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Hjälp oss hjälpa Östersjön – 
insamlingen fortsätter
Förra året inleddes Radiohjälpens insamling för Östersjön  
i samarbete med Världsnaturfonden WWF och Östersjö
festivalen. Insamlingens syfte är att stärka ett aktivt miljö
samarbete runt Östersjön. För tillsammans kan vi göra 
skillnad. I Östersjöfestivalens programtidning och på 
 balticseafestival.com kan du läsa mer om insamlingen.  
Nytt för i år är att du som köper en programtidning till  
festivalen samtidigt bidrar med 10 kr till fonden. Du kan  
också skänka valfritt belopp till Radio hjälpens insamling för  
Östersjön genom att betala in till Radiohjälpens PG 90 19506. 
Märk inbetalningen med referens VATTEN.

Tematidning distribuerad 
med Svenska Dagbladets 
riksupplaga söndagen  
den 16 augusti 2015
Omslagsbild
Den estniska dirigenten Anu Tali 
Foto: Kaupo Kikkas
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Så var det dags igen för en av norra Europas mest inspirerade och 
engagerade festivaler med seminarier och konserter där männ-
iskor från länderna kring vårt gemensamma innanhav möts i 
musikens namn. Många engagerar sig och särskilt glädjande är 
att iaktta hur de unga forskarna kommer med kraft, energi och 
entusiasm. Det inger hopp och sporrar oss äldre att fortsätta. Man 
ska vara realist, men inte pessimist!  

Under årets festival samarbetar Världsnaturfonden WWF, 
Raoul Wallenberg Academy Differencemakers och unga fors-
kare från Stockholm Resilience Center en eftermiddag med 
rubriken ”Ett hav av möjligheter”. Ett tillfälle för etablerade och 
framtida ledare att träffas, diskutera, lyssna och påverka.

Sedan drygt ett år tillbaka handlar diskussionerna om Öster-
sjön inte bara om miljö, utan präglas också av ett mer ansträngt 
politiskt klimat. Samtidigt blir Östersjöfestivalen allt mer den 
levande mötesplats för samverkan över nationsgränserna som 
vi strävar efter. Vi är övertygade om att samverkan och dialog är 
nyckeln till framtiden.

Att gå vidare med planering av konserterna är alltid lika fyllt 
av glädje och framtidstro, för vad kan vara bättre än att samlas 
i tonerna, detta fantastiska uttryck där människan genom his-
torien visat sina bästa sidor. Den klassiska musiken når idag en 
större publik än någonsin i hela världen via radiosändningar och 
streamingtjänster. Ta till exempel Nötknäpparen, ett av Tjajkov-
skijs mest älskade verk som när det uruppfördes 1892 (på just 
Mariinskijteatern) var en provinsiell rysk-europeisk angelägen-
het för en publik ur de priviligierade samhällsklasserna. Idag når 
konserten med Mariinskijteaterns orkester och Valery Gergiev 
en stor publik i Sverige via direktsändningen i Sveriges Radio P2 
och 30 dagar i efterhand på sverigesradio.se.

Årets festival bjuder på detta och mycket annat och även 
om det bjuder mig emot att i förväg utnämna höjdpunkter 
är det omöjligt att inte notera framförandet av Schönbergs 
 Gurrelieder. En grandios festivalavslutning med den unika 
sammanslagningen av Sveriges Radios Symfoniorkester och 
Kungliga Filharmonikerna, körer, solister och Esa-Pekka Salo-
nen. Om det någonsin dyker upp en ”en gång i livet”-konsert, 
här har ni chansen. 

En lista på alla som år efter år återkommer och visar sin vän-
skap och sitt stöd för vår idé om en festival som stärker banden 

mellan länderna kring Östersjön skulle bli för lång, men min 
tacksamhet är stor över att vi har fått utvecklas och samtidigt 
kunnat bevara ursprungstanken om ett möte kring musiken, 
miljön och ledarskapet.

Väl mött i publikvimlet.

Michael Tydén, General Manager Östersjöfestivalen

Möten i musiken inger hopp
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KORT OM ÖSTERSJÖFESTIVALEN 
Östersjöfestivalen grundades 2003 av 
Michael Tydén, Berwaldhallens dåvarande 
konserthuschef, Esa-Pekka Salonen, diri-
gent och kompositör och Valery Gergiev, 
dirigent och chef för Mariinskijteatern i S:t 
Petersburg.

Drivkraften har från starten varit att med 
den klassiska musiken som utgångspunkt 
verka för förbättringar av Östersjöns käns-
liga miljö och att agera för ett altruistiskt 

ledarskap i syfte att finna lösningar för en 
hållbar miljö i regionen.

Kombinationen av klassisk musik, att öka 
samhörigheten mellan Östersjöländerna 
och festivalens fokus på Östersjömiljön har 
fått stort genomslag i regionen och flera 
regeringar ger aktivt stöd till festivalen.

I år samlas för trettonde gången dirigenter, 
ensembler och solister av högsta interna-

tionella klass till ett musikaliskt möte med 
publiken i Berwaldhallen. Under de gångna 
åren har vi fått möjlighet att möta bland 
andra Riccardo Muti, Valery Gergiev, Daniel 
Barenboim, Christoph Eschenbach, Her-
bert Blomstedt, Daniel Harding och Esa-
Pekka Salonen, World Orchestra for Peace, 
Väst-Östliga Divanorkestern, Cremerata 
Baltica, Mariinskijteaterns orkester och 
många symfoniorkestrar runt Östersjön.

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

Du kan också bidra till insamlingen genom att ge en 
gåva i samband med ditt biljettköp på berwaldhallen.se  

eller i Berwaldhallens biljettkontor! För valje såld  
programtidning går 10 kr till insamlingen.

HJÄLP OSS  
HJÄLPA ÖSTERSJÖN

så skänker du 100 kr
SMS:a VATTEN till 72 999

F
O

T
O

: 
K

R
IS

T
O

F
E

R
 S

A
M

U
E

L
S

S
O

N



3

FESTIVALPROGRAM 24–30 AUGUSTI 2015

Samarbetspartners: Med stöd av:

Kultur
departementetRAOUL WALLENBERG 

                                               ACADEMY

30 SÖNDAG KL 15.00
Musikaliska

DESPERATE HOUSEWIVES 
Blåsarsymfonikerna hyllar  
Alma och Clara
Blåsarsymfonikerna 
Hans Ek dirigent 
Matilda Paulsson mezzosopran
Musik av Clara Schumann,  
Alma Mahler, Julia Wolfe,  
Rebecca Clarke och Björk. 
Biljetter: 150–300 kr

Konsertintroduktion kl 14.00. 
 

30 SÖNDAG KL 19.30
Stockholms Konserthus 

GURRELIEDER
Magnifik festivalavslutning 
med 300 artister på scenen
Sammanslagen orkester ur 
Sveriges Radios Symfoniorkester och 
Kungliga Filharmonikerna 
Radiokören 
Eric Ericsons Kammarkör 
Orphei Drängar 
Damer ur Gustaf Sjökvists Kammar
kör, Maria Magdalena Kammarkör 
och S:t Jacobs Kammarkör 
EsaPekka Salonen dirigent 
Franz Mazura berättaren 
Michael Weinius tenor – Valdemar 
Camilla Tilling sopran – Tove 
Lilli Paasikivi mezzosopran – Skogsduvan 
Niklas Björling Rygert tenor – Klaus narren 
Jeremy Carpenter baryton – Bonden 
SCHÖNBERG: Gurrelieder
Biljetter: 500–950 kr

Konsertintroduktion kl 18.30. 

Biljetter till Gurrelieder säljs endast via  
berwaldhallen.se och Berwaldhallens  
biljettkassa samt via Stockholms Konserthus. 
Ord. rabatter gäller ej denna konsert.
 

Med reservation för ändringar.
 

Konsertklippet 
10 % rabatt på ordinarie biljettpris  
vid köp av tre olika konserter vid 
samma tillfälle. 
15 % rabatt på ordinarie biljettpris  
vid köp av fyra olika konserter vid 
samma tillfälle. 
20 % rabatt på ordinarie biljettpris  
vid köp av fem eller fler konserter  
vid samma tillfälle. 
Gäller endast Östersjöfestivalens 
konserter , med undantag för 
Gurrelieder.
 

24 MÅNDAG KL 19.30
Berwaldhallen

NIELSEN MED  
MARTIN FRÖST 
Göteborgs Symfoniker  
hyllar Nielsen och Sibelius 
Göteborgs Symfoniker 
Kent Nagano dirigent 
Martin Fröst klarinett
SIBELIUS: Okeaniderna 
NIELSEN: Klarinettkonsert 
STRAUSS: Ein Heldenleben
Biljetter: 150–495 kr

Konsertintroduktion kl 18.30. 
 

25 TISDAG KL 19.30
Berwaldhallen

TJAJKOVSKIJ-FROSSA
Tre vinnare i årets  
Tjajkovskijtävling
Mariinskijteaterns orkester 
Valery Gergiev dirigent 
Dmitrij Masleev piano  
Alexander Buzlov cello  
Pavel Milyukov violin

TJAJKOVSKIJ: Rokokovariationer 
TJAJKOVSKIJ: Pianokonsert nr 1 b-moll
TJAJKOVSKIJ: Violinkonsert D-dur
Biljetter: 150–595 kr

Konsertintroduktion kl 18.30. 
 

26 ONSDAG KL 19.30
Berwaldhallen

NÖTKNÄPPAREN 
Ett av Tjajkovskijs mest  
älskade verk
Mariinskijteaterns orkester 
Valery Gergiev dirigent
TJAJKOVSKIJ: Nötknäpparen
Biljetter: 150–495 kr

Konsertintroduktion kl 18.30. 
 

27 TORSDAG KL 19.30
Berwaldhallen

ESA-PEKKA SALONEN
Sverigepremiär av  
Salonens Karawane 
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Radiokören 
Mikaeli Kammarkör 
EsaPekka Salonen dirigent
SIBELIUS: Finlandia  
SALONEN: Karawane   
SIBELIUS: Lemminkäinensvit 
Biljetter: 150–595 kr

Konsertintroduktion kl 18.30. 
 

28 FREDAG KL 19.30
Berwaldhallen

DISTANT LIGHT 
Unga musiker från  
Östersjöländerna
Nordic Symphony Orchestra 
Anu Tali dirigent 
Sergey Dogadin violin 
SAARIAHO: Forty Heartbeats 
TÜÜR: Le poids des vies non vécues 
VASKS: Distant Light 
SJOSTAKOVITJ: Symfoni nr 10 
Biljetter: 115–415 kr

Konsertintroduktion kl 18.30. 
 

29 LÖRDAG KL 15.00
Musikaliska 

KIEVS KAMMARKÖR
Åter i Östersjöfestivalen!
Kievs Kammarkör 
Mykola Hobdych dirigent
Ukrainsk och rysk ortodox musik  
av bl a Valentin Silvéstrov och  
Viktoria Polevá.
Biljetter: 200 kr

Konsertintroduktion kl 14.00. 
 

29 LÖRDAG KL 19.30
Berwaldhallen 

ARVO PÄRTS SYMFONIER 
Hyllning till en 80-årig legend 
och framtida klassiker
Wroclaw Philharmonic Orchestra 
Tõnu Kaljuste dirigent
PÄRT: Symfoni 1–4 
PÄRT: Swansong 
Biljetter: 115–415 kr

Konsertintroduktion kl 18.30. 
 

BILJETTER:
balticseafestival.com 
08-784 18 00
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 Även om konst och kultur med direkta  
 politiska budskap kan förefalla poli- 
 tiskt effektiva i stundens hetta, 

är det vanligtvis inte dessa former som är 
de mest verkningsfulla på längre sikt. Det 
är istället när kulturen genom att söka sina 
egna vägar erbjuder nya eller annorlunda sätt 
att betrakta världen, vänder upp och ner på 
invanda föreställningar och med frågor ifrå-
gasätter det vedertagna, som den visar sig ha 
den största förändringspotentialen. Det är 
vanligtvis på sådana mer indirekta vägar som 
konsten får politisk betydelse – ofta utan att 
ens avse att vara politisk.

SOCIALA OCH POLITISKA PROTESTER
De ryska massprotesterna på Sacharov-
prospektet och Bolotnajatorget i Moskva 
under 2011-2012 var uttryck för missnöje med 
sakernas tillstånd i Ryssland. Orsakerna till 
protesterna kan förklaras av sociala och poli-
tiska faktorer. Men för att protesterna skulle 
äga rum krävdes också att attityder förändrats 
inom grupper av befolkningen, som exem-
pelvis tron att demonstrationer överhuvud-
taget gör skillnad och regimens politiken kan 

påverkas. För sådana förändringar spelade 
kulturen och framförallt samtidskonsten en 
viktig roll.  Det var naturligtvis inte kultur-
yttringar som i sig skapade protesterna, men 
samtidskonsten fångade upp och uttryckte 
stämningar på framväxt i samhället långt inn-
an dessa hade artikulerats politiskt. Konsten 
förmedlade därmed en föraning om någon-
ting som var på väg och blev själv också ett 
forum och en kanal för kommunikation.

Den ryska samtidskonsten kom under sent 
2000-tal och tidigt 2010-tal att få politisk bety-
delse men då främst som en mentalt frigöran-
de kraft. Tolkningen av ett konstverk ligger ju 
främst i betraktarens öga. Genom att konsten 
var ambivalent och öppnade sig för olika tolk-
ningar kom den att indirekt ifrågasätta de före-
ställningar som Putin-regimen presenterade 
som formeln för den kollektiva ”ryska identi-
teten”. Medan samtidskonsten oftast var subtil 
i sitt ifrågasättande, fanns det också konst som 
mer öppet och provokativt ifrågasatte aukto-
riteter och officiella ”sanningar”. Den ställde 
saker på sin spets eller vände dem uppochner 
med hjälp av respektlös ironi, satir eller parodi. 
Konst med ett öppet och direkt politiskt bud-

skap var däremot sällsynt. Pussy Riots aktion 
i Frälsarkatedralen är dock exempel på en 
dylik politisk konstaktion – i detta fall en per-
formance i form av en bön till Jungfru Maria 
om hjälp att driva iväg Putin från makten. I 
några enstaka fall kom konstaktioner att också 
ersätta politiska aktioner och uttrycka den 
frustration som stora grupper inom det ryska 
samhället kände under dessa år.

Men konsten kunde också ofrivilligt 
sätta fingret på ömtåliga punkter och de 
konflikter som då uppstod avslöjade att 
regimens ideologi och politik höll på att 
snabbt förändras i mer konservativ rikt-
ning. När kyrkans kritik av konstutställ-
ningar fick avgöra vad för konst som tilläts 
för visning i det offentliga rummet, då var 
det uppenbart att kyrkans samarbete med 
staten tätnat. När domstolen dömde orga-
nisatörer av konstutställningar enligt brotts-
balkens artiklar om extremismbekämpning, 
reagerade därför konstsamfundet. Speciellt 
domen sommaren 2010 mot organisatörer-
na av utställningen ”Förbjuden konst” fick 
stor betydelse för framväxten av motstånd 
inom ryskt kulturliv.

ÅT E R V Ä N D E  T I L L  
P R E S I D E N T P O S T E N

Putin återvände till presidentposten i maj 
2012. Sedan dess har mycket hänt. Protest-
rörelsen har slagits ner. Det auktoritärt-
konservativa paradigmet har deklarerats 
som officiell politik. Ändå blev det först 
erövringen av Krim i mars 2014 och kriget 
om östra Ukraina som i grund förändrade 
det ryska samhället så att vi idag kan säga att 
just våren 2014 gick en epok i rysk historia i 
graven och en ny inleddes. Den av myndig-
heterna bedrivna kampen mot den ”yttre och 
inre fienden”, som följt i Ukraina-krigets spår, 
har sedan dess intensifierats och skapat en 
samhällsatmosfär som i en ”befäst fästning”. 
Putins nya statsideologi bygger på stark patri-
otism, den ortodoxa tron och politisk lojali-
tet till honom som Ledare. 

Dessa förhållanden har förändrat kulturli-
vets villkor. Den nya statliga kulturpolitiken 
strävar nu till att omvandla kulturlivet i enlig-
het med det nya ideologiska paradigmet. 
Kulturens uppgift sägs nu vara att sprida och 
hos befolkningen befästa ”traditionella ryska 
konservativa värderingar”. Men kulturar-

Fokus Ryssland:

Kulturen som kraft för förändring 

Att kulturen är en kraft som kan förena människor över nationsgränser och politiska skiljelinjer  
är Östersjöfestivalens musiksatsning ett exempel på. Men kan kulturen också bidra till samhällelig 
förändring och om så är fallet – hur? Under det tidiga 2010talet såg vi prov på hur konstnärer  
och kulturarbetare tog aktiv ställning i sociala och politiska konflikter och genom konstaktioner, tea
teruppsättningar, gatukonst och olika former av mediaaktivism gav sitt direkta och aktiva stöd till 
massprotesterna på till exempel Tahrirtorget, Taksimtorget och Sacharovprospektet.

Spektakulär uppsättning av  
Wagners Tannhäuser som orsakade 

skandal i Novosibirsk våren 2015.

Fritt medlemskap i Club One  
t o m 31 augusti

Gå med i Östersjöns största kundklubb du också. 
Bonusresor, exklusiva förmåner och erbjudanden 
väntar. Läs mer och bli medlem på clubone.se/ 
blimedlem.

Helsingfors Tallinn

©  F O T O :  T R I S T R A M  K E N T O N 2

Lena Jonsons bok  
Art and Protest  
in Putin’s Russia.
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betare är ett besvär-
ligt fögderi och låter 
sig inte så lätt under-
ordnas. 

I kölvattnet av 
dessa maktens strä-
vanden uppstår en 
rad mer eller mindre absurda konflikter mel-
lan företrädare för kulturlivet å ena sidan 
och kyrkan och myndigheterna å den andra. 
Teaterföreställningar, operauppsättningar, 
konstutställningar, musikföreställningar kan 
anklagas för att ”kränka troendes känslor”, 
”kränka traditionella ryska värderingar” eller 
”svartmåla” det ryska samhället. Nya lagar 
under de senaste tre åren har också gjort 
det lättare för myndigheterna att legitimera 
inskränkningar av kulturlivet.

S K A N D A L  I  N O V O S I B I R S K
Skandalen kring uppsättningen av Wagners 
opera Tannhäuser i Novosibirsk våren 2015 
innehöll alla tänkbara ingredienser – kyrkans 
företrädare försökte dra teaterdirektören och 
regissören inför domstol, ”kränkta” troende 
demonstrerade, kulturministern, Medinskij, 
avskedade teaterdirektören och samtidigt 
ställde de mest kända namnen inom rysk 
teatervärld upp till försvar av direktören och 
regissören. De ”kränkta” uppfattade religiö-
sa referenser och reagerade starkt på bland 
annat en affisch på scenen av en korsfäst 
man mellan två kvinnolår. Kulturministerns 
kommentarer liksom kommentarer från 
flera andra höga statstjänstemän antydde att 
en större statlig kontroll av kulturlivet var på 
väg. Ministern sa att det inte var något miss-
tag att direktören avskedats utan misstaget 
låg istället i att beslutet om uppsättningens 
öde förhalats. Det hade varit bättre, sa han, 
om direktören avfärdat Tannhäuser-uppsätt-
ningen redan på idéstadiet.

N Y T T  P O L I T I S K T  K L I M AT
I detta nya politiska klimat i Ryssland riskerar 
nytänkande inom kulturlivet, inklusive okon-

ventionella uppsätt-
ningar av ryska klas-
siker, att inte bara 
kritiseras utan också 
att betraktas som 
”främmande” och 
därmed som farligt 

undergrävande. Med den nuvarande jakten 
på den ”inre fienden” riskerar kulturprojekt 
att bli misstänkliggjorda som instrument 
för en ”yttre fiendes” verksamhet gentemot 
Ryssland. Ett sådant synsätt uttrycks också i 
kulturministerns stora artikel om kulturpo-
litiken från juni i år. Han misstänkliggör där 
utländsk finansiering av kulturprojekt med 
en formulering som tydligt anger hans per-
spektiv på Ryssland som lika hotat och utsatt 
som vore det belägrat. Han sa: ”Genom att 
parafrasera ett välkänt axiom vill jag säga: att 
om en stat inte föder och skapar sin egen kul-
tur, kommer någon annan att föda och skapa 
den. Och då kommer man i slutänden ändå 
bli tvungen att föda den främmande armén.”   

Absurda regler och begränsningar av kul-
turlivet föder endast motstånd. Det ryska 
kulturlivet går fortfarande sina egna vägar 
trots att villkoren för ett fritt kulturliv försäm-
rats. Just genom att kulturen är mångtydig 
och ambivalent kan den aldrig att helt kon-
trolleras. Och det kommer alltid att finnas 
betraktare vars ögon väljer sin egen uttolk-
ning av det 
de ser. Med 
den nuva-
rande ryska 
kulturpoli-
tiken riske-
rar således 
Putinre-
gimen att 
misslyckas.

LENA JONSON

Utrikespolitiska institutet

Skit inte i 
Östersjön!

Varje år, särskilt under sommaren, släp-
per jättelika kryssningsfartyg ut tonvis med 
avloppsvatten rätt ut i Östersjön – avlopps-
vatten som bland annat innehåller kväve och 
fosfor som bidrar till övergödning och alg-
blomning. 

WWF kontaktade tidigare i år kryss-
ningsoperatörer och färjerederier som tra-
fikerar Östersjön med en enkel fråga: ”Kan 
ni bekräfta att inget av era passagerarfartyg 
släpper ut orenat avloppsvatten i Östersjön?” 
Svaren vi fick var nedslående.

Bara EN av 33 kryssningsoperatörer sva-
rade ”ja”. Bland färjelinjerna var det cirka 
hälften som svarade att de tar ansvar för sitt 
toalettavfall.

Övergödningen från sjöfartens avlopps-
vatten är visserligen betydligt mindre än 
tillförseln av näringsämnen från jordbruket 
men eftersom utsläppen från kryssningsfar-
tygen är koncentrerade till vissa specifika 
rutter under en kort tid på året kan de lokalt 
ha en påtaglig effekt. Framför allt är de helt 
onödiga eftersom det redan idag finns möj-
lighet att ta emot avfallet i samtliga hamnar 
som fartygen anlöper.

Både kryssningsindustrin och städerna de 
besöker tjänar stora pengar på turismen varje 
år. Man räknar med att kryssningsverksam-
heten i Östersjön varje år genererar över 12 
miljarder kronor i intäkter i besöksländerna. 
Det är alltså ingen brist på pengar – om bara 
viljan fanns skulle problemet ha varit löst för 
länge sedan

Det är märkligt att inte alla företag inser 
att satsningar på miljö och en hållbar utveck-
ling är bra investeringar för framtiden. En 
undersökning som WWF gjort bland 200 

kryssningspassagerare i Helsingfors under 
maj 2015 visar att 93 procent i framtiden hell-
re väljer ett fartyg som inte dumpar avloppet 
i Östersjön. 

Jag vill därför rikta en uppmaning till 
kryssningsindustrin: För allas vår skull, men 
också för er egen, ta ansvar för det under-
bara hav som faktiskt är en förutsättning för 
er egen verksamhet och lämna ert avlopps-
vatten i hamn. Skit inte i Östersjön!

HÅKAN WIRTÉN

Generalsekreterare, WWF

Vi vet att många av hoten mot Östersjöns miljö är stora och komplexa 
och kommer att ta många år att åtgärda. Men det finns också problem 
som är enkla att lösa nu och som därför är fullständigt onödiga.

Fokus WWF:

Östersjön trafikeras varje sommar av ett åttiotal 
olika kryssningsfartyg som drivs av ett fyrtio-
tal olika operatörer. Dessa fartyg gör mer än 
2 000 hamnbesök under en sommar. Ett stort 
antal av dessa fartyg dumpar fortfarande sitt 
avlopp i Östersjön utan adekvat behandling. 

Samtliga länder runt Östersjön har rapporterat 
att de nu har  hamnanläggningar som klarar att 
ta emot kryssningsfartygens avloppsvatten.

Sveriges regering arbetar för att få till stånd  
ett internationellt förbud mot avloppsutsläpp  
i Östersjön men tills vidare kan fartygen – 
utanför 12 nm – dumpa sitt avloppsvatten rätt 
ut i havet utan att bryta mot någon lag.
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Demonstration till förmån för 
operaledningen i Novosibirsk.

The Crack av den  
ryske konstnären  
Stas Shuripa syns  

även på omslaget till 
Lena Jonsons bok.

Konst som hot  
och befriare
Måndag 24/8 kl 17.00-18.15 
Berwaldhallens övre foajé

Vad händer med konsten 
i ett allt mer nationalis-
tiskt Ryssland och resten 
av Europa?

Lena Jonsson, forskare 
vid Utrikespolitiska insti-
tutet och författare till 
boken Art and protest in 
Putin´s Russia inleder. Hon 
medverkar sedan i ett 
samtal under ledning av 
Kulturradions Gunnar Bolin 
tillsammans med Maria 
Lind, chef för Tensta Konst-
hall, Fredrik Wadström, 
redaktör på Kulturradion 
och tidigare utrikeskor-
respondent i Moskva, samt 
Gabriel Byström, kanalchef 
SR Skaraborg, tidigare 
kulturchef på Göteborgs-
posten. Samtalet spelas 
in och sänds 25/8 kl 14:03 
i Kritiken i Sveriges Radio 
P1. Seminariet hålls på 
svenska och är gratis. 
Begränsat antal platser, 
först till kvarn gäller.
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Mer information � nns på
www.worldwaterweek.org

Världsvattenveckan
Världsvattenveckan – världens största årliga mötesplats för globala vattenutmaningar fyller 25 år!
Temat för årets vecka är “Vatten och utveckling” och programmet är fyllt av seminarier, workshops 
och inte minst vår utställning som är öppen för allmänheten.

För hela familjen, lek, experimentera och lär dig om vatten!
• Ta med en   aska vatten hemifrån och testa kvalitén.
• Gå tipspromenad med frågor om vatten.
• Prova vår vattenbana där besökaren får en farkost att åka mot vattnets riktning.
• Spela bajsbasket!
• Testa fenomenet ytspänning och upptäck hålrum i vattnet!?
• Prova att bära en vattendunk som väger 25 kilo och föreställ dig att behöva bära den några 

kilometer för att försörja din familj med vatten.
• Njut av vackra vattenbilder av fotograf Hans Månsson.
• Passa även på att se det 3D animerade konstverket Bending Waters av Svend Paulsen. 

Utställningen är öppen 
23-28 augusti  
klockan 9-15

23-28 augusti | City Conference Center

En inspirationsföreläsning av 
världsfotografen Mattias Klum!
Biljetter: mattiasklum.eventbrite.com

Söndag 18.00

Vandra med vinnaren av Stockholm Water Prize 
Rajendra Singh från Norra Latin till Stadshuset 

på en water walk!

Måndag 18.30

Lördag, måndag, torsdag 
Spana in Hötorgsskraporna under kvällstid som 

är färgade blå för att � ra Världsvattenveckan! 
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Enorm potential  
för världens hav

Ändå har hoten mot haven aldrig varit större. Öst-
ersjön är idag ett av världens mest förorenade havs-
områden och trycket på havet ökar allt mer. I Europa 
och på många andra håll tas nu strategier för ”blå 
tillväxt” fram och expansionen inom många sektorer 
förväntas bli enorm. Trots god kunskap om vad som 
behöver göras går genomförandet av sedan länge 
beslutade miljöåtgärder allt för långsamt, vilket hotar 
både havsmiljön och vårt välstånd.

Varför är det så? Ett skäl är kanske myten om att 
miljö och ekonomi står i något slags motsatsförhål-
lande. Tvärtom är ett friskt hav en förutsättning för 
en sund och hållbar ekonomisk utveckling. Ett annat 
hinder är kanske tiden: det dröjer ofta länge innan 
effekten av politiska beslut inom miljöområdet ger 
tydliga resultat i naturen medan mandatperioder i 
sammanhanget är väldigt korta. Det är därför svårt 
för beslutsfattare att få ”credit” för satsningar på mil-
jön. Politiska och kulturella problem kan vara andra 
faktorer – ett effektivt arbete med havsfrågor kräver 
nästan alltid samarbete mellan flera myndigheter, 
länder, och även insatser av internationella organisa-
tioner med vitt skilda verksamheter på många olika 
områden. Tydliga strategier med inbördes förenliga 
mål måste till. 

Men skälen för att övervinna hindren är goda – 
för både människa och miljö. Att stoppa ohållbar 
exploatering och bidra till en hållbar havsförvalt-
ning är en samhällsfråga som är helt avgörande för 
livet på planeten och de ekonomiska och finansiella 
argumenten är väldigt tilltalande. Världshavens årliga 
omsättning av varor och tjänster som är beroende av 
havet (fiske, turism, sjöfart etc) värderas till cirka 21 
tusen miljarder kronor, enligt en rapport av Världs-
naturfonden WWF (Reviving the Ocean Economy – 
the case for action 2015). Det är en smått svindlande 
summa. Minst två tredjedelar av denna omsättning 
är direkt beroende av välmående hav och ansvarsfull 
förvaltning, så ett aktivt miljöarbete krävs. Om vi 
skulle jämföra detta med länders BNP skulle havet 
vara den sjunde största i ekonomin i världen, mellan 
länder som Storbritannien och Brasilien. Även för 
enskilda havsområden är potentialen imponerande. 
Bara i Östersjön beräknas ett friskt och välmående 
hav kunna generera 550 000 jobb och 280 miljarder 
kronor i årligt mervärde till år 2030 i jämförelse med 
ett hav som mår dåligt, enligt en rapport framtagen av 
Boston Consulting Group för WWF, och detta bara 
inom tre sektorer – fiske, jordbruk och turism.

Men som en ekonomisk resurs lever haven idag inte 
upp till sin fulla potential. Såväl världshaven som 
Östersjön ”underpresterar”. Decennier av överfiske 
har reducerat fångsterna till långt mycket lägre än 
de skulle kunna vara. Den fisk som fångas innehål-
ler inte sällan miljögifter som minskar marknadsvär-
det. Turismen skadas av omfattande algblomningar 
under sommarsäsongen. På grund av bristande 
skötsel går vi miste om stora värden som havet skulle 
erbjuda.  

Men finns verkligen möjligheten att få allt som 
krävs på plats, att inom rimlig tid få de politiska, mil-
jömässiga och ekonomiska systemen att samverka för 
att kunna realisera den fulla potential som kommer 
med ett friskt hav?

Ja, absolut, men det kräver att vi agerar på många 
fronter och att vi agerar nu. Det här är ett år när vi fak-
tiskt kan ta väldigt stora steg på havsmiljöområdet. 

FN arbetar just nu med att ta fram nya globala mål 
för hållbar utveckling. Här är det viktigt att inklu-
dera tydliga mål för haven – inklusive tydliga strate-
gier, åtgärder och finansiering för att skydda havets 

ekosystem. En annan viktig del är FN:s klimat-
möte i Paris i december, där vi hoppas på ett starkt 
och ambitiöst klimatavtal som bidrar till att stoppa 
havens uppvärmning och försurning. Arbetet med 
att skapa marina reservat måste också påskyndas 
för att nå målet att skydda minst 10 procent av kust- 
och havsområden i Sverige och globalt senast 2020 i 
enlighet med Nagoya-avtalet.

Även i Sverige och Östersjön öppnar sig många 
möjligheter. En ny svensk havsplaneringslag har 
nyligen kommit på plats och ska genomföras. Den 
svenska maritima strategin som är under utveckling 
har potential att bli en vändpunkt för miljöarbetet i 
Östersjön om den förverkligar sin ambition att ta ett 
helhetsgrepp på förvaltningen av havet och lyckas 
förena näringspolitik med miljöpolitik baserat på vad 
ekosystemen klarar av.

Välmående hav är en förutsättning för vår egen 
framtid. Det är inte bara en miljöfråga, det är en 
samhällsfråga där alla måste dra åt samma håll. Vi 
måste få politiker och andra att inse att åtgärder för 
att skydda och förvalta haven inte är en kostnad, det 
är en investering för framtiden – och därmed hög-
prioriterat, även om inte utdelningen är omedelbar.

Med välmående hav är det många möjligheter 
som öppnar sig. Utvecklingen av ett långsiktigt håll-
bart fiske, tillväxt inom hållbar turism och mycket 
mer. Detta gäller såväl för Östersjön som för ocea-
nerna. Men vi är långt ifrån att kunna säkra framtiden 
för havens hela resurser. För det krävs helhetsgrepp. 

Så budskapet till politiker i Östersjöregionen och 
världen över är detta: haven ligger där, potentialen 
är uppenbar, men 
förutsättningen är 
att haven mår bra. 
Folkopinionen värl-
den över stödjer ett 
arbete för bättre mil-
jö och minskad kli-
matpåverkan. Än så 
länge finns tidsmar-
ginalen för att vända 
utvecklingen. Det är 
bara att sätta högsta 
fart och agera.

ÅSA RANUNG

Chef Vattenmiljö, Världsnaturfonden WWF 

Haven erbjuder en enorm potential för jobb och ekonomisk utveckling – om de mår bra.  
Statsministrar, finansministrar, näringslivsministrar, arbetsmarknadsministrar och många andra 
världen över borde därför tävla om att lägga förslag om hur vi bäst ska förvalta och bevara den 
enorma resurs som världshaven utgör. Det anser Åsa Ranung, chef för Vattenmiljö hos WWF.

WWF:s punkter för en hållbar blå ekonomi:
• en hållbar blå ekonomi ska som helhet skapa  

största möjliga samhällsnytta både nu och för  
framtiden. Det gäller matförsörjning, arbeten, 
fattigdoms bekämpning, hälsa, säkerhet, rättvisa  
och liknande

• låter ekosystemet sätta gränserna

• tillämpar cirkulär ekonomi,  
det vill säga att vi återanvänder resurser

Läs mer och ladda ner rapporter på wwf.se

21 000 000 000 000
21 tusen miljarder kronor är havens potentiella 
värde enligt en rapport från WWF

Men finns verkligen möjligheten att få 
allt som krävs på plats, att inom rimlig 
tid få de politiska, miljömässiga och 
ekonomiska systemen att samverka för 
att kunna realisera den fulla potential 
som kommer med ett friskt hav?
Ja, absolut, men det kräver att vi agerar 
på många fronter och att vi agerar nu. 
Det här är ett år när vi faktiskt kan ta 
väldigt stora steg på havsmiljöområdet.”
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 Nordic Symphony Orchestra (NSO) 
startades av tvillingsystrarna Anu och 
Kadri Tali i Tallinn 1997 med syftet 

att söka nya vägar att framföra klassisk musik. 
I sin strävan efter ett större engagemang för 
klassisk musik har Anu och Kadri Tali eta-
blerat utbildningsprogrammet Ung Publik, 
som är riktat till skolelever. Det omfattar 
både yngre och äldre skolbarn som ges möj-
lighet att närvara på scen mitt bland musi-
kerna i symfoniorkestern under orkester-
repetitioner. Barnen får också tillgång till 
gratisbiljetter och ges tillfälle att lära känna 
konsertsalen, orkestern, musikinstrumenten 
och musikerna. Syftet med det hela är att visa 
den stora, klassiska musiken som någonting 
handgripligt för var och en av oss att njuta av 

och sträva efter. Om inte som musiker, så i 
egenskap av intresserad publik och musik-
vän. Genom Ung Publik odlar Anu och 
Kadri Tali en ny konsertpublik i Estland. 
Sedan 2014 har programmet bringat nästintill 
10 000 estniska skolelever närmare musiken. 
För sitt arbete med programmet fick Anu Tali 
Unicefs pris ”Blå fågeln” 2008.

I N T E R N AT I O N E L L  O R K E S T E R
Orkestern var internationell från allra första 
början med musiker från Estland och Fin-
land. I takt med att ryktet spreds över världen 
utökades antalet nationaliteter snabbt. Idag 
innehåller orkestern musiker från femton 
olika länder. Under orkesterns första verk-
samhetsår gjorde violinisten Sergey Dogadin 

sitt debutframträdande med symfoniorkes-
ter, bara 11 år gammal. Idag är han 27 år och 
spelar över hela världen. Under Östersjöfesti-
valen kan man höra honom tillsammans med 
Nordic Symphony Orchestra i Pēteris Vasks 
violinkonsert ”Distant Light”.

Många av dagens medlemmar i NSO är väl-
kända solister och orkestermusiker världen 
över, bland annat hos Finlands Nationalo-
pera, Covent Garden och Londonfilharmo-
nikerna. I NSO förenas de av en stark kärlek 
till musiken och en uppskattning av samarbe-

 Nordic Symphony Orchestra – 
för första gången i Östersjöfestivalen

Anu Tali dirigerar Nordic Symphony Orchestra.

Nordic Symphony Orchestra, som drivs av tvillingsystrarna 
Anu och Kadri Tali, har på mindre än tjugo år utvecklats till  
en internationell topporkester och presenterat klassisk musik 
för nära 10 000 estniska ungdomar i sitt ungdomsprogram. 

Finlandsinstitutet
BESÖKSADRESS: Snickarbacken 2–4  

(vid Birger Jarlsgatan 35)
POSTADRESS: Box 1355, S-111 83 Stockholm

info@finlandsinstitutet.se 
www.finlandsinstitutet.se

08-545 212 00

Läs mer på finlandsinstitutet.se
Alla Finlands kultur- och vetenskaps-
institut är listade på institute.fi

Finlandsinstitutet i Stockholm har en livlig och mångsidig programverksamhet.  
Institutets huvuduppgift är att presentera kultur från Finland, och stödja den  
finska kulturen i Sverige samt stärka dialogen mellan länderna.

Livfullt center  
för finsk kultur
Finland har byggt upp ett rikt nätverk av kultur- 
och vetenskapsinstitut: 17 institut i tre världsdelar 
sprider samtida finländsk kultur, främjar kultur- 
och forskningsutbytet mellan Finland och andra 
nationer och väcker både den breda publikens och 
forskningsvärldens intresse för finländsk samtids-
debatt, utbildning, historia, politik och ekonomi.

MÅNGSIDIG PROGRAMVERKSAMHET
Finlandsinstitutet har ett stort utbud av program-
aktiviteter. Vi anordnar konserter, seminarier, tea-
terföreställningar för både barn och vuxna, vi visar 
ny finsk film i Angered, Borås, Göteborg, Luleå, 
Malmö, Norrköping, Sigtuna, Skövde, Stockholm, 
Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro.

STARKA FÖRFATTARTRÄFFAR, DESIGN 
OCH MUSIK
Litteraturen är en viktig del av finsk kultur och på 
detta område satsas det även under denna höst. 

Den 5 oktober samtalar Johanna Holmström om 
sin aktuella Nordic Noir-thriller Hush Baby och den 
23 november berättar Riikka Pulkkinen om sin tredje 
roman, Främlingarna. Vi kommer att arrangera tur-
néer med finländska författare och i höst även första 
gången virtuella författarträffar. 

I höst fortsätter vi också vårt designtema, bland 
annat genom att uppmärksamma Marimekko, dels  
i form av ett seminarium och dels genom att på höst-
en visa Jörn Donners film om Marimekkos grundare 
Armi Ratia. I höst utkommer också Jörn Donners nya 
bok Sverige: Resor i främmande land. 

Den 12 oktober bjuder Trio La Rue på en  
enastående möjlighet att höra Sibelius sällsynta 
pianotrion.

SPRÅKKURSER OCH UTBILDNING
Den som vill lära sig finska kan med fördel vända 
sig till Finlandsinstitutet. Finskan är numera ett 
erkänt minoritetsspråk i Sverige och officiellt språk 
i EU. Finland har både finska och svenska som offi-
ciella språk. Institutet erbjuder både nybörjarkurser 
och fortsättningskurser. På hemsidan finns infor-
mation om studier i Finland, liksom övrig utbildning 
inom institutets huvudområden.

BIBLIOTEKET
Finlandsinstitutet driver också ett bibliotek med  
ca 20 000 medier. 90 procent av dem är på finska, 
resten på svenska. Här finns skön- och facklittera-
tur, musik-cd och ljudböcker. Ofta pågår utställ-
ningar med sverigefinska konstnärer.

Kort sagt: Finlandsinstitutet har väldigt mycket  
att erbjuda den som är intresserad av finländsk  
och sverigefinländsk kultur!
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Krönika:

FREDENS 
HAV? 

Ökade spänningar 
kring Östersjön 

"En bok som varje svensk 
politiker och säkerhets
politiskt intresserad bör 
läsa för att förstå vidden 
av hur Sveriges när
område förändrats." 

-Adam Cwejman, Göteborgs-Posten 

Fredens hav? Ökade spänningar kring 
Östersjön av Katarina Tracz finns 
att köpa via nätbokhandlar som 
Bokus och Adlibris. För mer 
information, besök www.frivarld.se. 

FR\VÄRLD 

tet och idéerna bakom orkesterns verksam-
het. De ses i Tallinn två gånger per år för att 
tillsammans arbeta fram och öva in ett nytt 
program. 

K O N TA K T  K U LT U R  O C H  S A M H Ä L L E
Ända från starten har orkesterns verksamhet 
främjats av estniska och finska privatpersoner 
och företag, vilket har skapat nära kontakter 
mellan kulturen och samhället. Orkesterns 
vänkrets består av en grupp musikälskande 
privatpersoner och företag som förenas av 
viljan att göra någonting för kulturen när den 
är som bäst. Även flera kända mecenater från 
USA har gynnat orkesterns verksamhet. En 
symfoniorkester som har klarat sig på privat 
finansiering i närmare tjugo år är unik i värl-
den. Per dagens datum har orkestern presen-
terat sexton konsertsäsonger som alltid haft 
någon särskild musikalisk höjdpunkt. Orkes-
terns särprägel väcker intresse, TV-bolag som 
YLE, ARTE, ARD, Deutche Welle och det 
japanska NHK har gjort egna dokumentär-
filmer om orkestern och dess dirigent.

N Ä R A  V A R A N D R A
Anu och Kadri Tali har båda studerat vid Tal-
linns Konservatorium. Anu fortsatte sedan 
sina studier bland annat i Sankt Petersburgs 
Nationella Konservatorium. Under hela sina 

karriärer har Anu och Kadri jobbat mycket 
nära varandra, Anu som dirigent och Kadri 
som manager. 

Anu Tali dirigerar symfoniorkestrar över 
hela världen och är sedan hösten 2013 musi-
kalisk ledare och chefsdirigent för Sarasotas 
Symfoniorkester i USA.

Hon har dirigerat opera- och balettföre-
ställningar i nationalteatern Estonia och i 
två år varit musikalisk ledare för operapro-
duktionen Bizet’s Carmen på operafestiva-
len i Savonlinna. Förra hösten debuterade 
hon som musikalisk ledare och dirigent för 
baletten La Bayadere vid Kungliga Operan i 
Köpenhamn. 

Nordic Symphony Orchestra har gett 
ut tre skivor. För albumet Swan Flight fick 
Anu Tali Echo Classic Award 2003. År 2005 
kom albumet Action.Passion.Illusion och år 
2010 gav skivbolaget ECM ut albumet Strat 
med musik av den estniska kompositören 
Erkki-Sven Tüür. Det sistnämnda albumet 
innehåller Tüürs sjätte symfoni Strata som 
komponerades speciellt för NSO och Tüürs 
dubbelkonsert Noesis.

PRIIT HÕBEMÄGI

Distant Light 
Fredag 28 augusti kl 19.30 
Berwaldhallen

Nordic Symphony Orchestra 
Anu Tali dirigent 
Sergey Dogadin violin

SAARIAHO: Forty Heartbeats 
TÜÜR: Le poids des vies non vécues (2015)      
VASKS: Distant Light 
SJOSTAKOVITJ: Symfoni Nr 10

Skippa helskägget 
framgångsrik strategi

Jag får ofta frågan hur vi kan upprätthålla en sådan hög andel musik skriven av kvinnor. 
Satsningen ”Skippa helskägg” var till en början ett ledningsbeslut och vår dåvarande chef-
dirigent Christian Lindberg tog sig an projektet med stor entusiasm. Till de konserter han 
inte dirigerade anlitade vi andra nyfikna dirigenter som ibland kom med egna kreativa 
programförslag. Till detta hade vi ett mycket kompetent programråd som gjorde research 
och tog fram kvalificerade repertoarförslag. Blåsarsymfonikernas egna arrangörer började 
sedan skriva om en del av den utvalda repertoaren så att den skulle passa vår ensemble. 
Detta arbete har fortsatt och förfinats och på så sätt utvecklas och utökas den symfoniska 
blåsorkesterrepertoaren för varje konsert vi gör, och ny musikhistoria skapas. Men det 
kanske viktigaste av allt är att orkestern består av skickliga och flexibla musiker som inte 
tvekar att ta sig an den nya repertoaren.

Konserten som Blåsarsymfonikerna presenterar under årets Östersjöfestival är en av 
de riktiga guldkorn som vi framförde under ”Skippa helskägg”-säsongen. Vi har tagit hjälp 

av dirigenten och arrangören Hans Ek och byggt en 
musikalisk helhet med utgångspunkt från verk av Alma 
Mahler och Clara Schumann, två under sin tid mycket 
framgångsrika konstnärer men som i musikhistorien har 
hamnat i skuggan av männen de var gifta med. Hans Ek 
har på sitt underfundiga vis kopplat ihop deras musik 
med musik från vår tid och andras konstnärskap, bland 
andra den isländska artisten Björk.

NANCY ANDREASSEN PETERS  

Planeringschef för Blåsarsymfonikerna och Musikaliska  

Blåsarsymfonikerna har sedan många år en abonne-
mangsserie med en trogen publik. Säsongen 2010-11 
blev särskilt uppmärksammad då vi som första orkester 
presenterade ett program där hälften av musiken var 
skriven av kvinnor. Säsongen fick det slagkraftiga  namnet 
”Skippa helskägg” och vi presenterade tolv konserter 
med olika infallsvinklar och teman. Blåsarsymfonikernas 
programläggning är progressiv, och ambitionen att spela 
musik av kvinnor har vi fortfarande; varje år ligger vi i 
topp i den repertoarstatistik som föreningen KVAST tar 
fram (Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare).

Desperate Housewives –  
Blåsarsymfonikerna hyllar  
Alma och Clara 
Söndag 30 aug, kl 15, Musikaliska 

Blåsarsymfonikerna 
Hans Ek dirigent 
Matilda Paulsson mezzosopran 

Blåsarsymfonikerna och Länsmusiken  
i Stockholm bedriver sedan 2011 sin  
verksamhet med Musikaliska vid Nybrokajen 
11 i Stockholm som bas.

2014 gjordes 800 konserter för drygt 100 000 
konsertbesökare varav många var publik på 
Länsmusikens skol konserter runtom i länet.
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Gurrelieder
Söndag 30 augusti kl 19.30 
Stockholms Konserthus

Sveriges Radios Symfoniorkester, 
Kungliga Filharmonikerna,  
Radiokören,  
Eric Ericsons Kammarkör,  
Orphei Drängar,  
Damer ur Gustaf Sjökvists Kammarkör,  
Maria Magdalena Kammarkör och  
S:t Jacobs Kammarkör

Esa-Pekka Salonen dirigent 
Franz Mazura berättaren  
Michael Weinius Waldemar 
Camilla Tilling Tove 
Lilli Paasikivi Skogsduvan  
Niklas Björling Rygert Klaus narren  
Jeremy Carpenter Bonden 

SCHÖNBERG: Gurrelieder

SVERIGES RADIOS  
SYMFONIORKESTER

RADIOKÖREN

08-784 18 00 
berwaldhallen.se

18 augusti 

släpper  

vi höstens  

biljetter!

300 artister  
på Konserthusets scen
 Arnold Schönbergs storslagna orato- 

 rium Gurrelieder är ett av musik - 
 historiens mest krävande parti-

tur. 300 musiker och sångare ska samsas på 
Konserthusets scen. Av förklarliga skäl är det 
ytterst sällan som det här verket framförs. 
Det kräver helt enkelt enorma resurser, på 
alla sätt. Två orkestrar, en manskör på 70 per-
soner, Radiokören och Eric Ericsons Kam-
markör, dessutom en förstärkning av damer 
från tre av Stockholms bästa kyrkokörer, för 
att matcha alla herrarna.

Det är första gången som Kungliga Filhar-
monikerna och Sveriges Radios Symfonior-

kester gör en konsert tillsammans. Visst lånar 
de musiker av varandra titt som tätt, men den 
här gången är det frågan om ett regelrätt sam-
arbete på helt lika villkor.

Östersjöfestivalen avslutas med största möjliga musikaliska utropstecken, när Kungliga 
 Filharmonikerna och Sveriges Radios Symfoniorkester spelar tillsammans för första gången.

Gurrelieder är vackert, gripande, flödande 
känslorikt och en sant musikdramatisk upp-
levelse att hänge sig åt och förföras av. Här 
finns undersköna naturskildringar, pulseran-
de passion, innerlig kärlek, heligt raseri och 
stormande spökritter.

Eller som konsertens dirigent Esa-Pekka 
Salonen säger:

– Det är ett stycke som täcker hela den 
mänskliga upplevelsesfären – från viskning-
ar till starkaste möjliga orkestrala klanger. 
Stycket innehåller kanske den vackraste 
musik som Schönberg någonsin skrev och 
samtidigt många futuristiska ingredienser 
som pekar mot hans senare produktion och 
de revolutionerande idéer som förändrade 
musikens framtid i början på 1900-talet.

KATARINA LINDBLAD

Esa-Pekka Salonen  
dirigerar Arnold  

Schönbergs Gurrelieder 
som avslutning på  
Östersjöfestivalen. ©
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1865 blev ett väldigt gott år för de sköna kon-
sterna. I Sortelung nära Norre Lyndelse på 
Fyn föddes Carl Nielsen i början av juni. 
Nästan exakt ett halvår senare såg Jean Sibe-
lius dagens ljus i Hämeenlinna. De kom att 
bli två mycket olika karaktärer, men båda 
blev musikaliska jättar, av global musikhis-
torisk betydelse.

Båda var violinister. Carl satt i många år 
i Det Kongelige Kapel i Köpenhamn. Jean 
hade stora, grusade solistdrömmar. Ton-
sättarframgångarna räddade båda. Deras 
banbrytande symfoniska skapande betrak-
tas som deras allra största bidrag till mänsk-
ligheten. 

De internationella karriärmönstren blev 
likartade. Först genom inflytelserika kon-
takter full fart i Tyskland, för att där snart 
klinga av till närmast ingenting. Istället 
var det anglosaxerna som drog vapen för 
Sibelius och Nielsen, fast det dröjde betyd-
ligt längre för den senare. 1935 var Sibelius 
populärast av alla tonsättare i New York 
Philharmonics radiolyssnarenkät, mer så än 
exempelvis Beethoven eller Ravel. För Niel-
sens del brukar det riktigt stora internatio-
nella genombrottet inte räknas tidigare an 
1950 års Edinburghfestival, där Erik Tuxen 
framförde den femte symfonin.

Sakari Oramo, utomordentlig tolkare av 
både Nielsen och Sibelius, har i en intervju 
nyligen kongenialt sammanfattat deras olika 
pionjärroller: ”När det handlar om harmo-
nier och fraser var Nielsen mer modernis-
tisk, men beträffande musikalisk form var 
Sibelius mer nyskapande”.

GUNNAR LANZKY-OTTO

För en bredare publik blev Arvo Pärt känd 
i slutet av 1980-talet när skivbolaget ECM 
spelade in hans musik med Hilliardensem-
blen. I år fyller han 80 år och firas med en 
konsert i Berwaldhallen under Östersjöfes-
tivalen. Radiokören ägnade en helg i maj åt 
hans vokalmusik.

Arvo Pärt har ett alldeles eget sätt att kom-
ponera. Många har försökt att beskriva hans 
teknik och jämföra den med andra tonsät-
tares, men landar ändå i att den har en helt 
egen karaktär. Samtidigt vittnar många om 
att de känner igen sig starkt i hans musik. 
Om detta säger Arvo Pärt i en intervju med 
Eesti Express 2010: ”Alla känner igen sig 
själva, något öppnas inom dem, som redan 
finns där. Jag skriver också musik genom att 
söka efter, upptäcka mig själv. Jag skriver 
inte för andra, men min musik ekar inom 
dem. Jag antar att vi älskar varandra i hem-
lighet. Det är mycket vackert.”

Arvo Pärt upptäckte under 1970-talet den 
äldre västerländska musiken, gregorianik 
från medeltidens kyrkorum. Utforskandet 
av denna tradition och hans egen ortodoxa 
tro präglar mycket av hans vokalmusik. 
Såhär säger han själv: ”Den gregorianska 
sången har lärt mig vilken kosmisk hemlig-
het som finns förborgad i konsten att binda 
samman två eller tre toner”.

Under Östersjöfestivalen presenteras 
Arvo Pärts instrumentalmusik genom alla 
hans fyra symfonier och det nya verket 
Swansong från 2014. De första två sym-
fonierna är tidiga verk från 1960-talet före 
hans religiösa och konstnärliga nyorien-
tering, nummer tre skrevs 1971 och num-
mer fyra 2008. På detta sätt får publiken 
följa Arvo Pärt genom livet från början av 
1960-talet i Estland via Berlin från 1980-talet 
och framåt och nu tillbaka i Estland, där han 
åter bor från och med 2010.

KAJSA HALLHAGEN

TJAJKOVSKIJFROSSA  
PÅ BERWALDHALLEN 

Om Peter Tjajkovskij under Sovjeterans 
första decennier förpassades till glömskan 
för sina tsaristiska balfantasiers skull, så 
har hans musik idag anammats helhjärtat. 
Till återupprättelsen har inrättandet av den 
Internationella Tjajkovskij-tävlingen bidra-
git och konserten under årets Östersjöfes-
tival presenterar några av 2015 års vinnare i 
världens mest prestigefyllda musiktävling.

Den första Tjajkovskijtävlingen ägde 
rum 1958, fem år efter Josef Stalins död 
samtidigt med det politiska ”töväder” som 
landet upplevde under Nikita Krustjevs för-
sta år vid makten. Man ville framhålla den 
”ryska musikaliska skolan” och dess unika 
signum, sedan dess har klassisk musik haft 
en enormt stark ställning i Ryssland. I dag 
är den ett verktyg för kommunikationen 
gentemot väst: bilden av ett rikt kulturland 
reser sig högt ovanför politiska konflikter 
och maktförskjutningar.

Bland de finalister i Tjajkovskijtävling-
en vars internationella karriärer lyft efter 
deras deltagande återfinns pianisterna Peter 
Osborne och Grigorij Sokolov, cellister som 
Natalia Gutman och Lynn Harrell, violinis-

terna Gidon Kremer och David Geringas. 
Kvällens pristagare, Dmitrij Masleev, 
 Alexander Buslov och Pavel Milyukov utgör 
säkert inga undantag.

För respektive finalist gäller att spela upp 
ett halvt konsertprogram tillsammans med 
en av Rysslands ledande orkestrar. Årets 
final ägde rum i Marinskijteaterns konsert-
sal 30 juni under Valery Gergievs ledning. 
Den lyckliga vinnaren, oavsett kategori, 
lämnar tävlingen 100 000 dollar och flera 
konsertengagemang rikare. Deltagarna 
måste vara mellan 16–32 år (instrumeta-
lister) eller 19–32 år (sångare). Även om 
juryn i Tjajkovskijtävlingen tenderar att 
domineras av ryssar så förekommer också 
utlandska namn som Eva-Wagner Pasquier 
(sång), Nikolaj Znajder (violin) och svens-
ke  Martin Engström (violin).

Till Tjajkovskijs ära ägnas konserten helt 
och hållet hans musik. 

SOFIA NYBLOM

Program med Peter Tjajkovskijs musik framförs 
av pristagare från Tjajkovskijtävlingen:

Rokokovariationerna spelas av cellisten  
Alexander Buzlov och är det närmaste 
 Tjajkovskij kom att skriva en cellokonsert.

Pianokonserten i b-moll spelas av Dmitrij 
 Masleev. När konserten uruppfördes i Boston 
1875 mottogs den svalt av kritiken: ”knappast en 
blivande klassiker”, löd ett uttalande – vilket har 
visat sig helt fel. Den innehåller ryska och ukrain-
ska folkmelodier och en fransk visa – riktiga 
örhängen, kända for den stora publiken.

Violinkonserten, komponerad 1878, spelas av 
Pavel Milyukov. När verket uruppfördes i Wien 
1881 menade kritikern Eduard Hanslick att tonsät-
taren tvingade solisten att misshandla violinen, 
och fann konserten lång, pretentiös – och avsky-
värt rysk… Även denna är i dag tryggt parkerad 
på översta hyllan hos både violinister och kon-
sertbesökare.

Fyra klassiker jubilerar

ARVO PÄRT 80 ÅR

CARL NIELSEN OCH  
JEAN SIBELIUS 150 ÅR

– Jag skriver musik genom att söka efter och upp-
täcka mig själv, säger 80-årsjubilaren Arvo Pärt.

Tjajkovskijfrossa
Tisdag 25 augusti kl 19.30 
Berwaldhallen

Mariinskijteaterns orkester 
Valery Gergiev dirigent 
Dmitrij Masleev piano 
Alexander Buzlov cello 
Pavel Milyukov violin

TJAJKOVSKIJ: Rokokovariationer 
TJAJKOVSKIJ: Pianokonsert nr 1 b-moll 
TJAJKOVSKIJ: Violinkonsert D-dur

Nötknäpparen
Onsdag 26 augusti kl 19.30 
Berwaldhallen 

Mariinskijteaterns orkester 
Valery Gergiev dirigent 

TJAJKOVSKIJ: Nötknäpparen

Musik av Nielsen,  
Sibelius och Strauss står 

på programmet när 
Kent Nagano och  

Göteborgs Symfoniker 
inviger Östersjö-

festivalen.

Nielsen med Martin Fröst
Mån 24 augusti kl 19.30 
Berwaldhallen

Göteborgs Symfoniker 
Kent Nagano, dirigent 
Martin Fröst, klarinett

SIBELIUS: Okeaniderna  
NIELSEN: Klarinettkonsert 
STRAUSS: Ein Heldenleben

Esa-Pekka Salonen
Tor 27 augusti kl 19.30 
Berwaldhallen

Sveriges Radios Symfoniorkester  
Radiokören  
Mikaeli Kammarkör  
Esa-Pekka Salonen dirigent

SIBELIUS: Finlandia 
SALONEN: Karawane 
SIBELIUS: Lemminkäinensvit

Arvo Pärts symfonier
Lör 29 augusti kl 19.30 
Berwaldhallen 

Wroclaw Philharmonic Orchestra  
Tõnu Kaljuste dirigent

Arvo Pärt: Symfoni 1 – 4  
Arvo Pärt: Swansong
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Alla vinnarna i Tjajkovskijtävlingen vid prisutdelningen i Moskva.



En kort promenad från Berwaldhallen finner  
ni Stockholms-klassikern Villa Källhagen. 

KÖKET ÖPPET ALLA DAGAR 
(endast ett kort uppehåll mellan 16:00 och 16:30)

HOTELL • RESTAURANG • MÖTEN

Djurgårdsbrunnsvägen 10, 115 27 Stockholm
villa@kallhagen.se  www.kallhagen.se  08-665 03 00
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 Trots att Östersjön är unik i sin förmåga 
att bevara gamla trävrak, och trots att 
många av världens mest spännande 

vrak hittats i Östersjön, så är marinarkeolo-
gin här ännu bara i sin linda.

Deep Sea Productions är produktions-
bolaget som har Östersjön i fokus. I mer än 
femton års tid har de producerat TV-serier, 
dokumentärfilmer, böcker och e-böcker om 
bortglömda historier och avgörande ögon-
blick som ligger gömda på havets botten. 

– Östersjön har genom årtusenden varit 
en het zon för hela världens historia. En 
brännpunkt för både goda och onda avsikter 
– kulturutbyten och gemenskaper men också 
krig och misstänksamhet har farit över detta 
hav. Eftersom vi lever och verkar vid tröskeln 
av detta älskade och fruktade hav vill vi, som 
författare, fotografer och dokumentärfilmare, 
sätta fokus på dess historia, berättar produk-
tionsbolagets grundare Carl Douglas. I bästa 
fall kan vi lära oss något av det. Det är vårt 
mål och vår förhoppning. 

– Vi lever nu i en mycket spännande tid, när 
det gäller marinarkeologins evolution. Idag 
finns tillgång till tekniker som gör det möj-
ligt att kartlägga undervattensvärlden på ett 
sätt som var omöjligt för bara några år sedan. 
Vi är på väg till marinarkeologi version 2.0 
om man vill. Och för oss ger det möjligheter 
att lyfta fram helt nya berättelser, säger Carl 
Douglas. 

Berättelser om dramatiska händelser och 
viktiga handelsvägar, maktgalna kungar och 

helt vanliga sjömän. Men på botten av havet 
döljer sig också andra skrämmande historier 
– vår tids miljöpåverkan har lämnat ödsliga 
vidder av sjuka havsbottnar efter sig. Och i 
djupets mörker står rostande vrak och släp-
per ut gifter som kommer att drabba både 

djur och människor vid Östersjöns stränder 
i generationer framöver. 

– Om detta vill vi också berätta, säger Carl 
Douglas. Men kanske orkar vi människor inte 
med att höra om hur många katastrofer och 
miljöproblem som helst. Det är lättare att blun-

da för det som händer under havets yta, än de 
omedelbara miljöproblem vi ser omkring oss. 
Havets yta har alltid fungerat som en barriär, en 
ogenomtränglig mur. Det vill vi ändra på. 

Deep Sea Productions är nu aktuella med 
en ny film om Östersjöns historia. Berättel-
sen om Erik XIV:s amiralskepp Mars från 
mitten av 1500-talet – ett legendariskt krigs-
skepp som förebådade den nya tidens sjöslag. 
Efter år tionden av fruktlöst sökande hittades 
vraket för tre år sedan av Ocean Discovery. 
Sedan dess har intensiva undersökningar av 
vraket pågått. Mars ligger utanför Ölands 
nordöstra kust på omkring 80 meters djup. 
Undersökningen av vraket har krävt avance-
rad dykning som parats med teknisk mari-
narkeologi i forskningsfronten samt hög-
kvalitativa filmuppdrag för internationella 
uppdragsgivare. 

– Vi är alltid intresserade av att utveckla 
nya tekniker för att visualisera Östersjöns 
historia. Tillsammans med vårt systerbolag 
Marin Mätteknik och forskningsinstitutet 
Maris, vid Södertörns högskola, har vi lyck-
ats kombinera fantastisk teknik med kun-
skap. Fortfarande är havet mindre känt än 
månens baksida och det är en oemotståndlig 
lockelse för oss att sprida ljus över denna vita 
fläck. I grund och botten drivs vi kanske av 
samma mekanismer som upptäcktsresande i 
alla tider. Det okända lockar för möjligheten 
att berätta historier om det allmängiltiga och 
universellt mänskliga. 

PER AXEL NORDFELDT

Östersjön Östersjön är unik på flera sätt. Det geografiska läget har  
gjort det till ett av de mest trafikerade haven i världen.  
Ända sedan inlandsisen försvann har vattenvägarna  mellan 
öst och väst korsats – av stockbåtar, medeltida koggar,  
stormaktstidens regalskepp, andra världskrigets ubåtar  
och nu våra tiders turistfärjor. Under hela denna tidsrymd  
har tiotusentals skeppsbrott ägt rum utanför den svenska 
kusten. Bara under de senaste fyra hundra åren är över 
15 000 förlisningar kända. 

de okända berättelsernas 
skattkammare

Deep Sea Productions interaktiva 
e-bok om Östersjöns historia, som i unika 
bilder och initierade texter berättar om  
dramatiska händelser  
i vårt hav. Vrak laddas 
ner på iBookstore

Deep Sea Productions film om Mars sänds 
på SVT 2, 24 augusti kl 20:00 och är en sam
produktion mellan ZDF, ARTE, SVT och Deep 
Sea Productions.

Carl Douglas, grundare av  Deep Sea Productions.

Interiör från Aachen, sänkt av brittisk ubåt 1915. 

Dykning vid vraket Svärdet.
©

 D
E

E
P

 S
E

A
 P

R
O

D
U

C
T

IO
N

S
, 

F
O

T
O

: 
J

O
N

A
S

 D
A

H
M

©
 D

E
E

P
 S

E
A

 P
R

O
D

U
C

T
IO

N
S

, 
F

O
T

O
: 

J
O

N
A

S
 D

A
H

M

F
O

T
O

: 
L

E
IF

 E
IR

A
N

S
S

O
N

Mars akterskepp.
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Hållbarhet 
avgörande 
för företag

Näringslivets roll i byggandet av ett hållbart samhälle blir allt 
viktigare. Politiken måste skapa ramarna och verktygen, men 
företagen blir alltmer pådrivande och agerar självständigt. 
Den tid när det räckte med en miljöpolicy och en deklaration 
i årsredovisningen känns väldigt avlägsen. Konsumenterna 
kräver ett aktivt deltagande i samhällsbyggandet och tydliga 
ställningstaganden. De företag som missar detta riskerar att 
förlora betydande marknadsandelar.

 Bilindustrin är ett intressant exempel på 
detta. Bränsleslukande muskelmons-
ter betraktas närmast som misslyck-

anden på en marknad där tillverkarna tävlar 
i förnybara drivmedel, minskad förbrukning 
och smartare material. Idag finns ingen mot-
sättning mellan prestanda och miljö.

Så har man resonerat länge på biltillver-
karen BMW. Dels har man här sedan 70-talet 
arbetat mycket medvetet med hållbarhets-
frågorna, dels har märket lyckats behålla sin 
image av sportighet och exklusivitet. Här 
har det alltså gått att möta kunden på flera 
områden. 

– Det går att kombinera körglädje med 
lägre CO2-utsläpp, säger Anders Brocknäs, 
vd för BMW Group Sverige. Ett bevis på det 
är att BMW mellan åren 1995 och 2014 mins-
kade den genomsnittliga bränsleförbruk-
ningen med 38% på alla sålda BMW-bilar i 
Europa utan att göra avkall på körglädjen.

Framgång på hållbarhetsområdet är ingen-
ting som kommer av sig själv – BMW sat-
sar årligen 42 miljarder kronor på forskning 
och utveckling. Detta arbete har resulterat i 
bilar som är starkare, lättare, snålare, byggda 
av mer resurssnåla material, har fler återvin-
ningsbara beståndsdelar, smartare aerody-
namik, system med funktioner som hjälper 
föraren att köra snålare etc. Ett exempel är 
användandet av kolfiber (betydligt lättare 
och starkare än stål), ett annat att i3:ans 
innerpaneler tillverkas av växter som kenaf 
och europeiskt odlad eukalyptus i stället för 
plastmaterial. Arbetet har lett till att företaget 
utsetts till vinnare i Dow Jones Sustainability 
Index nio av de senaste tio åren.

Oavsett hur höga ambitioner ett företag 
har på hållbarhetsområdet kan tillverknings-
processerna vara svåra att kontrollera i alla 
delar. Därför satsar BMW på att driva sina 
egna fabriker med mer hållbara energikällor. 

Fabriken i Leipzig, där elbilen i3 och elhybri-
den i8 tillverkas, drivs helt och hållet av ener-
gi från fyra egna vindkraftverk på området.

– BMW arbetar målmedvetet och konse-
kvent för en långsiktigt hållbarare framtid, 
fortsätter Anders Brocknäs. Med exempelvis 
resurssnålare tillverkning som kräver min-
dre energi som i sin tur ger mindre avfall, 
fabrik er som helt eller delvis drivs av förny-
bara energi källor och nya materialval som 
återvunnen plast kan vi erbjuda våra kunder 
ett helhetstänk som fokuserar både på våra 
modeller och hela tillverkningsprocessen.

I dagens näringsliv är det inte längre möjligt 
att enbart se till kvaliteten på produkten. Det 
är helheten som gäller – investeringar, mate-
rial, tillverkning, utsläpp av klimatpåverkan-
de gaser, energiförbrukning, vattenförbruk-
ning, återvinning, säkerhet och mycket mer. 
Det krävs många lösningar för ett hållbart 
samhälle och flera vägar leder dit. Exemplet 
BMW visar att det är möjligt att kombinera 
körglädje och innovativ design för en hållbar 
framtid. 

PER AXEL NORDFELDT
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Hela fabriken i Leipzig 
drivs av fyra egna vind-
kraftverk på området.

Tillverkning av  
kolfiber, starkare och 

lättare än stål.

Elbilen i3 är ett resultat av hållbarhetsarbete. En stor del kolfiber i karossen och vegetabiliska material 
som kenaf i delar av inredningen.



VI HAR  
ÖSTERSJÖN  
I FOKUS

Deep Sea Productions

deepsea.se
Rydboholms gård
SE-184 94 Åkersberga
Sweden
+46-(0)8-612 96 97

Filmen om 

Mars
Makalös

Regi & Manus: MaRtin WidMan 
Foto: LeiF eiRanson, RichaRd LundgRen, RedigeRing: teLL auLin, 

PRoducent: MaLcoLM dixeLius, exekutiv PRoducent: caRL dougLas
@2015 deeP sea PRoductions

Sverigepremiär 23 augusti
kl 16.00 Folketshus Borgholm, kl 18.00 Centrumbion Löttorp, Pris: 50 sek

Filmen om Mars Makalös  
Premiär på biograf 23 augusti 
på Folkets Hus Borgholm. 
Sänds även i SVT 2,  
24 augusti klockan 20:00 

DEEP SEA PRODUCTIONS  
är med och utvecklar marinarkeologin

 Lars NORÉN 
och ge oss 
skuggorna

örjan ramberg 
lena endre
Thomas hanzon
erik  ehn
joaquin nabi olsson
Regi Eirik Stubø 
premiär 22 augusti Stora scenen

www.dramaten.se  08 – 667 06 80 

Nu släpper  
vi höstens  

konsertbiljetter.

Välkommen till 
en färg sprakande 

säsong på 
Musikaliska! 

Nybrokajen 11 musikaliska.com

Ladda ner vår interaktiva 
e-bok om Östersjön – 
Vrak – från iBookstore



Körupplevelse. Prestanda. Funktion. Säkerhet. Kvalitet. Det finns många 
argument att fundera på när man väljer bil. Och så finns det några argument 
som är viktiga om man ser lite längre. Ett bevis på att BMW är på rätt väg är 
att vi utsetts till den ledande biltillverkaren på hållbarhet i Dow Jones 
Sustainability Index nio av de senaste tio åren. Och resan har bara börjat. 
Välkommen att provköra något av resultaten så här långt – till exempel 
någon av BMWs alla modeller med CO2-värde under 120 g/km.
Mer långsiktigt tänkande på bmw.se/hallbarhet

Europeiskt odlad eukalyptus 
i BMW i3s instrumentbräda. 

Naturfiber som kenaf 
och bomull i inredningar 
och ljudisolering. 

Energin för att tillverka en bil 
minskad med 34% på åtta år. 

Genomsnittsutsläppen av CO2 
sänkta från 148 till 130 g/km 
per bil på fem år. 

Ökande andel
av återvunnen
plast i bilarna. 

Fabriker som drivs av vind, 
vatten och sopgaser. 

HÅLLBARHET 
PÅ VÄG.

FRÅN DEN LEDANDE BILTILLVERKAREN PÅ HÅLLBARHET 
I DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX 9 ÅR AV 10.

Får som gräsklippare 
vid fabriksområden.  

Ull i bilklädslar. 

När du älskar 
att köra

Hållbarhet 
på väg.

www.bmw.se


