 september 2014

#1

Musik, biologi och hjärnan  
– Fredrik Ullén

Hjärnforskaren och pianisten Fredrik Ullén 
samtalar med Daniel Harding om hur musik 
och musicerande påverkar våra hjärnor. 
Musik av Beethoven och R. Strauss.  
Torsdag 18 september 2014

#2
Timepiece – Conrad Shawcross

Konstnären Conrad Shawcross skulptur 
Timepiece hänger över Berwaldallens scen 
som en symbol för Interplay. Efter konserten 
håller Shawcross ett föredrag om konst och 
vetenskap. Musik av Hillborg och Mahler. 
Lördag 27 september 2014

#3

Mångfald och klassisk musik  
– Candace Allen

Författaren Candace Allen riktar strålkastaren 
mot den västerländska klassiska musikens 
plats i ett alltmer multikulturellt samhälle. 
Musik av Sibelius och Schumann.  
Torsdag 2 oktober 2014

#4

Retorik i tal och musik – Sam Leith 
Litteraturkritikern och retorikexperten  
Sam Leith bjuder tillsammans med Daniel 
Harding in till ett samtal om språklig och 
musikalisk retorik. Musik av Mozart.  
Torsdag 13 november 2014

#5

Sfärernas harmoni – Meghan Gray
Astronomen Meghan Gray berättar om 
universums 14 miljarder år långa historia  
från Big Bang till livets uppkomst.  
Musik av Haydn.  
Fredag 28 november 2014

#6

Biljettsläpp #1–6: 18 augusti
Biljettsläpp #7–12: 25 november  
För mer information besök berwaldhallen.se eller ring 08-784 18 00

Med reservation för ändringar.

Tolv evenemang och lika många konserter som är tänkta att upplevas tillsammans. Musik och 
vetenskap har många beröringspunkter men också skillnader och det är i det olika som sam-
spelet börjar och kan bli verkligt intressant. 

Välkommen att låta tanken svindla lite! Premiär 11 september.

Daniel Harding bjuder in till

Vårens Interplay-evenemang 

#7–12 Presenteras på  
berwaldhallen.se

Sveriges Radios Symfoniorkester  
och Radiokören


