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

Vänskap. Gamla relationer som återkopplar till stunder av samtal i vänners sällskap.  
Goda middagar, sena nätter med historier och hjärtliga skratt.  

Jag hade anat men kunde inte föreställa mig att vi efter 14 år skulle vila så starkt på 
något så banalt som uttrycket: ”För gammal vänskaps skull”.

Men så är det. En del av våra återkommande världsstjärnor har mer att hämta, både  
i prestige och ekonomi från andra konserthus, men väljer oss eftersom vi har en historia 
tillsammans som betyder något. En djupare innebörd än ett arvode och ett datum i  
almanackan. Det gör mig extra stolt eftersom det visar att vår vision om en festival med 
musik, diskussioner kring ledarskap och miljö gjort avtryck hos gästande musiker och  
föreläsare, och det är faktiskt kö bland artisterna att få komma hit.

Några återvänder troget, som till exempel Esa-Pekka Salonen och Valery Gergiev.  
När vi nu dessutom gästas av Gustavo Dudamel blir det en unik uppställning av världens 
absoluta toppdirigenter. Opera får en fin plats i år med stor spännvidd från Sven-David 
Sandströms och Katarina Frostensons nyskrivna kammaropera Föreställningen, till den 
stora festivalavslutningen med Strauss Elektra.

Årets program räknar upp en lång rad fantastiska artister, och det är svårt att inte på-
peka att vi faktiskt gästas av sopranen Nina Stemme, mezzosopranen Olga Borodina och 
pianisten Yuja Wang under en och samma vecka. Världsstjärnor som var för sig kunde varit 
huvudnumret på vilken festival som helst. Men, det här är Östersjöfestivalen!

Jag är oerhört tacksam över de bidrag från Stockholms stad, Regeringen men framförallt 
Sveriges Radio som gör det möjligt att skapa ett sådant här evenemang. I tider av allt större 
polarisering i vår del av världen är det viktigare än någonsin att behålla mötesplatserna. 
Spela, sjunga och knyta vänskapsband.

DEAR AUDIENCE, 
I had never thought that we, after 14 years, would depend so heavily on something as hackneyed as the  
old saying, “For old times’ sake”. Some of our recurring superstars have more to gain, in terms of both 
prestige and money, from other concert halls, but they choose us because we have a history together that 
means something. Some loyally keep returning, such as Esa Pekka Salonen and Valery Gergiev and as we 
are currently visited by Gustavo Dudamel, we are able to present a unique team of world-class conductors. 
This year’s programme presents several amazing artists, such as the soprano Nina Stemme, the mezzo 
soprano Olga Borodina and the pianist Yuja Wang, all in the same week. Superstars all, each and every  
one of whom could be top billing on any festival you care to mention.

But this is the Baltic Sea Festival!
I am incredibly grateful that have the opportunity to arrange an event like this. In times of polarisation 

such as we see in our corner of the world, it is more important than ever to maintain our meeting places.
Playing, singing and bonding as friends. 

Best regards, Michael Tydén

Östersjöfestivalen
General Manager  
Michael Tydén

Projektledare  
Kajsa Hallhagen

Marknadskoordinator  
Annica Sand

Press och PR  
Carin Balfe Arbman

Information och biljetter
Berwaldhallens biljettkontor
Dag Hammarskjölds väg 3
Öppet mån–fre kl 12–18  
samt två timmar före respektive konsert

Tel 08-784 18 00 
Öppet mån–fre kl 9–18, lör kl 10–15,  
samt två timmar före konsert 
berwaldhallen.se 
biljettkontoret.berwaldhallen@sverigesradio.se

Du kan även köpa biljetter på: 
Kulturdirekt, Kulturhuset vid Sergels torg  
(OBS gäller ej Föreställningen 28 aug.)

Biljetter till konserten på Musikaliska,  
Nybrokajen 11, köps via Berwaldhallen.  
Biljetter kan även köpas på Musikaliska  
en timme före konserten.

berwaldhallen.se 
balticseafestival.com

Östersjöfestivalens 
programtidning 
Ansvarig utgivare
Michael Tydén 

Adress
Berwaldhallen
Dag Hammarskjölds väg 3
105 10 Stockholm

Projektledare
Karin Ekedahl

Skribenter
Karin Ekedahl, Mats Hansson, Mikaela Kindblom, 
Ylva Lagercrantz Spindler, Gunnar Lanzky-Otto, 
Katarina Lindblad, Johan Norberg, Annica Sand, 
David Saulesco

Form
Roi Division

Tryck
Tryckservice, Ängelholm

Omslag
Roi Division

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:

SR P1, SR P2, Världsnaturfonden WWF, Raoul 
Wallenberg Academy, Stockholm Resilience 
Centre, Kungliga Operan, Musikaliska, Polska 
Institutet, Radiohjälpen, Utrikespolitiska 
Institutet (UI), Utrikesdepartementet, 
Kulturdepartementet, Stockholms stad, 
Kulturrådet.

English summaries  
are to be found on 
p 2 Dear audience
p 12–25 the concert presentations
p 29–31 the artists biographies

INSPIRATION OCH INTENSITET  
– EN AV SPELÅRETS HIGHLIGHTS 
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INTERVJU MED  
ESA-PEKKA SALONEN
om årets Östersjöfestival

ed början i den kultklassade  
Turangalîla-symfonin och med 
Strauss mest uppskakande opera 

Elektra som magnifik avslutning, ser Öster-
sjöfestivalens konstnärlige ledare Esa-Pekka 
Salonen fram emot en lika intensiv som 
inspirerande festival.

– Nina är helt slående. Hon är den bästa 
som finns just nu i den rollen, i hela universum.

Det är Nina Stemme han pratar om. Och 
rollen är Elektra. Den roll som hon sjungit, och 
han dirigerat, under våren på Metropolitan  
i Patrice Chereaus hyllade uppsättning.

Stemme är världens kanske allra mest 
efterfrågade dramatiska sopran just nu, 
framför allt i de roller som Birgit Nilsson 
excellerade i. Därför säger jag något om att 
Stemme kanske till och med är mer helgjuten, 
som roll, än Nilsson…? Esa-Pekka Salonen 
konstaterar: 

– Hon låter bättre än Birgit Nilsson.  
Hon sjunger rent.

I Stockholm blir framförandet konsertant 
och jag frågar hur Salonen tror att det kommer 
att förändra upplevelsen? 

– Det vet jag inte, jag har aldrig gjort den 
konsertant. Strauss fortsätter ju i Wagners 
fotspår så till vida, att när det som sägs på 
scen är fragmentariskt eller enigmatiskt eller 
till och med lögn, hör man ändå sanningen  
i orkestern. Orkestern förespeglar dramats 
gång och om man är lyhörd vet man ungefär 
hur det kommer att gå om man lyssnar på 
orkestern. Det blir en annan typ av dramaturgi. 
Sen kan det hända att det blir balansproblem 
när jag inte har orkestern i diket, men det 
får vi se. 

Det är en påtagligt stolt och entusiastisk 
konstnärlig ledare jag pratar med, som ser 

fram emot årets festival.
– Poängen med en festival är att det 

sker saker som inte kan ske under den vanliga 
säsongen. Nu har vi en vecka som verkligen 
skiljer sig från den vanliga verksamheten, 
med ett helt unikt program. Och det är precis 
så det ska vara. 

Vilken roll spelar festivalen idag, i din 
totala verksamhet?

– Det är rent personligt ett sätt att åter-
kopplas med Stockholm, som var min hemstad 
under många år. Det blir som en hemkomst. 
Under en kort och intensiv period skapar vi 
en hög energinivå, som alltid blir inspirerande. 
Så vid sidan av det faktum att vi försöker 
hålla miljödebatten i gång, är det en djup 
personlig tillfredsställelse. 

Hur fri är du att lägga programmet?  
Vad har du att förhålla dig till, förutom pengar 
som väl alltid är en faktor?

– Det är ett pussel, man måste tänka på 
repetitionstider, festivalen som helhet, hallens 
logistik, pengar som du sa … Alla som med-
verkar har väldigt komplicerade scheman. 
Det är faktiskt en superkomplicerad logistik. 
Men det fungerar i och med att alla är moti-
verade och tycker att det är kul och viktigt. 
Det här är en av spelårets highlights. 

Men sen händer det förstås alltid oförut-
sedda saker längs vägen. Inplanerade artister 
får förhinder och program, innehåll och 
medverkande måste ändras. I år fick man till 
exempel tänka nytt kring öppningskonserten 
med kort varsel före pressreleasen. Efter att 
ha ringt runt till ”alla” sina dirigentkollegor, 
och ingen av dem kunde, insåg Esa-Pekka 
att den bästa dirigent han kunde komma på 
som kunde hoppa in med så kort varsel var 
– han själv. 

– Men det innebär att jag har ett helt crazy 
schema och pendlar mellan sista scenrepeti-
tionerna till finska Elektra och Stockholm. 
Och Yuja Wang (konsertens pianosolist), 
mellanlandar i Stockholm mellan en recital  
i Kina och en konsert i London. Det krävdes 
en del övertalning. 

Öppningskonserten bär en omisskännlig 
Salonen-prägel. Dels musik av Bartók,  
som Salonen ägnade ett helt år åt 2011/2012, 
tillsammans med ”sin” Philharmonia  
Orchestra, London, dels Olivier Messiaens 
Turangalîla-symfoni som är ett av Salonens 
favoritverk. 

– Den har blivit något av ett kultstycke. 
Massor av unga människor som inte går på 
klassiska konserter så ofta, gillar Turangalîla-
symfonin. När jag gjorde den i New York 
kom det många rock- och popmänniskor. 
Och jag vet att till exempel Johnny Green-
wood i Radiohead är en stor fan av just 
Turangalîla. 

Programmet i övrigt består av en fin 
blandning av ny och äldre, känd och okänd 
musik, och av  ”gamla och nya vänner, precis 
som det ska vara”. Särskilt roligt tycker  
Esa-Pekka att det är att Mariinskijteaterns 
orkester och Valery Gergiev är tillbaka. 

– Det är viktigt i en värld där kommuni-
kationen mellan Ryssland och resten av 
världen har blivit så frusen, att det ändå 
finns ett forum där allt funkar som vanligt. 
Man gör musik tillsammans och skapar en 
kontakt mellan människor, och inte mellan 
stater eller system eller maktscentra. Det är 
där det börjar och där det slutar.

Katarina Lindblad
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SEMINARIER
Sveriges Tryckfrihetsförordning firar 250 år 
och med anledning av detta arrangerar vi 
ett antal seminarier på temat yttrandefrihet 
– en viktig faktor för ett gott ledarskap runt 
Östersjön. Seminarierna är gratis men 
föranmälan krävs.

FREEDOM OF THE PRESS AND  
FREE SPEECH: DEFENDING 
OUR DEMOCRATIC VALUES. 
TIS 30 AUG, KL 16.30 – CA 18.00  
Sverigesalen, Utrikespolitiska Institutet
Utrikesdepartementet, Utrikespolitiska 
institutet (UI) och Sveriges Radio arrangerar 
ett seminarium med fokus på våra 
demokratiska värden, friheter och principer.  
Medverkande: utrikesministrarna från 
Estland, Lettland, Litauen och Sverige m fl. 
Moderator: Ginna Lindberg.  
Hålls på engelska.

YTTRANDEFRIHET OCH 
KULTURELLA SAMARBETEN 
RUNT ÖSTERSJÖN 
ONS 31 AUG KL 17.00 Studio 2, Radiohuset 
Nordiska Ministerrådet bjuder in 
parlamentariker från de baltiska länderna 
och Ryssland till detta seminarium. Hur 
skapar vi bra villkor för kulturella utbyten? Vad 
är gemensamt och vad skiljer oss åt när det 
gäller konstnärliga uttryckssätt? Goda 
exempel på när kulturell yttrandefrihet haft 
stor betydelse för respektive länder och för 
regionen. Moderatorer: Kerstin Brunnberg 
och Benny Marcel. Hålls på engelska.

NYA HOT MOT 
YTTRANDEFRIHETEN  
TOR 1 SEPT KL 17.00 Studio 2, Radiohuset 
Samarrangemang med Utrikespolitiska 
institutet och SR P1: Det är inte bara i Ryssland 
som makten över media koncentrerats och 
det fria ordet begränsats. Inom EU har 
Polens och Ungerns regeringar kritiserats 
hårt. I Turkiet har tidningar stängts. Kina  

är inte ensamt om att försöka kontrollera  
fritt internet. Vad är framtiden för yttrande- 
friheten? Moderator: Karsten Thunfjell.  

ÖSTERSJÖREGIONENS  
DRAMATISKA HISTORIA 
FRE 2 SEPT KL 17.00 Studio 2, Radiohuset
Samarrangemang med Utrikespolitiska 
institutet och SR P1: Regionen delar på 
många vis en gemensam kultur och 
historia, samtidigt som erfarenheterna  
och reaktionerna på andra världskriget, 
Förintelsen och det kalla kriget skiljer sig 
åt. Hur påverkar historien vår uppfattning  
av samtiden och våra perspektiv på 
framtiden? Moderator: Karsten Thurfjell.

Föranmäl dig till seminarierna på 
balticseafestival.com eller på  
ui.se/evenemang

 

BLI ÖSTERSJÖSMART!
På balticseafestival.com/ostersjosmart kan 
du inspireras av våra medverkande och 
samarbetspartners sätt att göra skillnad  
för Östersjöns miljö. Testa dina kunskaper  
i quizet Hur Östersjösmart är du? och missa 
inte våra mini-seminarier i foajén före varje 
konsert – en engagerande kvart som  
gör dig Östersjösmart följt av en kvart 
musikexpertis inför kvällens konsert:

MINI-SEMINARIER I FOAJÉN

SÖN 28 AUG Kungliga Operan 
14.00 Katarina Lindblad om Föreställningen

SÖN 28 AUG Berwaldhallen
17.00 Johan Tell och Jeppe Wikström  
om boken 50 sätt att rädda Östersjön
17.15 Boel Adler om Salonen och Wang

MÅN 29 AUG Berwaldhallen
18.00 Meddelas senare
18.15 Niklas Lindblad om  
Polish Baltic Philharmonic

TIS 30 AUG Berwaldhallen
18–18.30 Vassilis Bolonassos om  
Britten och Barock

ONS 31 AUG Berwaldhallen 
18.00 Östersjöexperten Lennart Gladh,  
WWF, om jordbruk, övergödning och 
Östersjöns hälsa
18.15 Katarina Lindblad om Sjostakovitjfrossa

TOR 1 SEPT Berwaldhallen
18.00 Inger Melander, WWF,  
om att välja rätt fisk
18.15 Boel Adler om Dudamel och  
Símon Bolívar-orkestern

FRE 2 SEPT Berwaldhallen
18.00 Metta Wiese, WWF,  
om en hållbar, blå ekonomi i Östersjön
18.15 Sofia Nyblom om Prokofjev och Adams

LÖR 3 SEPT Musikaliska
14.15 Maja Sönnerbo om Release

LÖR 3 SEPT Berwaldhallen
18.30 Meddelas senare
18.45 Niklas Lindblad om The Fruit of Silence

SÖN 4 SEPT Berwaldhallen
17.00 Per Byman, Radiohjälpen, om att 
arbeta förebyggande mot utsatthet för 
naturkatastrofer och klimathot
17.15 Katarina Lindblad om Elektra

 

P2 LIVE
P2 direktsänder de flesta av Östersjöfestiva-
lens konserter, några sänds även via EBU 
som når ut i hela Europa. Direkt efter ditt 
konsertbesök kan du återuppleva musikmagin 
via Sveriges Radio Play där sändningarna 
ligger nedladdningsbara i 30 dagar. 

sverigesradio.se/P2live

VAD FÅR ARTISTERNA 
PÅ SCENEN?
Istället för att köpa blommor till artister och 
dirigenter skänker vi motsvarande summa 
pengar till Radiohjälpens fond Hjälp oss 
hjälpa Östersjön. Efter konserten tackar vi 
istället med en säl från Världsnaturfonden 
WWF och ett diplom från Radiohjälpen.  
Vill du också hjälpa Östersjön genom att  
donera pengar? Läs vidare på sidan 8. Tack!

 

Foto: Ulrica Stjernqvist

LÖR 3 SEP KL 15.00  
Musikaliska

RELEASE
Malmlöf-Forssling 100 år
Musica Vitae 
Malin Broman musikalisk ledare och violin  
Rick Stotijn kontrabas  
Hannah Holgersson sopran
BYSTRÖM: Games For Souls,  
förkortad version (uruppförande)    
MALMLÖF-FORSSLING: In Memoriam  
MALMLÖF-FORSSLING: Release 
TARRODI: Paradisfåglar  
NELSON: sats 1 o 2 ur Kontrabaskonsert  
BRITTEN: Tre sånger för Les Illuminations  
BRITTEN: Frank Bridge-variationer 
Biljetter: 200 kr
 

LÖR 3 SEP KL 19.30  
Berwaldhallen

THE FRUIT OF SILENCE
Lettiska publikfavoriter  
åter i Östersjöfestivalen 
Sinfonietta Riga 
Lettiska Radions kör 
Sigvards Kļava dirigent 
Inga Kalna sopran  
Helen Lepalaan alt  
Mati Turi tenor  
Rihards Millers bas
MOZART: Litaniae Laurentane   
PÄRT: Salve Regina   
HAYDN: Missa Cellensis  
VASKS: The Fruit of Silence
Biljetter: 115 – 415 kr
 

SÖN 4 SEP KL 18.00  
Berwaldhallen

ELEKTRA
Grandios avslutning  
av Östersjöfestivalen
Finlands Nationalopera 
Gustaf Sjökvists Kammarkör 
Mikaeli Kammarkör 
Esa-Pekka Salonen dirigent 
Nina Stemme sopran Elektra 
Waltraud Meier mezzosopran  
Klytaimnestra 
Elisabeth Strid sopran Chrysothemis 
Tommi Hakala baryton Orestes 
Mika Pohjonen tenor Aigisthos 
med flera
STRAUSS: Elektra 
Biljetter: 300 –900 kr
 

Konsertintroduktioner sker som regel en 
timme före konsertstart i Berwaldhallens 
nedre foajé om inget annat anges.  
Se vidare information på sid 4.
 

Östersjöklippet
10 % rabatt på ord. biljettpris vid köp av 
tre olika konserter vid samma tillfälle.
15 % rabatt på ord. biljettpris vid köp av 
fyra olika konserter vid samma tillfälle.
20 % rabatt på ord. biljettpris vid köp av 
fem eller fler konserter vid samma tillfälle.
Gäller endast på konserter i Berwaldhallens 
regi. Gäller ej Föreställningen 28 augusti.
 
Med reservation för ändringar.

SÖN 28 AUG KL 15.00 
Rotundan, Kungliga Operan

FÖRESTÄLLNINGEN
Nyskriven kammaropera  
öppnar Östersjöfestivalen 
Jeanette Köhn sopran Zora 
Katija Dragojevic mezzosopran Ann 
Miriam Treichl mezzosopran Henrika
Ensemble ur Kungliga Hovkapellet
Love Derwinger piano 
Mattias Böhm dirigent
Ellen Lamm regi 
Tomas Franck scenografi
S-D SANDSTRÖM/K FROSTENSON: 
Föreställningen (uruppförande)
Biljetter: 300 kr
 

SÖN 28 AUG KL 18.00  
Berwaldhallen

SALONEN OCH WANG
Hetta och briljans  
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Esa-Pekka Salonen dirigent 
Yuja Wang piano 
Valérie Hartmann-Claverie  
ondes martenot
BARTÓK: Pianokonsert nr 1 
MESSIAEN: Turangalîlasymfonin 
Biljetter: 150 –595 kr
 

MÅN 29 AUG KL 19.00  
Berwaldhallen

POLISH BALTIC  
PHILHARMONIC
Polsk musikprakt
Polish Baltic Philharmonic 
Ernst van Tiel dirigent 
Alena Baeva violin
BACEWICZ: Divertimento  
SJOSTAKOVITJ: Violinkonsert nr 1 
GÓRECKI: Symfoni nr 4, Tansman Episodes 
Biljetter: 90–360 kr
 

TIS 30 AUG KL 19.00  
Berwaldhallen

BRITTEN OCH BAROCK
Kreativa barockmästare  
blandar gammalt och nytt
Radiokören  
Concerto Köln 
Olof Boman dirigent 
Ann Hallenberg mezzosopran 
BRITTEN: ur A.M.D.G.   
HÄNDEL: The King Shall Rejoice,  
Zadok the Priest, musik ur Theodora  
samt ur Herkules
Biljetter: 150 – 495 kr
 

TIS 30 AUG KL 22.00  
Berwaldhallen

MARIINSKIJTEATERNS  
ORKESTER
Rysk excellence i sommarnatten
Mariinskijteaterns orkester 
Valery Gergiev dirigent 
Daniel Lozakovitj violin 
PROKOFJEV: Violinkonsert nr 2 
PROKOFJEV: Symfoni nr 3 c-moll
Biljetter: 115 – 415 kr
 

ONS 31 AUG KL 17.00  
Berwaldhallen

PETER OCH VARGEN
Klassisk musiksaga för alla
Mariinskijteaterns orkester 
Valery Gergiev dirigent 
Leif Andrée berättare
PROKOFJEV: Peter och vargen
Biljetter: 100 kr barn tom 12 år,  
200 kr vuxna. Rek. från 7 år.
 

ONS 31 AUG KL 19.00  
Berwaldhallen

SJOSTAKOVITJFROSSA
Sjostakovitj 110 år
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Valery Gergiev dirigent 
George Li  piano
SJOSTAKOVITJ: Pianokonsert nr 2 
SJOSTAKOVITJ: Symfoni nr 4 
Biljetter: 150 –595 kr
 

TOR 1 SEP KL 19.00  
Berwaldhallen

DUDAMEL OCH BOLÍVAR
Makalöst och omissbart
Simón Bolívar-orkestern 
Gustavo Dudamel dirigent
DESENNE: Hipnosis Mariposa  
VILLA-LOBOS: Bachianas brasileiras nr 2 
RAVEL: Svit nr 2 ur Daphnis et Chloé  
RAVEL: La valse
Biljetter: 150 –795 kr
 

FRE 2 SEP KL 19.00  
Berwaldhallen

PROKOFJEV OCH ADAMS
Nationalhjältar och drömmar
Kungliga Hovkapellet 
Kungliga Operans Kör 
Radiokören 
Lawrence Renes dirigent  
Olga Borodina mezzosopran
PROKOFJEV: Alexander Nevskij  
ADAMS: Harmonielehre
Biljetter: 150 –595 kr
 

Samarbetspartners:

Med stöd av:
Kultur
departementet

Utrikes
departementet

RAOUL WALLENBERG 
                                               ACADEMY



När Esa-Pekka Salonen, Michael Tydén och 
Valery Gergiev möttes i början av 2000-talet 
talade de om Östersjöns miljöproblem och 
vad man som musiker kan göra för ett 
friskare hav. Resultatet blev Östersjöfestivalen 
som förutom att vara en musikfestival i 
världsklass även är en plattform för samtal 
om Östersjöns miljö. Samtal som sker både 
på beslutsfattarnivå och på individnivå.  
Många undrar vad som görs för att hjälpa 
Östersjön och hur de själva kan agera.  

Därför har vi i år tagit fram en lista som dels 
berättar om vad våra samarbetspartners 
gör och dels inspirerar med en rad smarta 
och konkreta idéer för hur var och en av oss, 
i vår vardag, kan göra skillnad för Östersjön. 
Helt enkelt hur man blir mer ”Östersjösmart". 
Vi är jätteglada över att också våra artister 
bidrar med sina bästa tips för att göra 
skillnad för miljön och att våra partners 
Världsnaturfonden WWF, Raoul Wallenberg 
Academy, Radiohjälpen och Stockholm 

Resilience Centre vill samarbeta och samtala 
kring hur vi tillsammans kan hjälpa 
Östersjön! Vi har bland annat hämtat 
inspiration ur boken 50 sätt att rädda 
Östersjön (Bokförlaget Max Ström)  
med förord av miljöprofessorn Johan 
Rockström. Läs och lär mer på 
balticseafestival.com/ostersjosmart 

HJÄLP OSS HJÄLPA ÖSTERSJÖN

BLI ÖSTERSJÖSMART DU MED! 
Så här vill våra artister och samarbetspartners göra skillnad

Tidigt 2000-tal ställde ett av mina barn 
frågan om varför det var algblomning och 
följaktligen inte gick att bada i havet. Havet 
i fråga var Östersjön och mitt svar blev:  
det beror på att man släpper ut så mycket 
gifter i havet. – Men pappa, är inte det 
kriminiellt? Svår fråga att svara på ...  
Några kvällar senare var jag och Michael 
Tydén och Valery Gergiev ute och seglade 
på Neva. Vi pratade förstås om vårt gemen-  
samma intresse – musiken, men också om 
Östersjöns miljöproblem och vad vi som 
musiker skulle kunna göra – idén om 
Östersjöfestivalen var född.  

ANVÄND DINA EGNA PLATTFORMAR
Sedan 2003 verkar Östersjöfestivalen inom 
tre huvudområden i syfte att skapa en 
bättre framtid för Östersjöregionen: musik, 
miljö och ledarskap. Grundtanken är att 
musiken kan fungera som en plattform där 
samtal inleds, som i slutändan kan lösa 
stora och svåra frågor. För att rädda 
Östersjön måste vi agera tillsammans på 
olika nivåer.

Östersjöfestivalens konstnärlige ledare Esa-Pekka 
Salonen dirigerar Salonen och Wang samt Elektra 
under årets Östersjöfestival. För att göra skillnad för 
Östersjön lyfter han idén om att använda sig av sina 
egna plattformar även om de inte direkt är kopplade 
till miljöarbete. 

Att arbeta förebyggande mot utsatthet  
för naturhändelser och för klimatfrågor 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 Radiohjälpens 
generalsekreterare Per Byman. Tillsammans 
med Östersjöfestivalen och Världsnatur- 
fonden WWF startade Radiohjälpen 2014 
insamlingen Hjälp oss hjälpa Östersjön  
i syfte att stärka ett aktivt miljösamarbete 
runt Östersjön. Planerna är att använda 
insamlade medel för att stärka projektet 
Baltic Farmer of the Year (Årets Östersjö- 

Gå igenom vilka produkter du använder 
och ta ett aktivt beslut om kemikalien 
verkligen behövs i ditt liv. Ta hjälp av 
nyhetsbrev från miljöorganisationer och 
kolla Kemikalieinspektionens och Konsument- 
verkets sajter. Om zinkpyrition numera anses 
som för giftig för att användas i båtfärg, vill 
du då ha den i ditt mjällschampoo? Om du i 
städskåpet eller garaget hittar förpackningar 
med varningsetiketter där dödskallar, döda 
fiskar, träd eller händer med frätskador finns 
avbildade kanske du och din familj ska leta 
upp alternativa produkter att använda?  

ARBETA FÖREBYGGANDE

KEMIKALIEKOLLA DIG SJÄLV*

bonde) som stödjer samarbetet  
mellan bönder i de nio länderna  
runt Östersjön.  

Radiohjälpens generalsekreterare Per Byman  
tycker att det är viktigt att arbeta förebyggande  
för att göra skillnad för Östersjön. Per tycker också 
mycket om klassisk musik och ser särskilt fram  
emot konserten Britten och Barock i årets festival. 
Skänk 100 kronor till Hjälp oss hjälpa Östersjön 
genom att SMS.a VATTEN till 72 999. 

Att förhöjda halter av PCB finns i Östersjöns 
strömming, svensk köttfärs har höga halter 
flamskyddsmedel och osten innehåller 
ftalater visar att vi måste minska använd-
ningen av miljöfarliga kemikalier och 
framförallt se till att de inte hamnar  
i naturen.

Sångerskan Ann Hallenberg sjunger Britten och 
Barock i Berwaldhallen 30 augusti. För att göra 
skillnad för Östersjön lyfter hon här idén om att 
kemikaliekolla sig själv. 

”Korparna flyger över tyst hav” säger min 
gode vän forskaren och marinbiologen  
Nils Hedberg. Ja, ett tyst hav är ett dött hav. 
Så låt havet sjunga av arter! Stora och små, 
välkända och nyfunna. Havet är stort, okänt 
och välkänt. Öppna era ögon, öron och 
hjärtan för mäktiga återkommare så som 
havsörn och gråsäl, men även för dem som 
inte har utseendet på sin sida så som 

BEJAKA MÅNGFALD
skarven. Lär känna den nyfunna arten 
smaltång som kanske har funnits vid er 
badbrygga sen ni tog ert första dopp. Ju 
fler arter som finns i ett ekosystem, desto 
starkare och motståndskraftigare är det.  

Tonsättaren Andrea Tarrodis stycke Paradisfåglar 
uppförs på Musikaliska i Östersjöfestivalen den  
3 september. För att göra skillnad för Östersjön lyfter 
hon här idén om att bejaka biologisk mångfald.

Ju mer vi lär känna djurlivet i och kring 
Östersjön, desto större blir vår vilja att rädda 
det. Fyra spaningstips: Havsörn: 1973 fanns 
det 150 havsörnar i Sverige men med hjälp 
av skärpta lagar, ändrat konsumtionsmönster 
och ideellt arbete finns nu över 2 500 
havsörnar. Tumlare: skygg och sällsynt, en 
riktig bingo om du får syn på den! Sillgrissla: 
En av våra bästa indikatorer på hur Östersjön 

SKÅDA NÅGOT VILT*

GÖR VÅRT QUIZ OCH LÄS FLER TIPS PÅ BALTICSEAFESTIVAL.COM 

mår. Ju fler som finns desto bättre mår 
havet. Säl: gråsäl, knubbare och vikare  
finns i Östersjön.   

Skådespelaren Leif Andrée berättar musiksagan om 
Peter och vargen i årets Östersjöfestival. För att göra 
skillnad för Östersjön lyfter han här idén om att lära 
känna Östersjöns djurliv. Kanske gå på djurspaning 
med familjen? Håll er på avstånd från vargen bara.

* Läs mer i boken 50 sätt att rädda Östersjön (Johan Tell, Bokförlaget Max Ström).

Michael Wernstedt från Raoul Wallenberg Academy 
samt Inger Melander och Lennart Gladh från WWF 
med flera tipsar på balticseafestival.com

Östersjön är världens mest förorenade hav. 
Ändå svävar havsörnar kring min ö, häckar  
i den urgamla tallen och slår i vattnet efter 
fisk. Döende hav, levande örnar – så kan 
problemet sammanfattas. Läget för Östersjön 
är oerhört allvarligt men havsörnarnas 
närvaro visar att miljöproblemen går att 
lösa. För vi har gjort det förr. 1973 fanns 
bara 150 havsörnar i Sverige. Idag har vi över 
2 500 stycken. Att antalet växt beror på 
samverkande viljor – forskare identifierade 
lösningarna, miljöengagerade politiker 
införde nya lagar, ideella organisationer 
bedrev opinionsarbete och konkret miljö-  
arbete. Konsumenter valde bort miljöfarliga 

LÄR AV HAVSÖRNEN
ämnen, företag ställde om till miljövänligare 
produktionssätt. Ett sådant femdelat 
engagemang måste vi få tillbaka! Enskilda 
individer, forskare, ideella organisationer, 
företag och politiker måste dra utvecklingen 
åt samma håll. Bara så kan Östersjön räddas. 

Stockholm Resilience Centres chef, miljöprofessorn 
Johan Rockström påminner om att inspireras av 
historien för att se och tro på att miljöproblem går 
att lösa. Johan Rockström har skrivit förordet till  
50 sätt att rädda Östersjön. Läs mer om Stockholm 
Resilience Centre på stockholmresilience.org
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et började som ett demokratiskt 
experiment i Venezuela 1975. Idag har 
den kostnadsfria musikutbildningen 

El Sistema spridit sig över hela världen. Bara 
i hemlandet har grundaren José Antonio 
Abreus vision hjälpt hundratusentals barn i 
socialt utsatta miljöer att inkluderas i vad som 
annars ses som en ointaglig finkultur: Den 
klassiska musiken. Först genom att de lär sig 
att traktera pappersinstrument, sedan riktiga 
för att slutligen skolas in i en orkester. Barn 
som annars kanske aldrig ens skulle ha fått 
vidröra en riktig fiol eller fagott.

Till juvelerna i denna framgångssaga hör 
både Simón Bolívar-orkestern och Gustavo 
Dudamel som inledningsvis också var dess 
konstnärliga ledare. Under sina sjutton år 
tillsammans har de sannolikt bidragit som  
få till att göra den klassiska musiken till en 
mänsklig rättighet och folklig i bredare lager. 

Gustavo Dudamel var också den som tog 
El Sistema till Sverige. Under sina framgångs-  
rika år som chefsdirigent för Göteborgs  
Symfoniker startade han El Sistema-Hammar- 
kullen som därmed blev Nordens första i sitt 
slag, vilket skedde i samarbete med Kultur-
skolan i Angered och Göteborgs Symfoniker. 
Idag finns El Sistema på flera håll i Sverige, 
bland annat i Motala, Karlskoga, Umeå, 
Stockholm, Södertälje, Malmö och Örebro.

Idag har medlemmarna i Simón Bolívar-
orkestern blivit vuxna, kastat bort epitetet 

”Youth” och reser världen runt och spelar på 
de mest prestigefyllda konserthusen, medan 
musikundret Gustavo Dudamel (född 1981) 
är konstnärlig ledare för Los Angeles filhar-
moniker och dirigerar allt från Arvo Pärt till 
John Williams musik för Star Wars-filmerna, 
nu senast i delar av The Force Awakens.  

Populariteten i sociala medier säger 
möjligen något om vad den oslagbara kom-
binationen Dudamel och Bolívar har betytt 
för att en ny generation ska börja intressera 
sig för klassisk musik: Om man letar efter 
filmklipp från konserter på Youtube har vissa 
ren rockstatus, med uppåt en miljon klick och 
på Facebook har enkom Dudamel till dags 
dato makalösa 904 229 följare från hela 
världen. 

En del av framgången ligger nog också  
i Gustavo Dudamels förmåga att alltid  
lyckas entusiasmera orkestern till en nästintill  
kosmisk, kollektiv musiknivå. För att få  
musikerna att ge allt lär han inför deras 
framträdanden säga ödesdigra: ”Spela nu 
som om det vore er sista konsert”. 

Och det jublande mottagandet världen 
över har inte låtit vänta på sig. ”I slutet kom 
de oundvikliga stående ovationerna från ett 
fullsatt hus som krävde deras numera tradi-
tionella extranummer, som vore det en rock-
konsert”, skrev exempelvis The Guardian 
efter deras konsert av Stravinskys Petrusjka 
på South Bank Centre i London tidigare i år. 

Genomgående talar recensionerna om  
orkesterns förmåga att trollbinda och  
entusiasmera sin publik på ett sätt som 
kanske inte alltid är brukligt när det gäller 
den klassiska musikvärlden.

Nu blir det Östersjöfestival-premiär för 
denna 110 personer starka orkester. Deras 
karismatiska superdirigent har däremot varit 
här förut, 2014, när han ledde en El Sistema-
konsert med Göteborgs Symfoniker under 
samma festival. 

Den som är på plats i Berwaldhallen 
kommer bland annat att se och höra dem 
framföra verk av Paul Desenne, Heitor Villa-
Lobos och Maurice Ravel, så varning för hög 
livsglädje och densitet i publikrummet den  
1 september!

Ylva Lagercrantz Spindler

DUDAMEL OCH BOLÍVAR 
Torsdag 1 september kl 19.00  
Berwaldhallen

Simón Bolívar-orkestern  
Gustavo Dudamel dirigent
DESENNE: Hipnosis Mariposa  
VILLA-LOBOS: Bachianas brasileiras nr 2 
RAVEL: Svit nr 2 ur Daphnis et Chloé  
RAVEL: La valse
Konsertlängd: ca 2 timmar
Läs mer på sid 20

DUDAMEL  
OCH BOLÍVAR: 
EN OSLAGBAR 
KOMBINATION!

D

Den Venezuelanska symfoniorkestern 
Simón Bolívar är kanske den mest  
framgångsrika frukten av det sociala 
musikprojektet El Sistema. I september 
begår de idag världsberömda musikerna 
Östersjöfestival-debut under ledning  
av en annan El Sistema-stjärna,  
världsdirigenten Gustavo Dudamel. 

Gustavo Dudamel Foto: Richard Reinsdorf

STÖTTA EN LANTBRUKARE 
OCH HJÄLP OSS  
HJÄLPA ÖSTERSJÖN! 

et enskilt största hotet mot Östersjöns 
hälsa är övergödning. Varje år tar 
havet emot mer än 30 000 ton fosfor 

och nästan en miljon ton kväve, och de 
resulterande algblomningarna orsakar döda 
havsbottnar. Den största delen av närings-
läckaget kommer från Östersjöländernas 
jordbruk, men även från orenat avloppsvatten 
och transporter inom bilism och sjöfart. 

WWF jobbar för att Sverige skall ta  
ledningen i det politiska samarbetet för att 
förbättra Östersjöns miljö, men tycker även 
det är viktigt att lyfta fram och stötta de 
lantbrukare i regionen som arbetar aktivt för 
att uppnå ett mer miljövänligt jordbruk. 

WWF startade 2009 det regionala initia-
tivet WWF Baltic Sea Farmer of the Year 
Award (Årets Östersjöbonde) – en tävling 
som premierar bönder och gårdar som, ofta 
på eget initiativ, använder sig av praktiska 
och innovativa metoder för att reducera sitt 
utsläpp till Östersjön. Alla nio länder runt 
Östersjön utser en nationell vinnare, och dessa 
nio finalister tävlar sedan om den regionala 
utmärkelsen. Förra årets regionala vinnare 
var Markus Eerola och Minna Sakki-Eerola 
från Finland. 

Radiohjälpens insamling Hjälp oss hjälpa 
Östersjön i samarbete med Världsnaturfonden 

WWF och Östersjöfestivalen initierades 
2014. De insamlade pengarna planeras att 
användas för att bidra till möjligheten att 
fortsätta med tävlingen och aktivt stötta 
samarbete mellan människorna som  
bor runt Östersjön. Hjälp gärna till  
genom att SMSa VATTEN till 72 999  
så skänker du 100 kr till fonden.  
Du kan också skänka valfritt  
belopp genom att betala in  
till Radiohjälpens PG 90 1950-6.  
Märk inbetalningen med referens  
VATTEN. Insamlingens syfte är att  
stärka ett aktivt miljösamarbete  
runt Östersjön.

Lennart Gladh/Annica Sand

Lyssna till WWFs Östersjöexpert Lennart 
Gladh den 31 augusti kl 18.00–18.15  
i ett mini-seminarium om jordbruk,  
övergödning och Östersjöns hälsa

Radiohjälpens Per Byman talar i Berwald-
hallens foajé söndag 4 sept kl 17.00–17.15 
om att arbeta förebyggande mot utsatthet 
för naturkatastrofer och klimathot.  

D

Det finska paret Markus Eerola och Minna Sakki-Eerola utsågs till WWF Baltic Sea Farmers of the Year 2015. Foto: Joonas Fritze/WWF Finland

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

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

berwaldhallen.se eller i Berwaldhallens  
biljettkontor! För varje såld program- 

tidning går 10 kr till insamlingen.

HJÄLP OSS  
HJÄLPA ÖSTERSJÖN

så skänker du 100 kr
SMS:a VATTEN till 72 999
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EN VÄRLD AV  
LJUS OCH MÖRKER 
– CARIN MALMLÖF-FORSSLING

on föddes samma år som Henri  
Dutilleux, Svend Asmussen, Yehudi 
Menuhin och Karl-Birger Blomdahl. 

Hon var samtida med Benjamin Britten, 
Olivier Messiaen och Dmitrij Sjostakovitj. 
Hennes verkkatalog är omfattande och 
innehåller en förbluffande bredd: Malmlöf-
Forssling var pianist, men hon kompone-
rade även orkestermusik och kammarmusik, 
solokonserter för bland annat flöjt och cello, 
orgelverk och elektronmusik, plus en stor 
mängd körverk, tonsatta dikter och musik  
i folkton och för sång a cappella. 

I år skulle hon ha fyllt 100 år. Hon presen-
terades så här när hon firades tidigare i år 
med två jubileumskonserter i Dalarna, där hon 
levde under större delen av sitt liv: 

”Malmlöf-Forssling studerade komposi-
tion för bland andra Melcher Melchers i 
Stockholm och Nadia Boulanger i Paris. Från 
1952 var hon verksam i Falun som pianolärare. 
1970 valdes hon in i Föreningen Svenska 
Tonsättare, där hon under många år var den 
enda kvinnliga medlemmen.”

Men vem var hon då, denna den svenska 
musikens doldis? Jag lyssnar på hennes 
musik som har spelats i radio och fastnar 
särskilt för stråkmusiken – som ibland på-
minner om Bernard Herrmann, han som skrev 
musiken till Alfred Hitchcocks bästa filmer 
– och för vokalmusiken – som får mig att 

tänka på Ligeti, eller en dalaby vid Siljan, 
insvept i en sval morgondimma och doft  
av kaprifol …

Hon var född i Gävle men älskade Dalarna. 
Hon var inte intresserad av att erövra diplom, 
lagerkransar eller att vinna fina titlar. Hon 
arbetade som pianolärarinna och kompone-
rade från slutet av 1930-talet till början av 
2000-talet. Under den tiden hann hon betrakta 
ett världskrig, ett kallt krig och ett folkhems 
uppgång och fall. Hon valde att stanna i 
Dalarna och hon hämtade inspiration och 
styrka i den internationella fredsrörelsen och 
den indiska mystiken.   

Ett av Carin Malmlöf-Forsslings körstycken, 
Ahisma, var ett beställningsverk från Musik- 
radion och uruppfördes av Radiokören 1993 
vid dess 75-årsfirande. Helt utanför det 
svenska musiklivet var hon inte. Hon anlitades 
för att skriva jubileumsmusik för Föreningen 
Svenska Tonsättare 75 år (1993), Samtida musik 
30 år (1991), Tonkonstnärsförbundet 40 år 
(1988) och Svenska Akademien 200 år (1986). 

I flera av Malmöf-Forsslings vokalstycken 
använder hon ord och begrepp lånade från 
sanskrit och dalmål. Ahimsa är sanskrit och 
betyder ickevåld. Daggkåpebyn från 1974  
är sånger på dalmål med text av Björs Brita 
från Leksand. Så här översatte sångerskan 
Maria Keohane en del av texten till ”svenska 
svenska”, när hon framförde Daggkåpebyn 

till Carin Malmlöf-Forsslings 100-årsminne: 
”Det var något särskilt över byn då potatis-
landen blommade, det är svårt att säga 
bestämt vad det var, men det hade med 
tryggheten att göra – dom vita och dom 
lila.” Och så beskrev Maria Keohane skönhe-
ten och den känsla av hemhörighet som hon 
fått i mötet med Carin Malmlöf-Forsslings 
musik som inte heller hon känt till dessför-
innan: ”Sångstämman är som ett ljus.”

I En värld i världen för slagverk och elek-
tronisk musik hör jag plötsligt tonsättarens 
egen röst i ett klangverk där metall, vatten 
och grus kontrasterar mot de vackra orden: 
”Jag står vid randen av en värld, en vardags-
värld, och jag lyssnar … jag lyssnar.” Jag 
tänker att Carin Malmlöf-Forssling ville ingjuta 
en känsla av nu, av angelägenhet och allvar, 
men också av små mirakel och av naturens 
allomslutande kraft: i vinden, vattnet, stenen, 
gruset och daggkåporna. Man hör dem 
allihop i hennes musik.

I Eva Öhrströms och Beatrice Erikssons 
pionjärverk Kvinnliga tonsättare – ett axplock 
från 1800 till nutid från 1995, ägnas Carin 
Malmlöf-Forssling ett kapitel. I Bonniers 
Musiklexikon (2003), finns hon inte med alls. 
Minnets och glömskans svallvågor går ojämnt 
och nyckfullt fram och tillbaka. Ett ljus i det 
musikaliska mörkret är dock att både Britta 
Byström och Andrea Tarrodi redan har  
spelats 263 respektive 124 gånger i radio. 
Carin Malmlöf-Forsslings musik väntar på  
att återupptäckas och spelas.

Mikaela Kindblom

På konserten Release spelas musik av såväl 
Malmlöf-Forssling som Byström och Tarrodi.

Läs mer på sid 22.

H

Carin Malmlöf-Forssling Foto: Kjell Jansson/Dalarnas Tidningar

eanette Köhn, Katija Dragojevic och 
Miriam Treichl har arbetat ihop som 
trio sedan 2005. I sin första föreställning, 

Vildvuxet, skapade de en historia utifrån sina 
egna liv, där de sjöng precis vad de hade lust 
till från Andrews Sisters och step till Mozart, 
Tosca och Rusalka. Det blev ett fantastiskt 
roligt projekt. Mycket arbete men också 
mycket glädje. 2012 började de söka efter 
ett nytt projekt, ett drama om tre kvinnor. 
Efter mycket letande hittade de pjäsen Sal P 
av Katarina Frostenson.  

KD: Vi ville ha en berättelse med ett 
kvinnligt perspektiv, med kvinnor som ut-
trycker sig utifrån sina egna upplevelser. Det 
är det som är så starkt i Katarinas pjäs. Det vi 
ser på scenen är kvinnornas upplevelser och 
deras relationer till varandra.

När trion väl hittat sin berättelse, var 
nästa steg att kontakta Katarina Frostenson 
och fråga om hon ville medverka till att göra 
musikdramatik av sin pjäs. Och att be Sven-
David Sandström skriva musiken. 

JK: Det var skälvande samtal.
MT: Och de sa ja, bara så där!
Helt utan pengar, men med stor entusiasm 

och inställningen att ”det ordnar sig”, på-
börjades arbetet. Tre Donne sökte för flera 
år sedan upp Berwaldhallen och inledde en 
diskussion som så småningom ledde till att 
Föreställningen kunde beställas av Sveriges 
Radio. I samarbete med Kungliga Operan blir 
nu drömmen verklighet och uruppförandet 
öppnar årets Östersjöfestival.

KD: Oftast kommer man in så sent i 
processen som sångerska. Vi ville vara med 
från början. Vi ville ha tid att utforska och 

läsa och undersöka. Och där har Ellen  
verkligen hjälpt oss. Hon har kommit med 
en massa material och spännande texter. 

Ellen Lamm är teaterregissör och kom in 
i projektet för ungefär ett år sedan. 

EL: Ja, det var lockande att ni tre önskade 
er en process som mer påminner om en  
teaterprocess, ett mer undersökande arbete. 

Tillsammans har de undersökt. Utforskat. 
Diskuterat. Försökt förstå. Läst Katarina 
Frostensons dikter, grekisk mytologi, Karin 
Johannissons Den sårade divan. Och natur-
ligtvis själva librettot, en text med många 
bottnar och referenser. Vem var till exempel 
Filomela?

KD: Filomela blev våldtagen av sin svåger 
och inlåst i en grotta, och fick tungan utskuren. 
Vi tänker att om vi går på djupet med alla de 
här kopplingarna, så bär vi det med oss in  
i föreställningen. Och det kommer publiken 
att kunna uppleva.

EL: Texten väcker många frågor, som: 
vad är friskt och vad är sjukt? Vi betraktar 
dem mer som traumatiserade än sjuka. Och 
vad är då det? Hur gestaltar sig ett trauma?

MT: I det här stängda rummet, i den 
tryggheten, blir det som i en familj att de 
ger sig på varandra, både för att forcera 
varandra till sanning och för att få ut sin 
egen frustration. 

JK: Men också för den faktiska situationen 
att de ska ut och visa upp sig, de kan inte 
sitta och vänta på att komma in i rätt känsla, 
utan de måste ut i den här föreställningen 
och framställa någonting som gör ont. 

KD: Det var en del av behandlingen, att 
de skulle visa upp sig inför en publik med 

folk som Strindberg, Axel Munthe och Freud.
JK: Nästan bara män. Det fysiska ut-

trycket skulle spegla deras inre känslor. Så 
det var otroligt utsatt, och blottande. 

KD: Det var mycket som var gastkra-
mande i den psykiatriska vården. När man 
skulle upp där på scenen så visste man inte 
om ovariepressarna skulle komma fram …

MT: … ett instrument som trycker på 
äggstockarna. De hade olika instrument 
som de använde för att bota hysteri.

KD: Långbaden. De tvingades ligga fast 
i badet, vad var det, ett dygn? Eller insulin-
behandlingar, där man lät insulinet stiga och 
sen sjunka för att de skulle hamna i koma. 

MT: Hemska saker. Rena tortyren. 
JK: Det kunde ju även vara så att någon 

fick åka in på sjukhus för att hennes man 
kunde tycka att hon var lite jobbig hemma. 

KD: Vi ser inte kvinnorna som sjuka. De 
passade inte in. De kunde inte framställa sig 
på rätt sätt. Det känns som en viktig berättelse 
att berätta. 

Samtalet närmar sig sitt slut. Ensemblen 
ska fortsätta repetera. De stannar upp en 
stund i förundran över ”resan” de gjort. 
Sedan 2005 har de levt med sin vision. Sjungit 
på andra håll, gjort roller och konserter.  
Fött sammanlagt fem barn. Misströstat – 
och tagit nya tag. Och nu står de här. Fulla 
av tacksamhet. En djup känsla av menings-
fullhet, att få arbeta på det här sättet. 

JK: Fasen vad bra att vi har orkat!

Katarina Lindblad

Läs mer på nästa sida

FRÅN VISION TILL VERKLIGHET 
– ETT SAMTAL MED TRE DONNE OCH  

REGISSÖREN ELLEN LAMM

J

Tre kvinnor. Tre sångerskor. En gemensam dröm. En längtan efter ett annat 
sätt att arbeta. Att få vara med i hela processen från idé till föreställning. 

Tre Donne Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio Ellen Lamm Foto: Roger Stenberg/Dramaten
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Söndag 28 augusti kl 15.00
Rotundan, Kungliga Operan

FÖRESTÄLL-
NINGEN
Tre Donne:
Jeanette Köhn sopran Zora
Katija Dragojevic mezzosopran Ann
Miriam Treichl mezzosopran Henrika 

Ensemble ur Kungliga Hovkapellet:
Leila Forstén violin 1
June Gustafson Lyng violin 2
Karin Ahnlund viola 
Tamara Beliaeva-Bohlin cello 
Per Billman klarinett 
Olle Pettersson slagverk

Love Derwinger piano 
Mattias Böhm dirigent

Ellen Lamm regi
Tomas Franck scenografi och ljusdesign
Stina Hedin kostym
Sofia Ranow mask

SVEN-DAVID SANDSTRÖM (1942) 
/KATARINA FROSTENSON (1953)

Föreställningen, uruppförande

Operan sänds i Sveriges Radio P2 lördag  
3 september kl 17.30. 
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 25 min

    

The Performance (Föreställningen) was written at  
the initiative of its three singers and commissioned  
by the Berwaldhallen Concert Hall. This is the third 
collaboration between composer Sven-David Sandström 
and poet Katarina Frostenson after the opera The City 
and the passion The Word. The libretto is based  
on Frostenson’s play Room P, inspired by the events 
at the Salpêtrière hospital in Paris at the end of the  
19th century. At the hospital, the physician Charcot 
let female patients present their symptoms as a 
performance for specially invited guests. Strindberg 
and Freud were among them. The Performance is 
about Ann, Henrika and Zora, three women at the 
hospital. Their injuries and traumas are implied, 
experiences of violations, shame, anxiety. They support 
and provoke each other to healing, while at the same 
time, rehearsing their performances and preparing  
for one of the hospital’s large fancy-dress parties.

1800-talets spektakulära behandling av kvinnligt trauma 
och hysteri blir till laddad samtida kammaropera.

Kammaroperan Föreställningen har vuxit 
fram i samarbete mellan uppsättningens  
tre sångerskor Tre Donne, Sveriges Radio,  
Östersjöfestivalen och Kungliga Operan. 
Initiativet togs av Tre Donne, som sökte ett 
projekt där de kunde vara med i hela pro-
cessen från ursprungsidé till föreställning. 
De ville ha en intressant berättelse om tre 
kvinnor och hittade, efter mycket letande, 
KATARINA FROSTENSONS pjäs Sal P. 
Sveriges Radio gjorde då en beställning  
och 2013 var verket klart. Urpremiär sker  
på Rotundan på Kungliga Operan, som 
invigning av Östersjöfestivalen 2016. 

SVEN-DAVID SANDSTRÖM är en av 
Sveriges mest betydelsefulla samtida ton-
sättare. Sedan genombrottet i början av 
70-talet har han skapat en imponerande 
verklista på sammanlagt närmare 500 verk, 
alltifrån operor och oratorier till orkesterverk, 
körlyrik och kammarmusik. Hans musik har 
nått stora lyssnarskaror och många är de 
körsångare runt om i världen som sjungit 
och lärt sig älska Sandströms musik. 

Parallellt med komponerandet har  
Sandström hela tiden undervisat. Under tio år 
var han professor i komposition vid Kungliga 
Musikhögskolan, därefter konstnärlig ledare 
och lärare vid Gotlands tonsättarskola. 1999  
tillträdde han som professor i komposition vid 
universitetet i Bloomington, Indiana, USA 
och stannade i nio år. Därefter återvände han 
till Sverige för ett ”oemotståndligt erbjudande” 
från Storkyrkan i Stockholm i samarbete med 

kyrkan i Hässelby. Under tre års tid skulle 
han, precis som Bach en gång i tiden, skriva 
ny kyrkomusik till alla söndagar och högtider 
under kyrkoåret. Det blev körstycken, solo-
kantater och större verk. Efter slutfört projekt 
återvände Sandström till Bloomington, nu 
som professor emeritus. 

Opera och kyrkomusik är de genrer som 
står Sandström närmast. Han har komponerat 
inte mindre än tio operor, varav några kyrko- 
operor. För honom är opera det allra främsta. 
Han menar att där finns allting. Det finns en 
orkester, det finns röst förstås, det finns kör, 
kanske barnkör.

– … och sen händer detta fantastiska, 
att när man får en opera framförd, så öppnar 
sig musiken för en, genom scenografin och 
kvällen i fråga. Det är rätt fascinerande. Det 
händer något med det man gjort, som man 
inte visste. 

Föreställningen är en kammaropera.  
Det gör att musikinstrumenten blir mer perso-
nifierade än om det varit skrivet för fullskalig 
symfoniorkester. Instrumenteringen är klang-
rik och varierad med olika sorters slagverk, 
en stråkkvartett som bildar klangbotten och 
en klarinett med ”en helt egen röst" som 
kommenterar och kompletterar sången. 
Sångstämmorna är skräddarsydda för de tre 
sångerskorna. Sandström har arbetat med 
var och en av dem i andra sammanhang och 
känner deras röster väl. 

Katarina Frostenson är poet och författare 
och medlem av Svenska Akademien sedan 

1992. Hennes pjästexter har beskrivits som ett 
slags ”lyriska partitur för sceniska installatio-
ner” snarare än dramatexter i traditionell 
mening. Librettot är rapsodiskt, poetiskt, 
med många bilder, stämningar och antyd-
ningar. Det är inte något rakt berättande 
med början, mitten och slut. Händelseför-
loppet antyds. Dramatiken ligger lika mycket 
mellan som på raderna. Texten rymmer många 
bottnar och ger utrymme för tolkningar. 

Så här skriver Katarina Frostenson själv:
Föreställningen har sin rot i min pjäs Sal P, 

ett drama som hämtar inspiration från en 
epok i Parissjukhuset Salpêtrières historia. 
Salpêtrière var mot slutet av 1800-talet en 
uppmärksammad institution, här verkade den 
kände läkaren Charcot. Under återkommande 
sessioner lät han intagna kvinnor, ofta med 
diagnosen ”hysteri”, visa sina symptom för 
speciellt inbjudna gäster (Strindberg var där). 
Deras gester, kramper och somnambula 
tillstånd fotograferades och dokumenterades. 
Somliga kvinnor blev ett slags stjärnor på 
sjukhuset. 

En kostymbal var en annan återkommande 
händelse, till förströelse för kvinnorna som 
kom från alla samhällsklasser.

Det är kring dessa händelser – föreställ-
ningen och maskeraden – som librettot, med 
text av mig och dramaturgi av Jean Claude 
Arnault, kretsar. Här pågår ett spel av och 
mellan de tre kvinnorna/rollerna Ann, Hen-
rika och Zora. De övar på sina framträdan-
den, de förbereder sig för maskeraden – 

och för livet utanför sjukhusets väggar. 
Språk, uttrycksätt och klädedräkter provas. 

Något svårt har drabbat de tre i väntsalen, 
de bär alla på sår som bitvis skymtar: upple-
velser av övergrepp, skam, djup ångest inför 
språket och tillvarons upprepningar. Det finns 
ofta ett glapp mellan känsla och språk. 

Hur uttrycka sin inre erfarenhet, hur 
översätta känslan till språk? Vad är det jag 
säger, och vad vill jag egentligen uttrycka? 
Går det att ”säga smärtan”? Hur låter min 
röst? Det är frågor som kvinnorna ömsom 
brottas, ömsom leker med.

Ibland framträder fragment av händelser 
och minnen ur deras förflutna, stundom 
tvingas smärtan till ett uttryck. 

Ann, Henrika och Zora är tre kvinnor med 
en hög grad av känslighet och integritet.  
De vill överlista blickarna som granskar dem. 
De strider mot varandra och stöder varandra, 
i solidaritet och rivalitet. De spelar, plågas 
och längtar. Deras tillvaro speglar våra försök 
att framställa och föreställa oss själva, att 
”komma till talet”, att nå uttryck och närvaro. 
Det är en övning som pågår.

Handling
Tre kvinnor – Henrika, Ann och Zora – befinner 
sig i en korridor på ett mentalsjukhus. De 
planerar sin klädsel till maskeraden som ska 
hållas på sjukhuset. Kvinnorna väljer tyger 
och förbereder sina kostymer. Vad ska de klä 
ut sig till? Kanske jaktgudinnan Diana? Några 
musiker övar i bakgrunden. Den stora gong-
gongen annonserar att en av dem ska in och 
visa upp sig för läkarna. Det är Ann som går.

Zora och Henrika skriver ett brev. Zora 
får bara fram enstaka ord, så Henrika hjälper 
henne genom att fylla i hela meningar. 

Ann kommer tillbaks från sin föreställning. 
Berättar att hon lyckades väl. 20 män med 
svarta pärmar iakttog hennes föreställning. 

Kvinnorna syr på sina kostymer, småpratar, 
och nuddar även vid orsakerna till att de är 
intagna på sjukhuset. De tre kvinnorna både 
hetsar och stöttar varandra.  

Katarina Lindblad

Tre Donne: Jeanette Köhn, Katija Dragojevic och Miriam Treichl. Foto: Karin Alfredsson

Sven-David Sandström Foto: Eva Rudling Katarina Frostenson Foto: Seppo Samuli/norden.org
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En av dagens främsta pianister i två lika olika  
som makalösa mästerverk.
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Ett ovanligt allvarligt divertimento, en kuslig  
solokonsert och en symfoni som morrar.

Söndag 28 augusti kl 18.00 
Berwaldhallen

SALONEN  
OCH WANG
Sveriges Radios Symfoniorkester
Malin Broman konsertmästare
Esa-Pekka Salonen dirigent
Yuja Wang piano
Valérie Hartmann-Claverie  
ondes martenot

BÉLA BARTÓK (1881–1945)

Pianokonsert nr 1
– Allegro moderato 
– Andante 
– Allegro molto

Paus

OLIVIER MESSIAEN (1908–1992)

Turangalîlasymfonin
– Inledning 
– Kärlekssång I 
– Turangalîla I 
– Kärlekssång II 
– Glädjen av stjärnornas blod 
– Kärlekens sömns trädgård 
– Turangalîla II 
– Kärlekens utveckling 
– Turangalîla III 
– Final

Presentatör: Boel Adler 
Konserten sänds direkt i Sveriges Radio P2. 
Ungefärlig konsertlängd: 2 tim 10 min

    

BÉLA BARTÓK’S poor finances forced him to write his 
own piano concertos in order to improve his income, 
and in 1926, he composed Piano Concerto no 1. Bartók 
is said to have been an incredible pianist. The beauty  
of his tone, the energy and lightness of his playing were 
unforgettable, almost painfully beautiful, according  
to one source. Olivier Messiaen’s most important  
sources of inspiration were his profound catholic faith, 
the mystery of human love and nature. Turangalîla  
was written from 1946–48, when the composer was 
influenced by different religious cultures and 
mythologies, as well as by surrealist art and literature. 
The symphony can be seen as a vast musical painting, 
providing glimpses of a dream-world where love and 
death, pain and ecstasy create enormous contrasts. 
Two Sanskrit word have been combined: lîla means 
love, but also play or game in a more divine, cosmic 
sense. Turanga is the passage of time, motion, rhythm. 
In Messiaen’s own words: ”Turangalîla is, at the same 
time, a love song, a hymn to joy, time, motion, rhythm, 
life and death.”

Måndag 29 augusti kl 19.00
Berwaldhallen

POLISH BALTIC 
PHILHARMONIC
Polish Baltic Philharmonic 
Robert Kwiatkowski konsertmästare
Ernst van Tiel dirigent
Alena Baeva violin

GRAŻYNA BACEWICZ (1909–1969)

Divertimento 
– Allegro 
– Adagio 
– Giocoso 
– Pensieri Notturni

DMITRIJ SJOSTAKOVITJ (1906–1975)

Violinkonsert nr 1 a-moll op 77
– Nocturne: Moderato 
– Scherzo: Allegro  
– Passacaglia: Andante 
– Burlesque: Allegro con brio – Presto

Paus

HENRYK GÓRECKI (1933–2010)

Symfoni nr 4 op 84, Tansman Episodes
– Deciso – Marcatissimo ma ben tenuto 
– Largo-ben tenuto – Marcatissimo 
– Deciso-Marcatissimo – Tranquillo e cantabile 
–  Allegro marcato – Giocoso – Deciso –  

Marcatissimo ma ben tenuto

Presentatör: Niklas Lindblad 
Konserten sänds direkt i Sveriges Radio P2. 
Ungefärlig konsertlängd: 2 tim

    

For the first time, the Baltic Sea Festival is visited  
by The Polish Baltic Philharmonic. The orchestra was 
founded in 1945 in Gdansk and is currently a Polish 
national symbol of international renown. In the 
Berwaldhallen, they open with a beautiful Divertimento 
by Polish composer GRAZYNA BACEWICZ – on of 
the leading female composers of our time. Young 
prodigy Alena Baeva follows as a soloist in DMITRI 
SHOSTAKOVICH’S Violin Concerto no 1, which when 
it was written in 1948 clashed with what was considered 
politically correct at the time and therefore had to 
remain in his drawer before its first performance seven 
years later. The piece is now a much beloved repertory 
piece. The evening concludes with the first Swedish 
performance of Polish composer HENRYK MIKOŁAJ 
GÓRECKI’S – Symphony no 4, Tansman Episodes.

BÉLA BARTÓKS ekonomi var sällan lysande 
och behovet av solokonserter för hans eget 
instrument, att framföras av honom själv eller 
hustrun Ditta, hade vid 20-talets mitt blivit 
stort. För piano och orkester hade han dittills 
bara skrivit två verk, en rapsodi och ett 
scherzo, båda från början av seklet och med 
ett senromantiskt tonspråk som kändes 
daterat för honom. 1926 kom så Pianokonsert 
nr 1, uruppförd året därpå med Wilhelm 
Furtwängler som dirigent. Bartók lär ha varit 
en fantastisk pianist, efter ett framförande av 
Pianokonsert nr 2 yttrade den legendariske 
dirigenten Otto Klemperer: “Klangskönheten, 
energin, lättheten i hans spel var oförglömligt, 
det var nästan smärtsamt vackert.“ Denna 
den första av Bartóks tre pianokonserter 
levde länge lite i skuggan av de andra, men 
numera spelas den allt oftare och lockar 
även de riktigt stora pianostjärnorna. 

OLIVIER MESSIAENS viktigaste  
inspirationskällor var tre. Främst hans, sedan 
barndomen, djupa katolska tro. Därefter 
den mänskliga kärlekens mysterier, som den 
största kärleksmyten av alla såg han den om 
Tristram och Iseult (Tristan och Isolde hos 
Wagner). Slutligen naturen ur alla aspekter 
– oändligt överlägsen oss, menade Messiaen. 
Ornitologi behärskade han till fulländning, 
med ett enormt antal arter och deras läten i 
minnesbanken. Fadern var känd Shakespeare- 
översättare, modern berömd poet som 
under pseudonymen Cécile Sauvage hyllade 
sin son i diktform redan på fosterstadiet. 
 Symfonin som blev den himlastormande 
Turangalîla beställdes av Sergej Kussevitskij, 

dirigenten som med hjälp av hustruns rätt 
obegränsade tillgångar hjälpte till att skapa 
musikhistoria så många gånger. Den skrevs 
mellan 1946 och 1948 och uruppfördes av en 
31-årig Leonard Bernstein. Vid denna tid var 
Messiaen starkt påverkad av olika religiösa 
kulturer och mytologier, inte minst Indiens 
och Perus, liksom av surrealistisk konst och 
litteratur. Det finns inget tydligt berättande 
element i Turangalîla, trots Tristan-mytens 
betydelse för kompositionsarbetet. Snarast 
är det fråga om en kolossal musikalisk målning 
med glimtar av en surrealistisk drömvärld 
där kärlek och död, smärta och extas eller 
älskandes sensuella tillstånd och Edgar Allan 
Poes skräckscenarier skapar väldiga kontraster. 
Därtill i en klangvärld som med sin minst sagt 
pregnanta pianostämma, det elektroniska 
instrumentet ondes martenot, klockspel, 
celesta och vibrafon är symfonins alldeles 
egna. 
 Titeln Turangalîla kombinerar två ord på 
sanskrit: lîla betyder kärlek, men även bland 
annat lek i en mer gudomlig, kosmisk bety-
delse – skapelse, destruktion, rekonstruktion. 
Turanga å sin sida innebär tidens gång, snabb 
eller långsam, rörelse, rytm. Med Messiaens 
egna ord: ”Turangalîla står på en och samma 
gång för en kärlekssång, en hymn till glädjen, 
tid, rörelse, rytm, liv och död.” Fyra teman 
genomsyrar hela symfonin: Statytemat,  
oftast i trombonerna, klarinetternas milda 
blomtema, kärlekstemat – det allra viktigaste 
– och ackordtemat, en enkel ackordföljd. 

Gunnar Lanzky-Otto

Skolor och gator i Polen är uppkallade efter 
GRAŻYNA BACEWICZ, en av Polens mest 
kända tonsättare. Bacewicz komponerade 
både symfonier, konserter, kvartetter och 
sonater, ofta med violinen i fokus. Hon var 
inte bara en hyllad tonsättare utan också en 
framstående violinist i Polska radions symfoni- 
orkester. Mot slutet av sitt liv, 1965, skrev hon 
ett Divertimento, italienska för underhållning 
och förströelse, som är tyngre än vad titeln 
anger. Bacewicz nyckfulla glissandon leder 
fram till en nostalgiskt och plågat nocturne, 
som övergår i en dramatisk och fragmentarisk 
avslutning där stråkarna målar både uppgång 
och fall. 
 Vad som ligger bakom de häftiga kon-
trasterna i Divertimento är upp till lyssnarna 
att fundera på. Spänningen kan möjligen 
förklaras av att Bacewicz, som undervisade 
på konservatoriet i Łódź efter kriget under 
Stalinperioden 1945–53, likt andra tonsättare 
fick känna av en allt större ideologisk kontroll 
under den nya socialistiska regeringen. Men 
spänningen skulle också kunna förklaras av 
Bacewicz egen utvecklingsvurm: ”En pro-
gressiv tonsättare kan inte gå med på att 
ens upprepa sig själv” säger hon i en intervju 
från 1964, kort innan hon skrev Divertimento.  
I samma intervju berättar hon dock att ton-
sättandet är ”något personligt och intimt.” 
Det spelar ingen roll, enligt Bacewicz, vad 
som ligger bakom hennes verk: ”Jag tror att 
frågan om vilken väg man tog för att komma 
fram till något, inte är relevant för lyssnarna. 
Det viktiga är slutresultatet, alltså verket i sig.”
 

DMITRIJ SJOSTAKOVITJ levde också under 
Stalins förtryck och inte minst Violinkonsert 
nr 1 målar upp en dyster bild av livet i Sovjet. 
Den skrevs 1948 men framfördes först 1955, 
två år efter Stalins död. Mörk och kuslig tar 
musiken ner en i våndans dal genom klaustro- 
fobiska mardrömmar, där oroliga och lynniga 
passager kommer in och bryter av, men det 
som ständigt lurar i bakgrunden vägrar 
släppa taget. Det är iskallt, planerande  
och ondskefullt.
 Det leder oss fram till HENRYK  
GÓRECKIS fjärde symfoni som bultar, morrar 
och åskar fram en monumental känsla av 
otämjd natur. Verket har undertiteln Tansman 
Episodes och är tillägnad tonsättaren 
Aleksander Tansman, även han från Polen. 
Vid Góreckis bortgång 2010 var verket ännu 
ofullbordat, men klaverutdraget var klart och 
inkluderade instruktioner till orkestreringen 
som kom att färdigställas av hans son Mikołaj. 
Den gripande föregångaren, Symfoni nr 3 
skrevs 1976 och blev oväntat framgångsrik. 
Den har sålt över en miljon CD-skivor världen 
över. Fjärde symfonin är mer grovhuggen 
och repetitiv. Inslag av cirkusmusik för oss 
tillbaka till Sjostakovitj, annars är fyran en 
summering av de olika stilar som Górecki 
utvecklade under sin karriär. Kanske han 
visste att verket skulle bli hans sista.

Mats Hansson

Polish Baltic Philharmonic Foto: Taras PawelkleinEsa-Pekka Salonen Foto: Annick Ramp Yuja Wang Foto: Norbert Kniat
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Poesi, ceremoni, tragedi och drama när  
engelsk barock samsas med Brittens 1900-tal. Aldrig uppförd opera blev till en spännande  

symfoni som utmanar lyssnaren.
Den romersk katolske prästen Gerard Manley 
Hopkins (1844–1889) var under sin livstid 
helt okänd som skald. När hans dikter gavs 
ut 1919 väckte hans förtätade språk, uttryck 
för naturupplevelser, egenartade rytm och 
exalterade religiositet stor uppmärksamhet. 
I dag anses han som en av den lyriska  
modernismens föregångare. 
 A.M.D.G. – Ad majorem Dei Gloriam, 
ungefär ”till Guds allt större ära”, är Jesuiter-
ordens motto, den orden som Hopkins 
upptogs i vid 24 års ålder. A.M.D.G. är också 
titeln på BENJAMIN BRITTENS tonsättning 
av sju Hopkins-dikter. Stycket skrevs ursprung-
ligen för tenoren Peter Pears solistensemble 
för att framföras i London i november 1939. 
Dock befann sig vid tidpunkten både Pears 
och Britten i Amerika på flykt undan såväl ett 
kärvt konstnärligt klimat som ett världskrig. 
Så tonsättaren drog tillbaka verket men man 
vet egentligen inte varför. Eftervärlden be-
traktar det emellertid som en komposition 
från en betydande period i Brittens liv.  
Det uruppfördes till slut 1984, åtta år efter 
tonsättarens död. 
 Kort efter att Georg I beviljat GEORG 
FRIEDRICH HÄNDEL engelskt medborgar-
skap dog kungen men hann beställa musik 
till Georg II:s kröning som ägde rum samma 
år. Som kronprins hade Georg II inte gjort 
sig känd som någon Händel-gynnare men 
fick nu se sig krönt i Westminster Abbey 
ackompanjerad av Händels Coronation 
Anthems: Let Thy Hand Be Strengthened, 
My Heart Is Inditing, The King Shall Rejoice 
och Zadok the Priest. Verken framfördes av 
en 160-mannaorkester och Chapel Royals 
kör utökad med 47 sångare. Inte konstigt  

att de blev tydliga, kontrastrika och inte de 
delikata detaljernas stycken. Men slitstarka, 
Zadok the Priest lever alltjämt vidare som 
engelsk kröningsmusik.
 Händel var 64 år då han påbörjade det 
oratorium som skulle bli hans näst sista.  
En dramatisk tragedi om den kristna martyren 
Theodora och hennes romerske älskare, 
Didymus, som i hemlighet konverterat. Verket 
vann aldrig någon särskild uppskattning av 
samtiden även om Händel höll delar av det 
för det bästa han skrivit. Däremot har efter-
världen visat en helt annan uppskattning.
 Om Theodora aldrig blev någon stor 
succé så var Händels Hercules en total flopp. 
Kanske för att dramat med Thomas Brough-
tons text, som i sin tur bygger på Sofokles 
och Ovidius, aldrig uppfördes sceniskt. Eller så 
var upplysningstidens publik helt enkelt inte 
tillräckligt upplyst för att ta till sig dramat 
om segerherrens svårighet att vända hem 
där katastrofen väntar runt hörnet.
 Hercules återvänder tyngd av kriget  
men också formad av det. Han har svårt att 
kommunicera medan hans fru, Deianira, har 
uthärdat år av ensamhet och tvivel. Hercules 
har dessutom med sig en ung fånge, den 
vackra Iole. Deianira misstänker otrohet och 
det grälas oavbrutet. I hopp om att återuppliva 
förhållandet ger Deianira Hercules en mantel 
indränkt i vad hon tror är en kärleksdryck. 
Men hon är lurad, det är gift. När plagget 
smälter samman med Hercules hud, dör han 
i ångest. Den förfärade Deianira blir galen 
och begår självmord medan Iole och Hyllus, 
Hercules son, lovar att skapa en bättre värld.

Karin Ekedahl

Östersjöfestivalen 2016 Konsertprogram 17

Trots att SERGEJ PROKOFJEV har kompo-
nerat några av de mest älskade och tillgäng-
liga verken i västerländsk tradition, Peter och 
vargen med flera, så skaffade han sig tidigt 
ett rykte om att skriva dissonant och virtuos 
musik. Svår att lyssna på och svår att spela. 
Prokofjev skrev själv om sin andra symfoni: 
“Jag har gjort musiken så komplex att när 
jag lyssnar på den själv förstår jag inte vad 
den handlar om, så vad kan jag kräva av 
andra?“ Violinkonsert nr 2, däremot, skrevs i 
en övergångsfas 1935, då Prokofjev kastade 
av sig sin tidigare hejdlösa modernism och 
istället omfamnade en ny sovjetisk och enklare 
estetik. Det var nu som han tonsatte sina 
mest kända verk, Romeo och Julia och  
Peter och vargen.
 Efter nästan 20 år utomlands flyttade 
Prokofjev hem till Sovjet 1936. Före hemresan 
skrev Prokofjev en artikel i den ryska tidningen 
Izvestija om vilken typ av musik som sovjetiska 
tonsättare borde ägna sig åt. ”Tonsättaren 
måste ha i åtanke”, skrev han, ”att musiken  
i Sovjetunionen riktar sig till miljontals 
människor som tidigare haft liten eller ingen 
direkt kontakt med musik. Det är denna nya 
masspublik som den moderna sovjetiska 
tonsättaren måste försöka nå.” Prokofjev 
förespråkade en mer melodisk musik, som 
var ”klar och enkel utan att bli repetitiv eller 
banal.” Violinkonsert nr 2 reflekterar samtidigt 
Prokofjevs, som han skriver, ”nomadiska 
konserterfarenhet”. Musiken skrevs i ett 
flertal länder, och präglas av lika många 
personligheter. Den är lyrisk, vild, sorglig 
och lekfull. 

 Den brinnande ängeln är en opera av 
Sergej Prokofjev som han arbetade på i åtta 
år, men aldrig fick uppförd under sin livstid. 
Förlagan till Den brinnande ängeln var Valerij 
Brjusovs roman från 1908 med samma namn. 
Brjusov led av svåra depressioner och tilltag- 
ande morfinberoende när han skrev romanen, 
som handlar om skoningslösa häxförföljelser, 
religiös fanatism och feberfantasier. Ingen 
lätt läsning. Dirigenten Bruno Walter, som var 
tänkt att uruppföra operan, blev slutligen för 
besvärad av den magstarka handlingen. Det 
tidigare intresset för allt som var ryskt – Ballets 
Russes med dansare som Vaslav Nijinskij, 
Våroffer av Igor Stravinsky och så vidare – 
var därtill på nedgång i Europa under slutet 
av 20-talet. Plötsligt stod Prokofjev med en 
opera som ingen ville producera. Han använde 
därför delar av musiken till att skriva sin tredje 
symfoni. Prokofjev kom att se symfonin, som 
färdigställdes 1928, som en av sina mest 
lyckade kompositioner. Symfoni nr 3 karak-
teriseras, liksom violinkonserten, av skiftande 
och komplexa stämningar – bara ännu mer så. 
Den är hektisk och orolig men också spän-
nande och sensuell. Operan Den brinnande 
ängeln kulminerar i en våldsam och känslo-
drypande scen, där en besatt kvinna anklagas 
för att ha haft sex med djävulen och blir dömd 
att brännas levande på inkvisatorns bål. 
Grymheten och primalkrafterna återkommer 
i symfonin med en avslutning man inte 
glömmer.

Mats Hansson

Mariinskijteaterns orkester och Valery Gergiev Foto: Valentin Baranovsky

Tisdag 30 augusti kl 22.00  
Berwaldhallen

MARIINSKIJ- 
TEATERNS  
ORKESTER
Mariinskijteaterns orkester
Olga Volkova konsertmästare
Valery Gergiev dirigent 
Daniel Lozakovitj violin

SERGEJ PROKOFJEV (1891–1953)

Violinkonsert nr 2 g-moll op 63
– Allegro moderato 
– Andante assai 
– Allegro ben marcato

SERGEJ PROKOFJEV
Symfoni nr 3 c-moll op 44
– Moderato 
– Andante 
– Allegro agitato – Allegretto 
– Andante mosso – Allegro moderato

Presentatör: Emil Wegberg 
Konserten sänds direkt i Sveriges Radio P2. 
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 30 min

    

The Fiery Angel is an opera by SERGEJ PROKOFIEV 
that was never performed in his lifetime. Therefore, 
he used parts of the music to write his third symphony, 
as he did not want his eight years of work on the opera 
go to waste. The third symphony was finished in 1928 
and Prokofiev came to view it as one of his most 
successful compositions

Violin concerto no. 2 was written during Prokofiev’s 
transitional period in 1935, one year before he moved 
back to the Soviet Union. At this time, the composer 
had switched to writing less complex music in order 
to reach a wider audience. The second violin concerto 
is nevertheless characterised by changing and 
complex moods. 

As is his third symphony. The opera on which it is 
based culminates in a violent scene where a possessed 
woman is sentenced to be burned alive, which also 
concludes the symphony.

Tisdag 30 augusti kl 19.00  
Berwaldhallen

BRITTEN OCH 
BAROCK
Radiokören
Concerto Köln  
Cynthia Miller Freivogel konsertmästare
Olof Boman dirigent
Ann Hallenberg mezzosopran

BENJAMIN BRITTEN (1913–1976)

Ur A.M.D.G.
– Prayer 1 
– Rosa mystica 
– O Deus, ego amo te 
– Heaven-Haven

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685–1759)

The King Shall Rejoice

ur Theodora
– Uvertyr, Trio och Courante 
– As with Rosy Steps the Morn

Zadok the Priest

Paus

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL 
Svit ur Herkules
– Uvertyr
–  Recitativ – O Hercules why art thou  

absent from me Aria 
– The world when day’s career i run
– Akt II – Sinfonia
– Recitativ – Welcome the rising day!
– Aria – Begone my fears fly hence away
– Kör – Crown with festal pomp the day
– Akt III – Sinfonia
– Aria – Cease, ruler of the day to rise
– Kör – Jealousy! Infernal pest!
– Scen – Where shall I fly?

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

    

Gerard Manley Hopkins was a Roman catholic priest 
whose poetry, published 30 years after his death, 
created quite a stir. Today he is considered one of  
the progenitors of lyrical modernism. 

A.M.D.G. – Ad Majoren Dei Gloriam, “for the 
greater glory of God” is the name of BENJAMIN 
BRITTEN’S music set to seven poems by Hopkins. 
The piece was originally intended to be performed  
in London 1939 but the composer withdrew the piece. 
It was subsequently first performed eight years after 
Britten’s death. 

The King Shall Rejoice and Zadok the Priest are  
two of the four Coronation Anthems that GEORG 
FRIEDERICH HÄNDEL wrote for the coronation  
of Georg II. Zadok the Priest still remains a piece of 
English coronation music. Theodora – Händel’s 
penultimate oratorio. A dramatic tragedy about the 
Christian martyr and her Roman lover who secretly 
converted. Hercules is Händel’s musical drama with 
text by Thomas Broughton, which in turn is based on 
Sophocles and Ovid, about the difficulties returning 
home from war and the ensuing disaster.

Radiokören Foto: Kristian Pohl Ann Hallenberg Foto: Örjan Jakobsson

Global Partners of the Mariinsky Theatre:
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Leif Andrée Foto: Charlotte GawellValery Gergiev Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Den klassiska musiksagan – lika mycket  
en lektion i musik som i mod och självständighet.

Några av de mer otippade Grammy-pris-
tagarna är Bill Clinton, Michail Gorbatjov och 
Sophia Loren som belönades 2004 för bästa 
talade inspelning för barn. Tillsammans läste 
de in Peter och vargen till minne av SERGEJ 
PROKOFJEV som hade dött 50 år tidigare. 
Prokofjevs symfoniska saga skrevs 1936 för 
orkester och berättare och utgår från en 
gammal rysk folksaga om en pojke som 
överlistar vargen. Prokofjev fick i uppdrag av 
Moskvas barnmusikteater att tonsätta ett verk 
i syfte att kultivera barns musiksmak och lära 
dem uppskatta klassisk musik. Tonsättningen 
utmärks därför av att varje figur talar genom 
ett eget instrument. En flöjt spelar fågeln, en 
klarinett spelar katten och Peter representeras 
av stråkarna som en söt pojke ute på äventyr.
 Prokofjev skriver i sin dagbok att en av 
de första konserterna "var ganska dålig och 
rönte inte stor uppmärksamhet", då visste 
han inte vilken framgångshistoria som väntade. 
Peter och vargen vann snart stor publik långt 
utanför Sovjet och visste varken geografiska 
eller demografiska gränser. Verket har illus-
trerats och spelats in ett otal gånger. Disney 
gjorde en animerad version av verket 1946. 
Och alltifrån Ernst-Hugo Järegård till Mark 
Levengood, David Bowie och Sean Connery 
har varit inläsare till musiksagan. Idag räknas 
Peter och vargen som det största orkesterverk 
som har skrivits för barn.
 Det är föga förvånande att Prokofjev ligger 
bakom ett sådant mästerverk. Han var liksom 
Mozart ett underbarn och komponerade 
redan som femåring till piano och skrev opera 
redan som nioåring. Den stora svårigheten 

för Prokofjev låg i att följa den socialistiska 
realismens regler som uppstod i Sovjet-  
unionen på 1930-talet och hålla sig i livet som 
experimentell och banbrytande tonsättare. 
Det kommunistiska partiets diktatur gjorde 
brutala intrång i den konstnärliga friheten och 
tvingade på både självcensur och absolut 
lydnad.
 Prokofjev skriver i en dagboksanteckning 
att handlingen i Peter och vargen bara tjänar 
till att få barn att lyssna på musiken. Men det 
är frestande att läsa in ett motstånd mellan 
raderna eftersom sagan handlar om att man 
inte kan uppnå stora saker utan att ta stora 
risker. Peter blir en hjälte för att han vågar 
stå upp mot sin farfars ord och struntar i hans 
varningar. Utan Peters självständighet, slughet 
och olydnad hade vargen inte blivit fångad 
och då hade alla Peters djurvänner blivit 
uppätna. Ur det perspektivet handlar Peter 
och vargen om att barn måste våga stå upp 
för sig och utmana auktoriteter om de ska 
stoppa vargen och rädda sina vänner. Men 
var då Prokofjev denna självständiga och 
luriga Peter som vågade gå emot den  
betvingande makten? En eggande tanke.

Mats Hansson

Onsdag 31 augusti kl 17.00  
Berwaldhallen

PETER OCH 
VARGEN
Mariinskijteaterns orkester
Olga Volkova konsertmästare
Valery Gergiev dirigent
Leif Andrée berättare

SERGEIJ PROKOFJEV (1891–1953)

Peter och vargen

Konserten sänds direkt i Sveriges Radio P2. 
Ungefärlig konsertlängd: 50 min

    

SERGEI PROKOFIEV’S symphonic tale of Peter  
and the Wolf was written in 1936 for orchestra and 
narrator. It is based on an old Russian folktale about  
a boy that outwits the wolf. Prokofiev composed  
the piece with the aim of cultivating children’s musical 
tastes and teach them to appreciate classical music. 
For that reason, the characters in the tale speak through 
their own unique instrument. A flute plays the bird,  
a clarinet the cat and Peter is represented by the 
strings, portraying a sweet boy on an adventure.

Before long, Peter and the Wolf had found an 
audience far outside the Soviet Union. The piece has 
been illustrated and recorded innumerable times. 
Disney made an animated version of the piece in  
1946. And everyone from Ernst-Hugo Järegård to 
Mark Levengood, David Bowie and Sean Connery 
have narrated the musical tale. Peter and the Wolf is 
currently regarded as the largest orchestral piece  
ever written for children.

Global Partners of the Mariinsky Theatre:

Onsdag 31 aug kl 19.00 
Berwaldhallen

SJOSTAKOVITJ-
FROSSA
Sveriges Radios Symfoniorkester
Tomo Keller konsertmästare
Valery Gergiev dirigent
George Li piano

DMITRIJ SJOSTAKOVITJ (1906–1975)

Pianokonsert nr 2 F-dur op 102
– Allegro 
– Andante 
– Allegro

Paus

DMITRIJ SJOSTAKOVITJ 
Symfoni nr 4 c-moll op 43
–  Allegretto, poco moderato –  

Presto – Tempo 1
– Moderato, con moto 
– Largo – Allegro

Presentatör: Katarina Lindblad 
Konserten sänds direkt i Sveriges Radio P2. 
Ungefärlig konsertlängd: 2 tim

    

DMITRI SHOSTAKOVICH would have been 110 
this year and will be celebrated during one evening  
of the Baltic Sea Festival. Piano Concerto no 2 was 
written in 1957 for his son’s 19th birthday and is  
a cheerful piece.

Symphony no 4 from 1936 was not performed until 
1961. Shostakovich had to refrain from performing  
it for political reasons. After its first performance, 
Shostakovich is said to have appreciated that symphony 
more than any of his later ones.

George Li Foto: Christian Steiner

Vild energi i en musikalisk lyckönskning  
samt en gigantisk, symfonisk hydra.

När Disney animerade H C Andersens saga 
Den ståndaktige tennsoldaten i Fantasia 
2000, så baserade de kortfilmen på Piano-
konsert nr 2 av DMITRIJ SJOSTAKOVITJ. 
Verket komponerades som en present till 
sonen Maxims 19-årsdag 1957 och blev en 
omedelbar framgång. Det sprudlar av ung-
dom, lekfullhet och äventyr. Virveltrumman 
eller militärtrumman bidrar därtill med  
marschinslag, vilket gör den lämplig som 
musik till Den ståndaktige tennsoldaten.  
Det raska tempot och den vilda energin 
fångar Sjostakovitj lyckönskningar till Maxim, 
men ljuder också glatt som påminnelse om 
att Stalins dagar var över.
 Livet i Sovjet tvingade Sjostakovitj att 
antingen välja döden eller en kreativt stympad 
musik. För att hålla sig på god fot med censur-
myndigheterna komponerade Sjostakovitj 
propagandistiska verk och abstrakta symfo-
nier som gjorde honom oantastlig. Även om 
tonsättaren var hyllad av det ryska folket var 
han samtidigt utnyttjad av Sovjetregimen som 
straffade honom när han blev för rebellisk. 
Efter att ha skildrat fånglägren i operan Lady 
Macbeth från Mzensk, blev Sjostakovitj trots 
operans internationella framgångar angripen 
i Pravda under fältropet "Kaos istället för 
musik!" Stalin upprördes över allt "snusk"  
i verket och efter att han stormat ut under 
föreställningen 1936 totalförbjöds operan 

redan dagen därpå för sin omoral. Operan 
blev den sista som Sjostakovitj skrev.
 Den fjärde symfonin komponerades 
mellan september 1935 och maj 1936, alltså 
under perioden då Sjostakovitj var som 
hårdast attackerad i Pravda och fick sin Lady 
Macbeth från Mzensk förbjuden. Den disso-
nanta, introspektiva och blodisande symfonin 
färdigställdes i det hårda klimatet, men 
uruppfördes inte förrän 25 år senare 1961, 
långt efter Stalins död 1953. Symfoni nr 4  
är en emotionell orkan av ilska, rädsla och 
galenskap – vild och hydralik. Verket återger 
det fasansfulla livet i Stalins skräckvälde men 
vi hör även moderniseringens krafter och 
oerhörda spänningar. Sovjetunionens indu-
strialisering, kapprustningen, uppförandet 
av fabriker och fångläger, framfart och folk- 
mord, allt detta kan höras med ett historiskt 
perspektiv. Oavsett om det är hopp, idealism, 
förtvivlan eller vrede som Sjostakovitj vill  
framhäva, eller allt på samma gång, så kräver 
den fjärde symfonin en massiv orkester på 
över hundra musiker och är en ångvält på 
alla sätt och vis. Utmärkt för den som vill 
frossa i Sjostakovitj.

Mats Hansson
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Gustavo Dudamel Foto: Bo Söderström Olga Borodina Lawrence Renes Foto: Mats Bäcker

Minnen av folkkär sångare, lantlig tågresa,  
ljuv herdekärlek och vilt valsande Wien. Dramatisk kantat med rötter i filmmusik  

och harmonilära inspirerad av drömmar.

Den fransk-amerikanske cellisten, dirigenten 
och tonsättaren PAUL DESENNE, född och 
uppväxt i Venezuela, har själv tillhört musik-
erna i Simón Bolívar-orkestern. Hans stil 
karaktäriseras av influenser från den europeiska 
klassiska musiken som blandas med latin-
amerikanska traditioner. Så även i Hipnosis 
Mariposa som skrevs 2014 efter en beställning 
från Gustavo Dudamel. Verket är avsett att 
hedra den mycket folkkäre artisten Simón 
Díaz, som avlidit i början av samma år. Det 
har betecknats som ett bildrikt ”drömmeri” 
för orkester, baserat på en av Díaz mest 
kända sånger: El Becerrito (Den lille kalven), 
även känd som La vaca mariposa (En ko 
kallad fjäril). 
 Desenne har uttryckt sin beundran för 
Bach, och brasilianaren HEITOR VILLA-LOBOS 
var där en själsfrände. Han tyckte sig finna 
starka band mellan Bachs musik och den 
brasilianska folkmusik som han kände så väl. 
Under åren 1930–44 tillkom nio mycket olika 
verk för diverse besättningar där Bachs namn 
associerades med landets, de så kallade 
Bachianas Brasileiras. Nr 2 för orkester från 
1930 har länge tillhört de mest spelade. 
Särskilt då sista satsen, Toccata – lantmännens 
lilla tåg. En av de främsta bland musikaliska 
järnvägsresor, en lyckad fast kanske mödosam 
tur med ett skakigt ångloksdraget tåg i rustik 
miljö. Innan den färden hör vi Gatpojkens 
(eller Skojarens) sång, Sången om vårt land 
och Minnen från landsbygden.
 Impressarion Sergej Djagilev beställde 
Daphnis et Chloé av MAURICE RAVEL till  
sitt succékompani Ryska baletten 1909, men 
uruppförandet ägde rum först 1912. Samar-
betssvårigheterna kring vad tonsättaren såg 
som en koreografisk symfoni i tre satser tycks 
ha varit enorma. Alla lär ha grälat med alla 

till sista minuten inför premiären, med  
Nijinskij och Karsavina i titelrollerna, koreografi 
av Fokine och dekor av Bakst. Handlingen 
bygger på en herderoman av Longos  
(Grekland, 100-talet e Kr). Svit nr 2 är helt 
enkelt lika med balettens avslutande del. 
Daphnis vaknar till fågelsång i soluppgången, 
sjuk av längtan efter sin Chloé som förts bort 
av pirater. Chloé återvänder snart i sällskap av 
herdinnor. Kronan på hennes huvud visar att 
guden Pan har räddat henne och det lyckliga 
paret uppför en pantomim som återger sagan 
om Pans åtrå till nymfen Syrinx. Daphnis gör 
en rörflöjt och spelar förföriskt på den. Den 
avslutande backanalen lär ha tagit Ravel ett 
helt år att skriva.  
 La valse från 1919–20 har sitt ursprung 
långt tidigare i en planerad tondikt kallad 
Wien. Likt många kolleger var Ravel fascine-
rad av valskungen Johann Strauss. Men här 
får valsen en mycket otäckare roll, den varslar 
rent av om förintelse. Ett slags wienervalsens 
apoteos … kombinerad med en grotesk, 
virvlande rörelse som leder till döden, enligt 
tonsättaren. Han berättar också att dansande 
par gradvis framträder genom dimmor och 
att tid och plats är ett kejserligt palats cirka 
1855. Första världskriget skakade Ravel djupt, 
många vänners liv gick till spillo. Säkert en 
inspirationskälla till denna dans på vulkanens 
rand. 

Gunnar Lanzky-Otto

Då det 1938 var dags för regissören Sergej 
Eisenstein att göra film av Rysslands medel-
tida nationalhjälte Alexander Nevskijs  
bedrifter, visste han direkt vem som borde 
stå för musiken. SERGEJ PROKOFJEV hade 
imponerat djupt. Han arbetar som en klocka 
… en som varken drar sig eller fortar sig … 
hans exakthet ifråga om tid är en biprodukt 
av hans kreativa exakthet, menade Eisenstein. 
Han hade beställt soundtracket redan året 
innan, vilket höll tonsättaren på gott humör 
under hans andra konsertturné i USA, mödo- 
sam men framgångsrik. I Kalifornien passade 
han på att besöka Hollywood och röra sig i 
filmkretsar, studera produktionen, ställa 
massor av frågor och anteckna noggrant. 
Åter i Sovjet hade han en del att säga om film 
och tog sig an komponerandet med sed-
vanligt välorganiserad entusiasm. Eisenstein 
igen: Jag förstod inte hur han efter att ha 
sett en sekvens bara två eller tre gånger 
lyckades fånga känsla, rytm och struktur så 
väl … Prokofjev tycks själv ha varit nöjd efter 
filmpremiären, för redan våren 1939 gjorde 
han om musiken till en sjudelad dramatisk 
kantat och Alexander Nevskij hade räddats 
till konsertrepertoaren. Furst Alexander fick 
tillnamnet Nevskij efter segern över en svensk 
korstågshär i slaget vid Neva 1240. Två år 
senare stoppade han de tyska ordensriddarnas 
färd österut genom att på Pejpussjön se till 
att dessa för gott hamnade under isen, hör 
bara hur vintrigt Slaget på isen inleds. I sjätte 
satsen sörjer en rysk flicka fallna hjältar medan 
hon letar efter sin älskade på slagfältet.

Alexanders segrar har alltid tillmätts 
enorm historisk betydelse i Ryssland, och 
han tillhör ryskortodoxa kyrkans helgon. 

JOHN ADAMS Harmonielehre tillkom 1985 
efter en längre skaparkris som bröts då han 
en dag satte sig vid pianot och bara rev av 
de kraftfulla, inledande ackorden. Han hade 
drömt om ett enormt tankfartyg i San Francisco-
bukten som plötsligt, likt en raket sköt upp 
ur vattnet. Då han vaknade kopplades den 
fantastiska drömsynen till dessa ackord, 
verket tog snabbt form och blev en omedel-
bar succé. Första delen saknar beteckning, 
medan de båda senare delarnas titlar kräver 
sin förklaring. The Anfortas Wound har inte 
så mycket med Amfortas i Wagners Parsifal 
att göra som med den ursprungliga, franska 
myten. Där har den heliga graalens väktare 
fått sitt sår i testiklarna istället för i sidan, 
enligt Adams en bild av sårad skaparkraft, 
innebärande en tillvaro utan nåd. Ännu en 
dröm inspirerade del III: nu var det den 
medeltida mystikern Johannes Eckhart som 
rörde sig i rymden med ett barn på ryggen, 
Adams dotter kallad Quackie. Hon viskade 
nådens hemlighet i filosofens öra. Nåd fanns 
plötsligt där igen, en tillsynes helt oförtjänt 
välsignelse av mänskligheten. Mörker blev 
till ljus. Harmonielehre syftar på Arnold 
Schönbergs lärobok från 1910 – det fascinerar 
Adams att den kom just då Schönberg höll 
på att bryta med hela den europeiska harmoni- 
traditionen. Men Quackies hemlighet handlar 
också om harmoni, andligt och psykologiskt.

Gunnar Lanzky-Otto

Fredag 2 september kl 19.00 
Berwaldhallen

PROKOFJEV 
OCH ADAMS
Kungliga Hovkapellet
Tale Olsson konsertmästare
Kungliga Operans Kör
Radiokören
Lawrence Renes dirigent
Olga Borodina mezzosopran

SERGEJ PROKOFJEV (1891–1953)

Alexander Nevskij op 78
– Ryssland under mongolernas ok 
– Sång om Alexander Nevskij 
– Korsfararna i Pskov 
– Res er, Rysslands folk 
– Slaget på isen 
– De dödas fält 
– Alexanders intåg i Pskov

Paus

JOHN ADAMS (1947)

Harmonielehre 
– Del I 
– Del II: The Anfortas Wound 
– Del III: Meister Eckhardt and Quackie

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

    

Sergei Eisenstein chose SERGEj PROKOFIEV  
to compose the music for the film about Russia’s 
national hero, Alexander Nevsky. During a concert 
tour of America, Prokofiev visited Hollywood,  
carefully studied the film production and was soon 
composing with his usual efficiency. In the spring  
of 1939 the film music was reworked into a dramatic 
cantata, and Alexander Nevsky was saved for the 
concert repertory. Harmonielehre by JOHN ADAMS 
was written in 1985 after a creative crisis that was broken 
after he dreamt of a tanker shooting out of the water 
like a rocket. When he woke up, he linked the 
fantastic vision in his dream to the chords that open 
the piece. The Anfortas Wound reflects the Arthurian 
legend of the Fisher King, in which the guardian is 
wounded in the testicles instead of the side, according 
to Adams an image of injured creativity, a merciless 
existence. In part III, the mystic Eckhardt moves through 
space carrying Adams's daughter Quackie on his back. 
She whispers the secrets of mercy into the philosopher’s 
ear. Harmonielehre refers to both Arnold Schoenberg’s 
textbook and Quackie’s secret.

Torsdag 1 september kl 19.00 
Berwaldhallen

DUDAMEL  
OCH BOLÍVAR
Simón Bolívar-orkestern
Alejandro Carreño konsertmästare
Gustavo Dudamel dirigent

PAUL DESENNE (1959)

Hipnosis Mariposa

HEITOR VILLA-LOBOS (1887–1959)

Bachianas Brasileiras nr 2
– Prelúdio (O canto do capadócio) 
– Ária (O canto da nossa terra) 
– Dança (Lembrança do sertão) 
– Toccata (O trenzinho do caipira)

Paus

MAURICE RAVEL (1875-1937)

Daphnis et Chloé, svit nr 2
– Lever du jour 
– Pantomime 
– Danse générale

La valse

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

    

PAUL DESENNE has played with the Simón Bolívar 
orchestra. Hipnosis Mariposa from 2014 honours  
the artist Simón Díaz who passed away that same  
year and it is based on the song La vaca Mariposa. 
HEITOR VILLA-LOBOS saw links between Bach  
and Brazilian folk music. Bachianas Brasileiras from  
1930–44 are nine works for different sized orchestras. 
No 2 is among the most frequently performed,  
in particular the Toccata, The Little Train of Caipira. 
MAURICE RAVEL’S Daphnis et Chloé was 
commissioned by Diaghilev in 1909, and there were 
considerable problems collaborating. Everyone was 
arguing with everyone before opening night in 1912. 
The ballet is based on a pastoral novel by Longus. 
Daphnis wakes up at sunrise and longs for Chloe, who 
has been abducted by pirates. But she has been saved 
by the god Pan, and the happily reunited couple 
perform a pantomime about Pan and the Nymph Syrinx. 
The concluding Bacchanalia allegedly took Ravel a 
whole year to write. In La valse, the composer imagined 
dancing in an imperial palace in Vienna around 1855. 
The waltz plays a much more horrible role than normally, 
akin to dancing on the edge of a volcano.

Tour Partner:
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Musica Vitae Foto: Alexander Mahmoud

Lettiska Radions kör och Sinfonietta Riga Foto: Kaspars Balamovskis

Musik som berör av en svensk  
tonsättare och inspiratör. Stipendiater och  

inspirationskälla också på programmet. 

Wienklacissism och samtida baltisk musik  
– stora kontraster men likväl gemensamma nämnare.

Release är titeln på ett stycke för stråkorkester 
som CARIN MALMLÖF-FORSSLING kompo-
nerade under en ovanligt lång tidsperiod. 
Verket påbörjades1973 och avslutades 1993. 
 Release är också namnet på en konsert 
under årets Östersjöfestivalen till minne av 
Carin Malmlöf-Forssling. Två verk av henne 
spelas tillsammans med musik av tre tonsättare 
som alla har fått det tonsättarpris som hon 
instiftade 2002. BRITTA BYSTRÖM, DANIEL 
NELSON och nu allra senast ANDREA  
TARRODI, är alla Carin Malmlöf-Forssling-
stipendiater. Vi får höra ett stycke av dem 
vardera: av Andrea Tarrodi orkesterstycket 
Paradisfåglar, av Daniel Nelson, som fick priset 
i fjol, spelas sats 1 och 2 ur Analytical Tales 
of Mechanical Movements för kontrabas och 
stråkorkester och så ett uruppförande – eller 
en ”release” – av Britta Byströms stycke Games 
for Souls med Malin Broman som solist. 
 Malin Broman är violinist och konstnärlig 
ledare för Musica Vitae, den framgångsrika 
kammarmusikensemblen från Växjö. Malin 
Broman är också konsertmästare i Sveriges 
Radios Symfoniorkester. När och hur upp-
täckte du Carin Malmlöf-Forsslings musik? 
 – Jag måste erkänna att jag först kom i 
kontakt med hennes musik när vi började 
diskutera olika verk för framtida Musica Vitae- 
program. Jag lyssnade först på några av 
hennes många sånger och blev genast berörd. 
Det finns något otroligt ärligt i hennes ton-
språk. Ofta med ganska enkla medel lyckas 
hon beröra lyssnaren och jag tycker det finns 
en underbar tydlighet i det hon vill säga.
 Det stycke ni ska spela – Release –  
arbetade Carin Malmlöf-Forssling väldigt 
länge med, mellan 1973 och 1993. Vad betyder 
det för dig? 
 – Det inte så vanligt att stöta på ett  
verk som är skrivet under en 20-årsperiod.  

I första satsen är beståndsdelarna sparsamma, 
klangligt och rytmiskt. Ändå målar hon upp 
för mig en bedjande och stundtals dramatisk 
sats. Sista satsen skrev hon i djup sorg nästan 
20 år senare och det kan man verkligen höra. 
Det är något oundvikligt över satsen. Mitten- 
satsen känns unik för hennes kompositionsstil. 
Ett slags murmel. Kanske mer ett landskap, 
en scen, snarare än ett samtal.
 Release består av två raska, livliga satser 
samt en långsam, i ”begravningstempo”, 
som är andlöst vacker. Verket är ett av 
Malmlöf-Forsslings mest spelade. Det finns 
också med på skivan Flowings som gavs ut 
1997 och är en av de två (2!) skivor som hittills 
givits ut med hennes musik. Den andra skivan 
heter Carin Malmlöf-Forssling – Swedish 
Composer och gavs ut fem år efter  
hennes död.
 Kvällens andra stycke av Malmlöf-Forssling 
är för en ensam sopransolist. Stycket är 
textlöst och komponerades 1999. Det heter, 
passande nog, In memoriam. Frågan är om 
inte Malmlöf-Forssling är den svenska ton-
sättare som har skrivit allra vackrast för den 
mänskliga rösten.
 Det blir även musik av BENJAMIN  
BRITTEN, tre sånger som skrevs för men 
som slutligen inte rymdes i Les illuminations. 
Frank Bridge, Brittens lärare i komposition 
har lånat ut musik från sina Tre idyller för 
stråkkvartett i det som så småningom blev 
Variationer över ett tema av Frank Bridge.  
I stycket är varje sats en vink om Bridges 
personliga drag, åtminstone sett ut Brittens 
perspektiv.

Mikaela Kindblom

När våld, oro och förödelse härjar kan musiken 
lindra och lugna som balsam för både kropp 
och själ. Sinfonietta Riga gjorde ett starkt 
intryck när de gästade Östersjöfestivalen 
2014 och återvänder nu tillsammans med 
Lettiska Radions Kör, dirigenten Sigvards 
Kļava och en fantastisk solokvartett! De bjuder 
på musik som på olika sätt lyfter fram Jungfru 
Maria som, framför allt inom den katolska 
kyrkan, är en symbol för fred.
 En av Haydns vänner var kollegan  
och landsmannen WOLFGANG AMADEUS  
MOZART. Mozart tillägnade flera stråk-
kvartetter till Haydn som i sin tur öppet och 
utan avund prisade Mozarts geni och stora 
musikalitet. Även Mozart skrev flera mässor 
och andra sakrala verk, varav hans Requiem 
nog är det för allmänheten mest kända.  
Han skrev även två litanior till Jungfru Maria 
varav denna, Litaniæ Laurentanæ i D-dur  
är den senare av dem. Textens ursprung är 
omtvistat, men den härstammar troligen från 
1500-talet och dess äldsta kända förekomst 
är i en annan pilgrimsstad, Loreto i östra Italien.
 När den västtyska staden Essen med 
tillhörande stift skulle fira att det var 1150 år 
sedan grundandet, beställdes ett verk av 
ARVO PÄRT. På den dåvarande biskopens 
önskan skulle verket hylla Jungfru Maria som 
finns avbildad i form av en förgylld staty i 
stadens domkyrka. Pärt tonsatte Salve Regina, 
en av de fyra Maria-antifonerna som är vanliga 
inom bland annat katolsk och ortodox kristen- 
het. Pärt skildrar texten med vördnadsfull 
storslagenhet. Den ovanliga sättningen för 
kör, celesta och stråkorkester inbjuder till såväl 
djupa, jordiska klanger som det skira och 
svävande – passande en bön om himmelsk 
nåd åt oss plågade, jordbundna varelser.

 JOSEPH HAYDN kallas såväl symfonins 
som stråkkvartettens fader, men han skrev 
även fjorton sättningar av den kristna mässan. 
De sex sista tillägnades adelsfamiljen  
Esterházy, hos vilken Haydn var anställd som 
hovmusiker under en stor del av sin karriär. 
Under en mellanperiod då han inte var bunden 
till familjen skrev han bland annat Missa 
Cellensis, även känd som Mariazell-mässan 
då den är tillägnad den österrikiska vallfärds- 
orten med samma namn. Mariazell är  
Österrikes viktigaste vallfärdsort med anor 
från förkristen tid. Människor reser från hela 
världen för att besöka stadens basilika med 
en staty av Maria kallad Magna Mater Austriæ, 
Österrikes stora moder.
 Med sin musik vill PETERIS VASKS lysa 
en stråle av klarhet genom nutidsmänniskans 
kaotiska själ. Han har själv sagt att han  
frustreras av samtidens fokus på kroppsliga 
behov och begär och vill påminna oss om 
att vårda själen och bejaka det andliga. 
Musiken är enligt Vasks det enklaste sättet 
att komma åt det gudomliga och i hans 
egen musik finns en andlig dimension ofta 
närvarande. Texten i The Fruit of Silence  
är ett bevingat citat av Moder Teresa som 
Vasks först tonsatte 2013 för kör a cappella. 
Året därpå gjorde han den bearbetning av 
verket för kör och stråkorkester som nu 
framförs i Berwaldhallen.

David Saulesco

Lördag 3 september kl 19.30 
Berwaldhallen

THE FRUIT  
OF SILENCE
Sinfonietta Riga
Marta Spārniņa konsertmästare 
Lettiska Radions kör
Sigvards Kļava dirigent
Inga Kalna sopran
Helen Lepalaan alt
Mati Turi tenor
Rihards Millers bas

WOLFGANG AMADEUS MOZART  
(1756–1791)

Litaniae Laurentane K 195

ARVO PÄRT (1935)

Salve Regina

Paus

JOSEPH HAYDN (1732–1809)

Missa Cellensis in honorem Beatissimae 
Virginis Mariae C-dur Hob XXII:5
– Kyrie Gloria  
– Credo 
– Sanctus  
– Benedictus 
– Agnus Dei

PETERIS VASKS (1946)

The Fruit of Silence

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

    

Sinfonietta Riga returns to the Berwaldhallen with  
the Latvian Radio Choir, the conductor Sigvards Kļava 
and an amazing solo quartet! Like a balm for body 
and soul in these troubling times they present music, 
from the 16th century up until the present, that in 
different ways highlights the Virgin Mary. With his 
music, PETERIS VASKS wants to shine a beam of 
clarity through our chaotic time. His The Fruit of 
Silence is a familiar quote by Mother Teresa set to 
music. The industrious JOSEPH HAYDN wrote as 
many as fourteen masses during his life. Missa Cellensis 
is dedicated to Mariazell, an Austrian site of pilgrimage 
with a history that dates back to the pre-Christian era. 
Like his friend and countryman, WOLFGANG 
AMADEUS MOZART wrote plenty of religious music. 
His Litaniæ Laurentanæ in D major is a litany for the 
Virgin Maria, the text of which originated from Loreto 
in eastern Italy. To celebrate the founding of the  
town of Essen, ARVO PÄRT set the Maria antiphon  
Salve Regina to music, a reverential arrangement of a 
prayer for divine grace for us tormented, earthbound 
creatures.

Lördag 3 september kl 15.00 
Musikaliska 

RELEASE PÅ  
MUSIKALISKA 
Musica Vitae
Malin Broman musikalisk ledare och violin
Rick Stotijn kontrabas
Hannah Holgersson sopran

BRITTA BYSTRÖM (1977)

Games For Souls, förkortad version 
(uruppförande) 

CARIN MALMLÖF-FORSSLING (1916–2005)

In memoriam

Release
– Andante 
– Allegro con spirito 
– Adagio funèbre

ANDREA TARRODI (1981)

Paradisfåglar

DANIEL NELSON (1965)

Sats 1 o 2 ur Analytic Tales of Mechanical 
Movement för kontrabas och stråkorkester

Paus

BENJAMIN BRITTEN (1913–1976)

Tre sånger för Les illuminations
– Phrase 
– Aube 
– Á une raison

Variationer över ett tema  
av Frank Bridge op 10
– Introduktion och tema 
– Adagio 
– March 
– Romance 
– Aria Italiana 
– Bourrée classique 
– Wiener Waltzer 
– Moto perpetuo 
– Funeral March 
– Chant 
– Fugue and Finale

Presentatör: Maja Sönnerbo 
Konserten sänds direkt i Sveriges Radio P2. 
Ungefärlig konsertlängd: 2 tim (inkl paus)

                

Listening to live music is like an exercise in remembering. When we sit in the auditorium, we all participate in 
the republication of the music, its release. The evening’s concert was named after a string orchestra piece by 
composer Carin Malmlöf-Forssling, whose 100th anniversary is celebrated this year. Tonight, it is presented with 
music by three younger composers and a famous British composer to whom they are all indebted. The three 
youngsters are Daniel Nelson, Andrea Tarrodi and Britta Byström, who have all received the scholarship awarded 
to young composers since 2002 in Carin Malmlöf-Forssling’s name. And the famous composer is Benjamin 
Britten, whose music has had a strong influence on Malmlöf-Forssling and Byström in particular. There will also 
be a release, or premiere, for Britta Byström whose piece Games for Souls will be performed for the first time 
this evening in the Berwaldhallen. The soloists of the evening are also three in number: double bass player  
Rick Stotijn, soprano Hannah Holgersson and violinist Malin Broman.
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Söndag 4 september kl 18.00 
Berwaldhallen

ELEKTRA
Finlands Nationaloperas orkester
Jukka Merjanen konsertmästare
Gustaf Sjökvists Kammarkör
Mikaeli Kammarkör
Esa-Pekka Salonen dirigent
Nina Stemme sopran Elektra
Jenni Lättilä sopran  
hennes förtrogna, vakterskan
Anu Ontronen mezzosopran  
hennes släpbärare, andra tjänarinnan
Waltraud Meier mezzosopran Klytaimnestra
Elisabeth Strid sopran Chrysothemis
Tommi Hakala baryton Orestes
Mika Pohjonen tenor Aigisthos
Dan Karlström tenor en ung tjänare
Jyrki Korhonen bas en gammal tjänare
Esa Ruuttunen bas Orestes uppfostrare
Bonita Hyman alt första tjänarinnan
Sari Nordqvist mezzosopran tredje tjänarinnan
Pauliina Linnosaari sopran fjärde tjänarinnan
Kirsi Tiihonen sopran  
femte tjänarinnan

RICHARD STRAUSS (1864–1949)

Elektra
– Prolog – de fem tjänarinnorna 
– Elektra 
– Elektra och Chrysothemis (I) 
– Elektra och Klytaimnestra 
– Elektra och Chrysothemis (II) 
– Elektra och Orestes 
–  Final – de mördade, Elektras triumfdans 

och död

Presentatör: Katarina Lindblad 
Konserten sänds direkt i Sveriges Radio P2. 
Ungefärlig konsertlängd: 2 tim

    

Elektra is RICHARD STRAUSS’ most expressionist 
opera, and his first collaboration with librettist and 
writer Hugo von Hofmannsthal.
 
The plot in brief: 
King Agamemnon has been murdered by his wife 
Clytemnestra and her lover Aegisthus. Their daughters 
Elektra and Chrysothemis still live in the castle with 
their father’s murderer, while their son Orestes was 
sent away after the murder. Chrysothemis tries to live 
a normal life in the castle, longing for children and a 
family, while Elektra lives in bitterness and hate, with 
one single thing on her mind: avenging her father’s 
death. Clytemnestra is looking to reconcile with Elektra, 
but she answers that the only way to be free of one's 
remorse is ”the right sacrifice”, i.e. that Orestes kills 
his mother. A message is sent that Orestes is dead, 
but in actual fact, he has infiltrated the castle in order 
to take revenge. Elektra keeps fanning the flames  
and soon we hear Clytemnestra’s screams of death. 
Aegisthus arrives, and is likewise killed. Elektra 
dances in triumph and falls dead to the ground.  

Maximal intensitet och total musikalisk och känslomässig 
utlevelse i Richard Strauss mest expressionistiska opera. 

Hat och kärlek, mord och hämnd.

Myten om Elektra är en berättelse om mord, 
hat, hämnd – och kärlek, men i en förvriden 
form, förvandlad till besatthet. Extrema 
känslor som kräver extrema uttryck. I sin 
strävan efter att fånga alla de psykologiska 
konflikter och aspekter som dramat rymmer, 
valde RICHARD STRAUSS ett unikt tonspråk, 
atonalt och expressionistiskt. Musiken är 
vild, kantig, lidelsefull och genomsyrad av 
destruktivitet och erotiska undertoner. 
Spröd kammarmusik följd av orgiastiskt 
explosiva utbrott. Mer expressionistisk än  
så här blev aldrig Strauss. I sina senare operor 
återgick han till mer romantiska klanger.
 Strauss blev drabbad av berättelsen  
om Elektra när han såg österrikiske diktaren 
Hugo von Hofmannsthals version i Wien  
i början av 1900-talet. Sigmund Freud var 
högaktuell i Wien vid den här tiden med 
sina nya teorier om det undermedvetna. 
Hofmannsthal kunde sin Freud och var präg-
lad av perspektivet att det onda finns inom 
var och en av oss, som en aspekt bland andra. 
Därför gjorde han sina rollgestalter till kom-
plexa figurer, med många olika psykologiska 
bottnar och aspekter. De tre kvinnogestalterna 
framstod för honom som ”schatteringar av 
en och samma hemlighetsfulla färgton”. 
 Stjärnregissören Patrice Chereau tänkte  
i liknande banor. Han sa, halvt på skämt, att 
han föreställde sig rollfigurerna i Elektra som 
om de var en normal familj. För honom 

handlade det inte om karikatyrer eller monster, 
utan om riktiga, levande människor med både 
onda och goda sidor. Så blir Klytaimnestra 
inte enbart en hysterisk mörderska, utan sna-
rare en mor, som förtärs av skuldkänslor och 
ångest, och som är förtvivlad över att hon 
har förlorat kontakten med sin dotter. Den 
centrala scenen i operan blir då uppgörelsen 
mellan mor och dotter, där Klytaimnestra 
frågar Elektra vad hon kan göra för att sona 
sitt brott. Och Elektra svarar att den enda 
möjliga försoningen är att hon, mamman, dör. 
 Richard Strauss och Hugo von Hofmann-
sthal hade träffats några gånger i början av 
1900-talet men ännu inte inlett något samar-
bete. När Strauss såg Hofmannsthals pjäs 
Elektra började han genast tänka i termer  
av att berättelsen skulle kunna bli en utmärkt 
opera. En kort tid efter föreställningen träff-
ades de, och Strauss nämnde sina operaidéer 
för Hofmannsthal. Samtidigt tvekade han. 
Han hade nyligen haft stora framgångar 
med sin skandalomsusade opera Salome. 
Nu undrade han om han verkligen skulle 
kunna gestalta ytterligare ett porträtt av en 
besatt kvinna, så snart efter den förra. Kanske 
behövde han vänta lite? Kanske skulle han 
komma att upprepa sig? Men Hofmannsthal 
uppmuntrade Strauss att säga ja. Snart var 
samarbetet i full gång, ett samarbete som 
skulle följas upp med flera framgångsrika 
operor och pågå till Hofmannsthals död. 

 Både texten och musiken bär fram  
berättelsen i all sin mångtydighet. Texten är  
i sig mustig läsning med oförblommerade 
sexuella anspelningar och symboliska liknelser. 
Elektra ser sig själv som en galen hund och 
Klytaimnestra undrar ångestfyllt om hon 
håller på att falla sönder som ett ruttet lik. 
Och i musiken finns mycket av rollgestalternas 
outtalade känslor och verkliga intentioner. 
Esa-Pekka Salonen har en teori om Elektra, 
att när hon faller in i lite mer romantiskt mjuka, 
sångbara partier, så är hon oärlig. Hennes 
uppsåt är då att manipulera någon med sin 
mjuka sång. Medan när hon sjunger i korta, 
gälla rop och utbrott, det är då hon är ärlig. 
Det är då hon ger uttryck för vad hon verkligen 
känner och tänker. 

Handling 
Kung Agamemnon av Mykene har mördats 
av sin hustru Klytaimnestra och hennes älskare 
Aigisthos. Döttrarna Elektra och Chrysothemis 
lever kvar i borgen med faderns mördare, 
medan sonen Orestes sändes bort efter 
mordet. Chrysothemis försöker anpassa sig 
till förhållandena i Mykenes kungaborg, men 
Elektra lever i bitterhet och hat och har bara 
en tanke: att hämnas sin fars död. När operan 
börjar har många år gått sedan mordet. 
Några tjänarinnor sitter och samtalar vid 
brunnen, fulla av förakt för Elektra som  
smyger förbi. Bara en av flickorna visar en 
viss förståelse och blir genast bestraffad av  
vakterskan. Elektra längtar efter sin far. Varje 
år vid tidpunkten för hans död återupplever 
hon minnet av mordet och hetsar upp sig 
vid tanken på hur hon och hennes syskon ska 
dansa segerdans på hans grav efter fullbordad 
blodshämnd. Chrysothemis kommer för att 
varna Elektra: Klytaimnestra och Aigisthos 
tänker spärra in henne i tornet. Elektra skrattar 
hånfullt åt detta och åt Chrysothemis längtan 
efter barn och ett vanligt liv. Klytaimnestra 
har haft mardrömmar och söker, plågad av 
sitt samvete, upp Elektra, som svarar att det 

enda sättet att bli fri från sina samvetskval är 
”det rätta offret”, det vill säga att Orestes 
mördar sin mamma. Klytaimnestra bryter 
samman, men när en tjänare viskar något i 
hennes öra börjar hon istället hånskratta. 
Budet är att Orestes är död. Elektra kan först 
inte tro att nyheten är sann, men inser snabbt 
att om den är det, måste hon få sin syster 
med på hämndplanerna. Förföriskt försöker 
hon få systern med sig men Chrysothemis 
flyr förskräckt. Två män kommer till borgen 
och Elektra inser att den ene är Orestes, som 
skickat falskt bud om sin död för att kunna 
komma in i borgen och utföra hämnden. 
Elektra eggar hans beslutsamhet och snart 
hörs Klytaimnestras dödsskrik. Chrysothemis 
och tjänsteflickorna rusar dit. Aigisthos  
kommer och blir mördad han också. Även 
Chrysothemis jublar över befrielsen och Elektra 
dansar en triumfdans: ”Jag bär glädjens 
börda och för er i dansen. Endast ett höves 
den som är lika lycklig som i – tystnad och 
dans”. Hon faller död ner. 

Katarina Lindblad

Nina Stemme Foto: Neda Navaee

Finlands Nationaloperas orkester Foto: Heikki Tuuli
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SOLISTER
KARIN AHNLUND VIOLA är utbildad med 
solistdiplom vid Kungl Musikhögskolan. Hon 
var medlem i Zetterqvist-Gotlandskvartetten 
i femton år. Karin har framträtt som solist 
tillsammans med Sveriges Radios Symfoni-
orkester, Kungliga Filharmonikerna, Västerås 
Sinfonietta, Norrköpings Symfoniorkester samt 
Musica Vitae. Hon är anställd som stämledare 
i Kungl Hovkapellet och undervisar vid  
Södra Latins gymnasium.

TAMARA BELIAEVA-BOHLIN CELLO är född 
i Ryssland. Under studieåren i S:t Petersburg 
spelade hon med Gustav Mahler Jugend 
Orchestra, Ensemble Modern i Frankfurt och 
vann en international stråktävling i Pretoria 
1992. Samma år blev Tamara stämledare i 
Camerata S:t Petersburg. Tamara har jobbat  
i Kungl Hovkapellet sedan 1997.

PER BILLMAN KLARINETT Efter studier  
i Malmö och Stockholm följde några frilanssår 
i Stockholm och en anställning i Falun med 
Falu Blåsarkvintett. År 1991 anställdes han 
som första klarinettist i Kungl Hovkapellet.

OLGA BORODINA MEZZOSOPRAN är  
Mariinskijteaterns Grammy-belönta stjärna 
som regelbundet gästar de stora operahusen 
och framstående orkestrar världen över. 
Som vinnare av bl a Rosa Ponselle gjorde 
Borodina en bejublad europeisk debut på 
Covent Garden då hon delade scenen med 
Plácido Domingo i Simson et Delila – en före- 
ställning som inledde hennes internationella 
karriär som en av hennes repertoars mest 
eftertraktade mezzosopraner.  

MALIN BROMAN VIOLIN är konsertmästare 
i Sveriges Radios Symfoniorkester sedan 
2008. I den rollen har hon även gästat  
Philharmonia Orchestra, London Symphony 
Orchestra och Mahler Chamber Orchestra 
med flera. Malin har framträtt som solist 
med dirigenter som Neeme Järvi, Andrew 
Manze och Daniel Harding. Malin Broman  
är också konstnärlig ledare för Musica Vitae.
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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 chefs-
dirigent och konstnärlig rådgivare för Phil-
harmonia Orchestra London och hedersdiri-
gent för Los Angeles Philharmonic. Hans 
stycken Floof och LA Variations har etablerat 
sig som moderna klassiker och nya kompo-
sitioner av Salonen framförs världen över.  
I september 2015 uppfördes under Östersjö- 
festivalen, Karawane, Salonens storskaliga 
verk för orkester och kör, med stort bifall.

VALERY GERGIEV är konstnärlig och admi-
nistrativ chef för Mariinskijteatern sedan 
1996, chefsdirigent för Londons symfonior-
kester, 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. Utöver dessa fasta engagemang 
gästar 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 och 2015 blev 
han chefsdirigent för Münchenfilharmonikerna. 
Han är även hedersdirigent för Sveriges 
Radios Symfoniorkester.

OLOF BOMAN är bosatt i Tyskland och 
arbetar med Skandinaviens och Europas 
främsta körer och orkestrar. 2012 gjorde han 
en uppmärksammad uppsättning av operan 
L’Orfeo och har varit en av de konstnärliga 
ledarna för Glogerfestspillene i Kongsberg  
i Norge. Ett av hans signum är hans kreativa 
programval där gammal musik möter ny  
på nya och spännande sätt.

MATTIAS BÖHM har studerat i Stockholm 
och Salzburg. Han utexaminerades som 
repetitör från Operahögskolan i Stockholm 
1997 och har sedan dess arbetat som coach 
och pianist med ett stort antal av de främsta 
sångarna i Sverige. Sedan 1997 är han anställd 
vid Kungliga Operan i Stockholm där han 
också dirigerat Dido och Aeneas, Min bror 
är Don Juan samt Vägen hem.

BIOGRAFIER

GUSTAVO DUDAMEL föddes i Venezuela. 
Han är musikalisk och konstnärlig ledare  
för Los Angeles Philharmonic till säsongen 
2021/2022. Som musikansvarig för hela  
El Sistema i Venezuela, leder han också 
Simón Bolívar-orkestern i såväl sitt hemland 
som på turnéer världen runt. Dudamels tidiga 
erfarenheter av musikaliskt mentorskap har 
format hans engagemang för musik som en 
möjlighet till social utveckling – en livslång 
passion. Dudamel var Göteborgs Symfoniker 
chefsdirigent 2007–2012.

SIGVARDS KĻAVA har samarbetat med 
Lettlands alla ledande körer och orkestrar 
och uppfört de stora standardverken  
samt uruppfört nyskrivna verk för kör. Han 
undervisar vid körinstitutionen på lettiska 
musikakademien och gästar även ledande 
europeiska körer.

LAWRENCE RENES är den holländske 
dirigenten som fick internationellt erkän-
nande 1995, då han med ett dygns varsel 
fick göra ett inhopp för Riccardo Chailly med 
Concertgebouw-orkestern i Amsterdam. 
Han har sedan dess lett flera av världens 
främsta orkestrar. Lawrence Renes, chefs-
dirigent för Kungl Hovkapellet, kommer 
närmast från en tjänst som chefsdirigent för 
Bremens opera och filharmoniker. Innevarande 
säsong dirigerar han flertalet amerikanska 
orkestrar. Lawrence Renes arbetar både 
med opera och symfonisk musik. Han bjuds 
regelbundet in att spela med Kungliga  
Filharmonikerna och MSO. 

ERNST VAN TIEL är konstnärlig ledare  
för Polish Baltic Philharmonic i Gdansk. 
Under sin studietid var han engagerad i den 
holländska radions orkestrar. Han har varit 
chefsdirigent för Amsterdams promenad-
orkester. Utöver det har han dirigerat ett stort 
antal holländska orkestrar samt varit assistent 
till Valery Gergiev. Hans tolkningar av musik 
från 1800- och 1900-talet har gjort honom 
internationellt ryktbar. Han har även gästat 
ett stort antal orkestrar utanför Holland.
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DMITRIJ MASLEEV PIANO är utbildad på 
konservatoriet i Moskva och vinnare av den 
femtonde internationella Tjajkovskijtävlingen 
(2015). Som mottagare av första pris och 
guldmedalj framstod Masleev som ett fynd  
i den prestigefyllda tävlingen. Han har också 
framträtt, utöver Ryssland, i Frankrike,  
Rumänien och Tyskland. Inom den närmaste 
framtiden är en Japanturné planerad samt att 
framträda på filharmonisk festival i Rotterdam 
med Valery Gergiev.

LOVE DERWINGER PIANO Sedan debuten 
som 16-åring i Liszts andra pianokonsert 
tillsammans med Norrköpings symfoniorkester 
har Love Derwinger betraktats som en unik 
begåvning och en av Sveriges främsta  
pianister. Han har turnerat i Europa, USA,  
Kanada, Japan, Mellanöstern och Sydamerika 
och deltagit i många prestigefyllda festivaler 
världen över.

KATIJA DRAGOJEVIC MEZZOSOPRAN 
framträder regelbundet på världens ledande 
scener och sjöng under föregående säsong 
bland annat Bizets Carmen samt i Cosí fan 
tutte på Kungliga Operan, Zerlina i Baden-
Baden samt Dorabella på Teatro alla Scala  
i Milano under Daniel Barenboim och Theater 
an der Wien under Nikolaus Harnoncourt. Hon 
är också en eftersökt konsertsångerska och 
har uppträtt under dirigenter som Daniel 
Harding, Ivor Bolton och Manfred Honeck.

LEILA FORSTÉN VIOLIN föddes i Finland. 
Hon tog violindiplom vid Sibelius-Akademin  
i Helsingfors och anställdes anställd i Kungl 
Hovkapellet som konsertmästare 1986.

JUNE GUSTAFSON LYNG VIOLIN stude-
rade vid Kungl Musikhögskolan med solist-
diplom. Därefter, tillsammans med övriga 
medlemmar i Zetterqvist-kvartetten, och vid 
Lisztkonservatoriet i Budapest. Även studier 
i London. Hon har varit anställd vid Region-
musiken på Gotland, Folkoperan samt 
Kungl Hovkapellet från 1991.

TOMMI HAKALA BARYTON är utbildad på 
Sibelius-Akademin i Helsingfors. Under hans 
år vid Nürnbergoperan och Leipzigoperan 
gjorde han beryktade tolkningar av roller 
som Wolfram, Posa, Germont, Ford, Conte  
i Figaros bröllop och Chorèbe i Trojanerna. 
Gästengagemang har inkluderat framträ-
danden i flertalet europeiska och amerikanska 
operahus. För närvarande ingår Hakala  
i ensemblen vid Finlands Nationalopera. 

ANN HALLENBERG MEZZOSOPRAN  
framträder regelbundet i de stora operahusen 
över hela Europa. I hennes repertoar ingår 
ett stort antal roller av Rossini, Mozart, Gluck, 
Massenet, Händel, Vivaldi och Monteverdi. 
Lika hemtam är hon på konsertscenen och 
hon gör ofta framträdanden i konserthus 
och på festivaler i såväl Europa som i USA.

VALÉRIE HARTMANN-CLAVERIE  
ONDES MARTENOT studerade piano, harpa, 
ondes martenot och Kammarmusik samt 
fullgjorde ytterligare ondes martenot-studier 
på Paris Conservatoire National Supérieur de 
Musique. Hon debuterade i Wien 1973 och 
framträder numera med välrenommerade 
orkestrar över hela Europa. Hon var delaktig  
i tillblivelsen av Olivier Messiaen’s opera 
Franciskus av Assisi och spelar verket  
regelbundet över hela världen. 

HANNAH HOLGERSSON SOPRAN har 
etablerat sig som en av Sveriges mest 
mångsidiga sångerskor, med en repertoar 
som sträcker sig från barock, över opera  
till samtida musik. Hannah har studerat på 
Kungl Musikhögskolan med diplom i sång 
och pedagogik.

INGA KALNA SOPRAN studerade vid Lettiska 
musikakademien och vid Royal Academy  
of Music i London. Åren 1999–2007 var hon 
solist vid den internationella operastudion 
på Hamburgs statsopera. Gästspel har fört 
Kalna till operahus över hela Europa. Värt att 
nämna är också hennes samarbete med 
René Jacobs. Kalna är mycket efterfrågad 
som romans- och konsertsångerska.

JEANETTE KÖHN SOPRAN är en av Sveriges 
mest mångsidiga sopraner. Hon är sedan 
länge en väl etablerad konsert- och opera-
sångerska med engagemang världen över. 
Hon har sedan många år intresserat sig för 
möten mellan olika genrer. Nu senast med 
kritikerrosade albumet New eyes on Baroque 
med bl a Nils Landgren. Hon har uppmärk-
sammats för rolltolkningar på såväl opera- 
som musikalscenen samt medverkat på ett 
40-tal skivinspelningar.

04 Mattias Böhm 
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HELEN LEPALAAN MEZZOSOPRAN  
studerade i Tallinn och vid konservatorerna i 
Amsterdam och Maastricht. Hennes repertoar 
omfattar roller som Carmen, Cendrillon och 
Rosina. Lepalaan har också en bred konsert- 
repertoar och har samarbetat med dirigenter 
som Neeme Järvi, Tõnu Kaljuste, Risto Joost 
och Ed Spanjaard.

GEORGE LI PIANO ses som en av världens 
mest lovande pianister. År 2005 debuterade 
den då nioårige George tillsammans men 
Xiamens filharmoniska orkester. Han har tack 
vare sin hänförande teknik, distinkta tonkvalitet 
och exceptionella musikalitet erhållit kritiker- 
nas bifall. Li studerar för närvarande på 
Harvard samt på New England Conservatory.

DANIEL LOZAKOVITJ VIOLIN började spela 
fiol som sexåring. Redan två år senare gjorde 
han sin solistdebut med Moscow Virtuosi 
Orchestra. För närvarande studerar han vid 
högskolorna för musik och scenkonst i Wien 
och Karlsruhe. Han studerar också för Natalya 
Beshulya, förstaviolinist i Kungl Hovkapellet. 
Under de senaste säsongerna har Daniel 
Lozakovitj besökt bland andra Moskvas filhar-
moniker, Bryssels kammarorkester, Stockholm 
Sinfonietta och Wiens kammarorkester.  

WALTRAUD MEIER MEZZOSOPRAN  
triumferade som Kundry på Bayreuthfestivalen 
1983. Detta blev startsignalen för hennes 
internationella karriär, vilken har tagit henne 
till världens betydande operahus. Med sina 
tolkningar av Kundry, Isolde, Ortrud, Venus 
och Sieglinde är Meier är inte bara en utmärkt 
Wagner-sångerska utan även eftersökt för 
den italienska och franska repertoaren.

RIHARDS MILLERS BARYTON studerade 
sång på Lettiska Musikakademin och S:a 
Cecilias nationella akademi i Rom. Han är nu 
anställd som solist på Lettiska nationaloperan.

OLLE PETTERSSON SLAGVERK är utbildad 
vid musikhögskolan i Göteborg. Efter några 
års arbete som frilansmusiker anställdes han 
2012 som stämledare för slagverkssektionen 
i Kungl Hovkapellet.

MIKA POHJONEN TENOR anlitades som 
förstatenor i finska nationaloperas kör 1998. 
Han har varit knuten till Nationaloperan som 
solist sedan 2003. Mika Pohjonen har haft 
flera uppdrag vid operahus i Europa och 
han har sjungit med olika symfoniorkestrar 
världen över. 

26 Biografier Östersjöfestivalen 2016



Östersjöfestivalen 2016 Biographies 29

04 Leif Andrée 
 Foto: Charlotte Gawell

28 Biografier Östersjöfestivalen 2016

01 02 03

01 Musica Vitae 
 Foto: Alexander Mahmoud 

02 Waltraud Meier 
 Foto: Nomi Baumgartl 

03 Ernst Van Tiel 
 Foto: Lucyna Lewandowsk

04

NINA STEMME SOPRAN är i dag efterfrågad 
av alla stora operahus världen över. Efter 
debuten som Cherubino i Italien har hon 
sjungit på alla stora operahus och på festi-
valerna i Bayreuth, Salzburg, Savonlinna,  
Glyndebourne och Bregenz. Stemme är 
svensk hovsångerska samt ledamot av  
Kungl Musikaliska Akademien.

RICK STOTIJN KONTRABAS räknas som  
en av de främsta på sitt instrument. Han är 
stämledare i Sveriges Radios Symfoniorkester 
sedan 2010, och gästspelar i samma roll hos 
exempelvis London Symphony Orchestra 
och Concertgebouw i Amsterdam. Rick  
Stotijn är verksam som solist och kammar-
musiker i en rad konstellationer världen runt.

ELISABET STRID SOPRAN Den svenskfödda 
sångerskan inledde sin internationella karriär 
2010 vid den Norska nationaloperan i Oslo. 
Sedan dess har hon spelat roller som Rusalka, 
Elisabeth i Tannhäuser, Musetta i La bohème 
och Brünnhilde i Siegfried på operahus över 
hela världen. Elisabet Strid debuterade  
som konsertsångerska med Sveriges Radios  
Symfoniorkester.

MIRIAM TREICHL MEZZOSOPRAN har som 
sopran hörts på operascener i Skandinavien 
och varit återkommande engagerad för 
ledande roller i nyskrivna verk. Nyligen  
skiftade Treichl repertoar och framträder 
numera i första hand med mezzoroller. Den 
senaste säsongen har, bl a omfattat debut 
på Covent Garden och coveruppdrag på 
The Metropolitan Opera. Som konsertsolist 
har Miriam bl a medverkat vid Wagnerkon-
serter med Daniel Harding och Sveriges 
Radios Symfoniorkester.

YUJA WANG PIANO Efter sitt genombrott 
med Bostons symfoniorkester 2007 har Wang 
etablerat sig som en internationell sensation 
som regelbundet gästar och turnerar med 
världens ledande orkestrar – i t ex New York, 
London, Amsterdam och Berlin. Tidigt lov-
ordad av framstående dirigenter som Gustavo 
Dudamel, Michael Tilson Thomas och Claudio 
Abbado, är hon en av de mest eftertraktade 
solisterna samt en starkt engagerad kammar- 
musiker. Wang gästade Berwaldhallen 2013.

ENSEMBLER
CONCERTO KÖLN Med sin unika ljudbild 
har orkestern behållit sin position som en av 
de ledande ensemblerna för historisk fram-
förandepraxis i över 30 år. Med regelbundna 
framförande på välrenommerade festivaler 
och i de stora musikhuvudstäderna världen 
över är Concerto Köln synonymt inte bara 
med enastående tolkningar av tidig musik 
på internationell nivå utan även med djupa 
rötter i Kölns eget musikliv.

FINLANDS NATIONALOPERAS ORKESTER 
grundades 1963 och är med sina 111 musiker 
landets största. Finlands enda professionella 
opera inledde sin verksamhet 1911 och  
baletten grundades 1922. Utöver kända 
klassiker sätter Nationaloperan också upp 
nya operor och dansverk och speciellt  
inhemska nyheter. Operaorkestern ger  
även regelbundet egna konserter.

GUSTAF SJÖKVISTS KAMMARKÖR är en 
fristående kör baserad i Stockholm. Reper-
toaren består till stor del av nutida musik, 
med uruppföranden av verk från tonsättare 
som Sven-David Sandström, Lars Edlund och 
Jan Sandström. På repertoaren finns även 
de stora klassiska verken. Kören medverkade 
i Östersjöfestivalen 2015 i Schönbergs  
Gurrelieder. Kören har även gjort egna  
turnéer utomlands med konserter bl a  
i Tyskland, USA, Taiwan och Hong Kong 
samt gjort en rad CD-inspelningar. 

KUNGLIGA HOVKAPELLET, Kungliga 
Operans orkester, är en av de äldsta ännu 
existerande orkestrarna i världen. Redan 
1526 finns kapellet omnämnt i hovstatens 
räkenskaper. 1773, när Gustav III grundade 
Kongl Svenska Operan, blev orkestern den 
första fulltaliga yrkesorkestern i Sverige, vars 
huvudsakliga uppgifter dels var att fungera 
som teaterorkester, dels att delta i olika 
ceremoniella sammanhang vid kungahovet. 
Sedan 1782 har Hovkapellet haft operahuset 
vid Gustav Adolfs torg som hemvist. Idag 
består Hovkapellet av över 100 musiker.

KUNGLIGA OPERANS KÖR Sveriges  
största professionella kör är också en av 
världens äldsta med en historia från 1773. 
Den bildades inför premiären på Pascal 
Collasses opera Thétis och Pelée den  
18 januari 1773 på Bollhuset, Slottsbacken  
i Gamla stan. Operakören deltar i de allra 
flesta operauppsättningar som ges på  
Operan under en säsong. 

LETTISKA RADIOKÖREN är en av de mest 
framstående professionella kammarkörerna  
i Europa. Dess omsorgsfulla urval av  
musikaliskt material och utsökta uttryck har 
skapat ett känt varumärke på världskartan. 
Kören har deltagit i ansedda internationella 
musikaliska forum i Europa och Nordamerika 
och har framgångsrikt arbetat med många 
eminenta gästdirigenter.

MARIINSKIJTEATERNS ORKESTER är en 
av Ryssland äldsta ensembler. Orkesterns 
höga kvalitet har noterats vid åtskilliga tillfällen 
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 konsertsamman- 
hang världen över.

MUSICA VITAE presenterar, som det  
latinska namnet anger, Livets musik till sin  
publik. Med en repertoar som sträcker sig 
över tre sekel är det den nyskrivna musiken 
och de spännande korsbefruktningarna  
som mer än något annat placerat orkestern 
på den internationella arenan. Turnéer har 
fört ensemblen till bl a Kina, USA, Grekland  
och Spanien. Musica Vitae är en del av  
Musik i Syd.

RADIOKÖREN bildades 1925 och firade 
föregående år 90-årsjubileum. Kören 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 
världen över.

SIMÓN BOLÍVAR-ORKESTERN grundades 
i Venezuela 1975 av José Antonio Abreu. 
Dess 180 medlemmar har skolats inom  
El Sistemas orkesterakademi. De har också 
deltagit i masterclasses med internationellt 
välkända lärare och framträtt under beröm-
da dirigenter som Sir Simon Rattle, Claudio 
Abbado, Daniel Barenboim, Krzysztof Pen-
de- recki, Esa-Pekka Salonen och Lorin Maa-
zel. Under sin dirigent Gustavo Dudamel, 
har orkestern turnerat flitigt och framträtt i 
de stora konserthusen världen över.

SINFONIETTA RIGA uppstod sommaren 
2006. Alla musiker är heltidsanställda med 
stöd av lettiska Kulturministeriet. Sinfoniettan 
blev snabbt en av Nordens ledande kammar-
orkestrar. Sinfonietta Riga kallar sig själva 
”ett multifunktionellt laboratorium” som 
spelar allt från barockmusik till lettisk avant 
garde. Ensemblen är alltid beredd att ta del 
i icke-akademiska experiment och crossover-
projekt. Sinfoniettan har samarbetat med  
en rad kända dirigenter och solister och 
turnerat i såväl Europa som USA.

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.  
Orkestern fungerar som hela Sveriges sym-
foniorkester eftersom alla konserter sänds  
i Sveriges Radio P2. Orkestern har turnerat 
till Kina och Japan 2010, Frankrike 2014, 
Österrike, Tyskland och Spanien 2015 och 
Italien och Spanien 2016. Esa-Pekka Salonen 
var tidigare orkesterns chefsdirigent och 
Valery Gergiev är dess hedersdirigent.

POLISH BALTIC PHILHARMONIC  
Orkestern grundades 1945 är en av de ledan-
de orkestrarna i Polen. Baltic Philharmonic i 
Gdansk är en dynamiskt musikcentrum och 
plats för viktiga händelser av nationell och 
internationell betydelse. Orkestern deltar 
regelbundet i nationella och internationella 
musikfestivaler. År 2014 spelade orkestern 
sju konserter i samband med sin turné i 
Kina, varav två i Shanghai och en på Philhar-
monic i Peking.

ÖVRIGT
LEIF ANDRÉE en av Sveriges mest folkkära 
skådespelare. Han har varit engagerad vid 
scener som Teater Galeasen, Riksteatern 
och Oscarsteatern. Han är i dag knuten till 
Kulturhuset Stadsteatern där han bland 
annat spelat Baloo i den kritikerrosade  
publiksuccén Djungelboken samt musketören 
Porthos i Alexander Mørk-Eidems uppsätt-
ning av De tre musketörerna. Andrée har 
även haft många roller på film och TV som  
t ex Daidalos i SVT-serien Labyrint och  
Gynekologen i Askim. 

TOMAS FRANCK har gjort scenografier  
till teaterpjäser, musikaler och konserter. 
Han har varit Oscarsteaterns koordinator 
och tekniska chef samt skapare av teaterns 
bibliotek. Under många år var han sceno-
grafiansvarig för Nobelmiddagens divertis-
sement. Han har även varit scenograf på 
Judiska Teatern samt tekniskt och formmässigt 
omskapat byggnaden till ett mångsidigt 
teaterrum. Sedan 2010 är han huvudsakligen 
verksam inom ljusarkitektur.

KATARINA FROSTENSON FÖRFATTARE  
debuterade 1978 och blev under 1980-talet 
en av de mest tongivande diktarna i den 
svenska poesin. Frostenson har fått stå som 
representant för den nya kvinnliga poesi som 
vägrar anpassa sig efter befintliga former 
och i stället söker sig in i språkets innersta 
fibrer för att avlocka det tidigare ohörda 
klanger och orörda dimensioner. Det är en 
poesi som inte tar någonting för givet och 
som bara följer sina egna lagar. Frostenson 
har även nått framgångar som dramatiker. 
Hon skrev librettot till Sven-David Sandströms 
opera Staden som uruppfördes på Kungliga 
Operan 1998. Frostenson invaldes i Svenska 
Akademien 1992.

CHRISTINA HEDIN KOSTYMDESIGNER  
har arbetat som frilansande kostymdesigner, 
kostymör och stylist inom mode, reklam, film, 
tv och scenkonst. Hon har bl a arbetat med 
film med Roy Andersson och Lars Nilsson 
samt med opera i Vadstena och på Opera-
högskolan. Christina Hedin har också gjort 
kostym till ett antal teaterföreställningar 
som föreställningen Vad är pengar? i regi  
av Ellen Lamm.

ELLEN LAMM REGISSÖR är verksam på bl a 
Dramaten med de egna dramatiseringarna 
Vad är pengar?, Brev från Eric Ericson och 
Charlotte Brontës/Martina Montelius Jane 
Eyre, på SVT med Hotell Opera samt på 
Drottningholms slottsteater, Radioteatern 
och Riksteatern.

SVEN-DAVID SANDSTRÖM TONSÄTTARE 
Svensk tonsättare som har präglat det sam-
tida svenska musiklivet. Hans verklista, som 
räknar runt 300 kompositioner, bevisar inte 
bara en imponerande produktivitet. Den 
rymmer också en häpnadsväckande bredd: 
alltifrån storslagna operor och oratorier till 
intim körlyrik och kammarmusik. Med en 
osannolik kombination av kreativitet och 
hantverksskicklighet, rastlösa nyfikenhet och 
grundmurade formsäkerhet växlar Sandström 
till synes obekymrat mellan sofistikerade 
orkesterpartitur och musikalmelodier, film-
musik och kyrkomusik.
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CONDUCTORS
ESA-PEKKA SALONEN is the Artistic  
Director of the Baltic Sea Festival. His restless 
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. The 2014/15 season finds  
him as the first-ever Creative Chair at the  
Tonhalle-Orchestra Zürich. His pieces Floof  
and LA Variations have become established 
modern classics, and new compositions  
continue to be performed around the globe. 
In September 2015, the Karawane, Salonen's 
large-scale work for orchestra and chorus, 
was performed at the Baltic Sea Festival  
to great acclaim.

VALERY GERGIEV is Artistic and General 
Director of the Mariinsky Theatre, Principal 
Conductor of the London Symphony Orchestra, 
Dean of the Faculty of Arts of the St. Peters- 
burg State University. He established and 
directs festivals including the Stars of the 
White Nights, the Gergiev Festival (the 
Netherlands) and the Moscow Easter Festival. 
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 Principal Conductor of the Munich  
Philharmonic Orchestra. 

OLOF BOMAN lives in Germany and works 
with the most renowned choirs in Scandinavia 
and Europe. He has also been one of the 
artistic directors of the Glogerfestspillene in 
Norway. One of his hallmarks are his creative 
concert programmes where old music meets 
contemporary in a new and challenging way.

MATTIAS BÖHM studied in Stockholm and 
Salzburg. He graduated as coach from the 
University College of Opera in Stockholm in 
1997 and has since worked as a coach and 
pianist with a large number of the top singers 
in Sweden. Since 1997 he has been employed 
at the Royal Opera in Stockholm where  
he also has conducted Dido and Aeneas,  
Min bror är Don Juan and Vägen hem.

GUSTAVO DUDAMEL was born in  
Venezuela. He is serving as Music & Artistic 
Director of the Los Angeles Philharmonic 
through 2021–2022 season. As Music Director 
of the entire El Sistema project in Venezuela, 
he continues to lead the Simón Bolívar 
Symphony Orchestra in his native Venezuela, 
as well as on tour around the globe. His early 
musical and mentoring experiences molded 
his commitment to music as an engine for 
social change – a lifelong passion. Dudamel 
was the Music Director of the Gothenburg 
Symphony in 2007–2012.

SIGVARDS KĻAVA in one of Latvia's most 
prolific choral conductors. He has collaborated 
with every leading choir and orchestra in the 
country, performing the great works of the 
standard repertoire in addition to conducting 
most premieres of new choral works by 
Latvian composers. He teaches young  
conductors at the Choral Department of the 
Latvian Academy of Music. Sigvards Kļava 
appears as a guest conductor with leading 
European choirs.

LAWRENCE RENES is the Dutch conductor 
who received international recognition in 
1995 when he was with one day's notice 
were given the chance to do a cameo for 
Riccardo Chailly with the Concertgebouw 
Orchestra in Amsterdam. He has since led 
several of the world's top orchestras. Renes 
comes from a position as Music Director with 
both responsibility for the Bremen Opera  
and Philharmonic and now holds the position 
as Principal Conductor at the Royal Opera  
in Stockholm.. Renes works with both opera 
and symphonic music and he is a frequent 
guest in the Swedish orchestral life.

ERNST VAN TIEL conductor is the Artistic 
Director of the Polish Baltic Philharmonic 
Symphony Orchestra in Gdańsk. While  
studying he was attached to the Dutch  
broadcasting orchestras. He has worked  
as the chief conductor of the Amsterdam 
Promenade Orchestra. Besides that he  
conducted numerous concerts with Dutch 
orchestras and has acted as assistant to Valery 
Gergiev. His interpretations of music from the 
19th and 20th century has provided him an 
international reputation. His activities abroad 
include numerous guest conductorships.

SOLOISTS
KARIN AHNLUND VIOLA studied at the 
Royal College of Music in Stockholm She was 
a member of Zetterqvist-Gotland Quartet 
for fifteen years. Karin has performed as a 
soloist with the Swedish Radio Symphony 
Orchestra, the Royal Philharmonic Orchestra, 
Västerås Sinfonietta, the Norrköping  
Symphony Orchestra and Musica Vitae.  
She is employed as section leader in the 
Orchestra of the Royal Opera and teaches  
at the Södra Latin High School.

ALENA BAEVA VIOLIN is working regularly 
as a soloist with orchestras including the 
Mariinsky Orchestra, the Tokyo Symphony 
Orchestra, the St Petersburg Philharmonic 
Orchestra and the German Radio Orchestra. 
Alena has worked with conductors such  
as Valery Gergiev, Krzysztof Penderecki,  
Sir Neville Marriner, Vladimir Fedoseyev, 
Paavo Berglund, Sakari Oramo and Pablo 
Heras-Casado. 

TAMARA BELIAEVA-BOHLIN CELLO was 
born in Russia. During her student years in 
St. Petersburg, she played with the Gustav 
Mahler Jugend Orchestra, the Ensemble 
Modern in Frankfurt and won an international 
string competition in Pretoria in 1992. The 
same year Tamara became section leader  
in the Camerata St. Petersburg. Tamara has 
worked in the Orchestra of the Royal Opera 
since 1997.

PER BILLMAN CLARINET After studies in 
Malmö and Stockholm followed some years 
as a freelance musician in Stockholm and 
employment in Falun with The Falu Wind 
Quintet. In 1991 he was hired as the first 
clarinetist in the Orchestra of the Royal Opera.

OLGA BORODINA MEZZO-SOPRANO  
is the Grammy-award winning star of the 
Mariinsky Theatre, regularly appearing at 
major opera houses and with great orchestras 
around the world. As a winner of the Rosa 
Ponselle, Borodina made her highly acclaimed 
European debut at London’s Royal Opera 
House, Covent Garden sharing the stage 
with Plácido Domingo in Samson et Dalila 
– a performance that launched her interna-
tional solo career as one of the most sought 
after mezzos for her repertoire.

MALIN BROMAN VIOLIN is the concert-
master of the Swedish Radio Symphony 
Orchestra since 2008. In that role, she has 
also appeared in the Philharmonia Orchestra, 
the London Symphony Orchestra and  
the Mahler Chamber Orchestra and others. 
Malin has performed as a soloist with con-
ductors such as Neeme Järvi, Andrew Manze 
and Daniel Harding. Malin Broman is also 
artistic director of Musica Vitae.

LOVE DERWINGER PIANO Since his debut 
with Liszt’s second Pianoconcerto at the age 
of 16 Derwinger is regarded as a unique 
talent and one of Sweden’s foremost pianists. 
He has toured in Europe, USA, Canada, 
Japan, the Middle East and South America 
and participated in several prestigious  
festivals all over the world.

KATIJA DRAGOJEVIC MEZZO-SOPRANO 
performs regularly on the worlds foremost 
stages. Last season she sang Carmen  
and Cosí fan tutte at the Royal Opera in 
Stockholm and Dorabella at the La Scala 
under Barenboim and at Theater an der 
Wien under Harnoncourt. She is also a 
sought after concert singer.

LEILA FORSTÉN VIOLIN was born in Finland. 
She took violin diploma at the Sibelius Aca-
demy in Helsinki and joined the Orchestra of 
the Royal Opera as concertmaster in 1986.

JUNE GUSTAFSON LYNG VIOLIN studied 
at the Royal College of Music with soloist 
diploma. Then, along with other members 
of Zetterqvist Quartet, she studied at the 
Liszt Conservatory in Budapest. She also 
studied in London. Employee at the Region 
Music on Gotland, Folkoperan and the  
Orchestra of the Royal Opera from 1991.

TOMMI HAKALA BARITONE studied at  
the Sibelius Academy in Helsinki. His years 
at the the Nuremberg Opera and Leipzig 
Opera won him increasing renown for parts 
as Wolfram, Posa, Germont, Ford, Conte  
in Le nozze di Figaro and Chorèbe in Les  
Troyens. Guest engagemants have included 
performances in several European and 
American opera houses. At the moment 
Hakala is member of the ensemble in the 
Finnish National Opera.

ANN HALLENBERG MEZZO-SOPRANO 
regularly appears in opera houses all over 
Europe. Her operatic repertoire includes  
a large number of roles by Rossini, Mozart, 
Gluck, Massenet, Handel, Vivaldi and  
Monteverdi. Equally at home on the concert 
platform she frequently appears in concert 
halls and festivals throughout Europe and 
North America. 

VALÉRIE HARTMANN-CLAVERIE ONDES 
MARTENOT studied at the Paris Conserva-
toire National Supérieur de Musique. In 1973 
she gave her debut concert in Vienna, and 
now performs throughout Europe with all 
prestigious orchestras. She took part in the 
creation of Olivier Messiaen’s opera Saint 
François d’Assise and she is regularly invited 
for playing the piece, all around the world.

HANNAH HOLGERSSON SOPRANO  
has established herself as one of Sweden’s 
most versatile singers, with a repertoire that 
extends from baroque music by way of opera 
to the most recent avant-garde music. Hannah 
studied at the Royal College of Music in 
Stockholm, Sweden, receiving diplomas in 
voice performance and pedagogy.

INGA KALNA SOPRANO studied at the 
Latvian Music Academy and at the Royal 
Academy of Music in London. In 1999–2007 
she was a soloist at the International Opera 
Studio of the Hamburgische Staatsoper. Guest 
appearances brought Kalna to opera houses 
all over Europe. Distinct is also her cooperation 
with René Jacobs. Kalna is highly in demand 
as lied interpreter and concert singer.

JEANETTE KÖHN SOPRANO  is one of 
Sweden's most versatile sopranos. She is a 
well established concert o  and opera singer 
with assignments worldwide. Since long she 
has been interested in meetings between 
different genres. Most recently, the critically 
acclaimed album New Eyes on Baroque 
with, among others Nils Landgren. She is 
noted for her interpretations of both opera 
as musical stage and has participated in 
some 40 recordings.

HELEN LEPALAAN MEZZO-SOPRANO 
studied in Tallinn and at the conservatoires 
of Amsterdam and Maastricht. Her repertoire 
includes roles such as Carmen, Cendrillion 
and Rosina. Lepalaan has also a wide concert 
repertoire and has collaborated with  
conductors as Neeme Järvi, Tõnu Kaljuste, 
Risto Joost, Ed Spanjaard and many more.

GEORGE LI PIANO is regarded as one of the 
world's most talented and creative young 
pianists. In 2005, nine year old George 
made his first orchestral debut as a soloist 
with the Xiamen Philharmonic Orchestra. 
George is currently enrolled in the dual 
degree program at Harvard University and 
the New England Conservatory.

DANIEL LOZAKOVITJ VIOLIN began playing 
the violin at age six. Two years later, he made 
his solo debut with the Moscow Virtuosi 
Orchestra. He is currently studying at the 
universities of Music and Performing Arts in 
Vienna and Karlsruhe. He is also studying for 
Natalya Beshulya, first violinist in the Royal 
Opera Orchestra. In recent seasons, Daniel 
Lozakovitj visited, among others, the Moscow 
Philharmonic, the Brussels Chamber Orchestra, 
Stockholm Sinfonietta and the Vienna 
Chamber Orchestra.  

WALTRAUD MEIER MEZZO-SOPRANO 
Her triumph as Kundry at the 1983 Bayreuth 
Festival launched her international career, 
which has since taken her to world's most 
important opera houses. Meier is not  
only one of the most significant Wagner 
singers worldwide of our time, but also  
much-sought-after in the Italian and  
French repertory. 

RIHARDS MILLERS BARITONE studied 
Vocal Singing at Latvian Academy of Music 
at National Academy of Saint Cecilia in 
Rome. He is currently engaged as a soloist 
in Latvian National Opera. 

OLLE PETTERSSON PERCUSSION studied 
at the Music Academy in Gothenburg.  
After a few years working as a freelance 
musician, in 2012 he was hired as the  
section leader of the percussion section  
of the Orchestra of the Royal Opera.
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MIKA POHJONEN TENOR was engaged 
as a first tenor in the choir of the Finnish 
National Opera in 1998. He has been  
engaged as a permanent soloist in Finnish  
National Opera since 2003. Mika Pohjonen 
has had several engagements in Opera 
Houses in Europe and he has performed  
as a tenor soloist with various Symphony  
Orchestras all over the world.

NINA STEMME SOPRANO is today in  
great demand at all major opera houses 
worldwide. After her debut as Cherubino  
in Italy, she sang and sings at all the great 
opera houses as well as at the festivals of 
Bayreuth, Salzburg, Savonlinna, Glyndebourne 
and Bregenz. Stemme is a Swedish Royal 
Court Singer and Member of The Royal 
Swedish Academy of Music.

RICK STOTIJN DOUBLE BASS counts to 
today's premier on his instrument. He is the 
section leader in the Swedish Radio Symphony 
Orchestra since 2010, and a guest in the same 
role in, for example, the London Symphony 
Orchestra and the Concertgebouw in  
Amsterdam. Stotijn is active as a soloist  
and chamber musician in a number of  
constellations around the world.

ELISABET STRID SOPRANO The Swedish 
born singer started her international career 
2010 at the Norwegian National Opera Oslo. 
Since then she has portrayed roles like  
Rusalka, Elisabeth in Tannhäuser, Musetta  
in La bohème and Brünnhilde in Siegfried  
in opera houses over the world. Elisabet 
Strid made her debut as a concert singer 
with the Swedish Radio Orchestra. 

MIRIAM TREICHL MEZZO-SOPRANO  
has been heard on the opera stages in 
Scandinavia and has had several leading 
roles in contemporary works as a soprano. 
Recently Treichl shifted repertoire and now 
appears primarily in mezzo roles. The past 
season included debut at Covent Garden 
and cover assignments at The Metropolitan 
Opera. As a concert soloist Miriam also has 
sung Wagner Concerts with Daniel Harding 
and the Swedish Radio Symphony Orchestra.

YUJA WANG PIANO Since her breakthrough 
debut with the Boston Symphony Orchestra 
in 2007 she has established herself as a 
fixture among the world’s leading orchestras 
– including those of New York, London, 
Amsterdam and Berlin – regularly joining 
them on tours. Championed early on by 
preeminent maestros including Gustavo 
Dudamel, Michael Tilson Thomas, and the 
late Claudio Abbado, she is one of today’s 
most sought after soloists, as well as a  
fiercely dedicated chamber musician.

ENSEMBLES
CONCERTO KÖLN With its unique sound, 
the orchestra has held its rank among the 
leading ensembles for historically informed 
performance practice for over 30 years. With 
regular appearances at renowned festivals 
and in the great music capitals around the 
world, Concerto Köln is synonymous not only 
with outstanding interpretations of Early Music 
on an international level but also with its 
deep roots in Cologne's own musical scene. 

FINNISH NATIONAL OPERA ORCHESTRA 
was founded in 1963 and is with its 111  
musicians, the country's largest. Finland's 
only professional opera was formed in 1911, 
the ballet was founded in 1922. In addition to 
well-known classics the National Opera also 
gives new operas and dance performances 
and especially domestic news. The opera 
orchestra also gives own concerts regularly.

GUSTAF SJÖKVIST CHAMBER CHOIR  
was founded in 1994. The repertoire consists 
mainly of contemporary 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. In 2015 
the choir took part in the Baltic Sea Festival 
with a performance of Schönberg’s Gurrelie-
der. The choir has also toured in Germany, 
the United States, Taiwan and Hong Kong 
and has made a number of CD recordings. 

THE LATVIAN RADIO CHOIR ranks among 
the top professional chamber choirs in  
Europe and its refined taste for musical 
material, fineness of expression and vocal of 
unbelievably immense compass have charted 
it as a noted brand on the world map. The 
choir has participated in the top international 
musical forums in Europe and North America 
and has successfully worked with many  
outstanding guest conductors.

THE MARIINSKY ORCHESTRA is one  
of the oldest musical ensembles in Russia.  
The excellence of the orchestra was recog-
nized on numerous occasions by the world-
class musicians who conducted it, like Berlioz, 
Wagner, Tchaikovsky, Mahler and Rachma-
ninoff. 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.

MUSICA VITAE – MUSIC OF LIFE  
Its repertoire spans three centuries and  
the orchestra is known on the international 
stage in particular for its newly written music 
and exciting combinations. With its creative 
and innovative profile, the Swedish ensemble 
continually achieves new successes and 
attracts new listeners to the world of art mu-
sic. Musica Vitae is based i Växjö, Sweden 
and tours regularly in Sweden and abroad.

THE CHOIR OF THE ROYAL OPERA  
is Sweden’s largest professional choir and 
one of the oldest choirs in the world, its 
history dates back to 1773. It was formed  
for the premiere of Pascal Collasse's opera 
Thétis and Pelée. The choir participates in 
most opera productions given in a season.

ROYAL SWEDISH ORCHESTRA is one of 
the oldest still active orchestras in the world. 
The orchestra expects its dates back to 1526 
when the royal musicians for the first time 
were mentioned in the royal housekeepings 
accounts of Gustaf Wasa. In 1773 the orchestra 
became the first complete Swedish orchestra. 
During a long time the Royal Court Orchestra 
were directly linked to the royal court in 
Stockholm. Today the orchestra consists of 
over 100 musicians.

THE SIMÓN BOLÍVAR SYMPHONY  
ORCHESTRA OF VENEZUELA, founded in 
1975 by José Antonio Abreu. Its 180 mem-
bers have been trained under the El 
Sistema’s Orchestral Academic Programme. 
They have also taken master classes with 
internationally renowned professors and 
performed under famous maestros such as 
Sir Simon Rattle, Claudio Abbado, Daniel 
Barenboim, Krzysztof Penderecki, Esa-Pekka 
Salonen and Lorin Maazel, amongst others. 
Led by their Music Director Gustavo Duda-
mel, the orchestra have toured extensively 
appearing in major orchestral venues all 
over the world.

SINFONIETTA RIGA was founded in the 
summer of 2006. It is a full time job for every 
musician and fully supported by the Ministry 
of Culture. The Sinfonietta fast became one 
of the leading chamber orchestras in Nordic 
region. Sinfonietta Riga calls itself “a multi-
functional laboratory”, performing music 
from the Baroque to the newest of Latvian 
avant-garde music and always willing to 
engage in non-academic experiments and 
cross-over projects. The Sinfonietta has 
performed together with brilliant conductors 
and well known soloists and toured both in 
Europe and in the US.

POLISH BALTIC PHILHARMONIC  
The Orchestra was founded in 1945. Currently 
it is one of the leading orchestras in Poland 
and the Polish Baltic Philharmonic in Gdansk 
is a dynamic center for music and a place of 
significant events of national and international 
importance. The Orchestra regularly attends 
national and international music festivals.  
In 2014 the Orchestra performed seven  
concerts in major concert halls, during their 
tour in China, including two in Shanghai  
and at the Philharmonic in Beijing.
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THE SWEDISH RADIO CHOIR was founded 
in 1925 and thus celebrated 90th anniversary 
throughout last year. Under the direction of 
Eric Ericson, the choir transformed into an 
instrument for a broad repertoire, ranging 
from Baroque to contemporary music,  
often 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 international 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, 
France in 2014, Austria, Germany and Spain 
in 2015 and Italy and Spain in 2016. Esa-Pekka 
Salonen served as Principal Conductor in 
1984–1995 and Valery Gergiev is Honorary 
Conductor of the Orchestra.

MISCELLANEOUS
LEIF ANDRÉE is one of Sweden's most 
beloved actors. He has been engaged at 
Teater Galeasen, Riksteatern and Oscars-
teatern. He is currently engaged at the 
Stockholm House of Culture & City Theatre 
where he has played Baloo in the critically 
acclaimed box-office success The Jungle Book 
and Porthos in The Three Musketeers directed 
by Alexander Mørk-Eidem. Andrée has also 
held numerous roles in film and television, 
such as Daedalus in the SVT series Labyrinth 
and The Gynecologist in Askim. 

TOMAS FRANCK has made stage sets for 
plays, musicals and concerts. For many years 
he was responsible for the set design at the 
Nobel banquet divertissement. He has also 
served as production designer on the Jewish 
Theatre and technically and aesthetically 
reshaped the building into a multipurpose 
theater room. Since 2010 he is mainly active 
in lighting architecture.

KATARINA FROSTENSON WRITER  
debuted in 1978 and became in the 1980s one 
of the most influential poets in the Swedish 
poetry. Frostenson has to stand as the  
representative of the new female poetry 
that refuses to adapt to existing forms and 
instead looking into the language innermost 
fibers to eliciting from the previously unheard 
sounds and pristine dimensions. It is a poetry 
that does not take anything for granted and 
just follows its own laws. Frostenson has also 
achieved success as a playwright. She wrote 
the libretto for Sven-David Sandström's opera 
The city that was premiered at the Royal 
Opera in 1998. Frostenson elected into the 
Swedish Academy, 1992.

CHRISTINA HEDIN COSTUME DESIGNER   
has worked as a freelance costume designer 
and stylist in fashion, advertising, film, tele-
vision and theater. She has worked with film 
with Roy Andersson and Lars Nilsson among 
others and with opera in Vadstena and at the 
University College of Opera. Christina Hedin 
has also designed the costumes for several 
theater performances include the show  
What is money? directed by Ellen Lamm.

ELLEN LAMM DIRECTOR works at the Royal 
Dramatic Theatre with her dramatization  
of Vad är pengar? (What is money?), Brev 
från Eric Ericson (Letters from Eric Ericson) 
and Charlotte Brontë’s/Martina Montelius’  
Jane Eyre, at Sweden’s Television, with Hotell 
Opera in and at the Drottningholm Palace 
Theatre, the Swedish Radio Theatre and  
the National Theatre.

SVEN-DAVID SANDSTRÖM COMPOSER 
Swedish composer who has characterized 
contemporary Swedish music scene. His list 
of works, which counts around 300 compo-
sitions, proving not only an impressive  
productivity. It also holds an astonishing 
breadth: from grand operas and oratorios  
to intimate lyrical songs and chamber music. 
With his unlikely combination of creativity 
and diligence in the craft of composition, 
restless curiosity and firmly-rooted mastery 
of form, Sandström alternates, to all appea-
rances unconcerned, between a sophisticated 
orchestral texture and musical melodies, 
film music and music for the church.



TOR 8 SEP KL 19.00  
LÖR 10 SEP KL 15.00

Daniel Harding dirigent 
Stefan Dohr horn

RIHM: Hornkonsert, uruppförande
MAHLER: Symfoni nr 9

Interplay 8 sep kl 17.30
Om musiken och hjärnan 
Professor Martin Ingvar och  
chefsdirigent Daniel Harding P2 Live sänder varje kväll från Östersjöfestivalen. Det innebär 

att du kan höra alla konserter live i P2 även om du inte är på 
plats i Berwaldhallen. Och om du är det så innebär det att  
du kan efterlyssna på konserten 30 dagar efter sändning via 
SR Play eller P2 Lives app. Då kan du också ta del av intervjuer 
med dirigenter, kompositörer, solister, musiker eller någon 
från publiken, en konsertupplevelse som förstärker musiken.

Ovan syns programledaren Sofie Almroth i studion. Under 
Östersjöfestivalen hittar du Sofie och hennes kollegor Sara 
Norling och Per Lindqvist vid P2-desken i Berwaldhallens foajé.

Sön 28 aug kl 17.55  Salonen och Wang

Mån 29 aug kl 18.55  Polish Baltic Philharmonic

Tis 30 aug kl 18.55   Britten och Barock

Ons 31 aug kl 17.00  Peter och Vargen, Sjostakovitjfrossa

Tor 1 sep kl 18.55  Dudamel och Bolívar

Fre 2 sep kl 18.55  Prokofjev och Adams

Lör 3 sep kl 15.00  Release, Föreställningen, The Fruit of Silence

Sön 4 sep kl 17.55 Elektra 

Sofie Almroth  Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio

LYSSNA PÅ ÖSTERSJÖFESTIVALEN 
IGEN OCH IGEN MED P2 LIVE

Biljetter: 115–415 kr 
08-784 18 00
berwaldhallen.se

SVERIGES RADIOS SYMFONIORKESTER

DANIEL HARDING
SÄSONGSTART
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