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Femton år har gått sedan vi presenterade programmet för den allra första 
Östersjöfestivalen och jag tänker på vad som har förändrats. Festivalen är på 
sätt och vis densamma, vilket visar att vår ursprungstanke om en mötesplats 
kring musik, miljö och ledarskap fortfarande håller. En klok person har sagt 
att ”det är en missuppfattning att något måste växa för att bli större”. Det 
stämmer bra in på vår festival. Även om konsertprogrammets omfång består 
har innehållet förädlats och fördjupats. Detsamma gäller seminarierna tack 
vare tydligare fokus och utökade kunskaper om tillståndet för Östersjön.

Det har varit spännande att under femton år få följa festivalens förtrogna 
och se deras exceptionella utveckling. Polarpristagaren Valery Gergiev, 
medgrundare till festivalen, var redan då när det begav sig en stor dirigent, 
idag är han närmast en institution. Andra som troget följt med på vägen är 
Daniel Harding, Peter Dijkstra, Susanna Mälkki samt naturligtvis Esa-Pekka 
Salonen och Peter Sellars.

Vi är mycket nöjda med årets festivalprogram som inleds på Kungliga 
Operan med Peter Sellars uppsättning av Oedipus Rex, som dirigeras  
av Esa-Pekka Salonen. Verket Aeterna, som vi jobbat med i flera år för att 
förverkliga, är en riktig höjdpunkt på programmet. Där tar Anders Hillborg, 
tillsammans med filmarna Fredrik Wenzel och Jesper Kurlandsky, med pub-  
liken på en ljud- och bildodyssé kring människans samverkan med naturen. 
Marie Samuelssons specialskriva verk Fem årstider hakar också i festivalens 
miljötema. Under konserten Seasons – Fem årstider ställs verket i kontrast 
mot Vivaldis mer oförstörda naturskildringar i De fyra årstiderna. 

Programmet dignar av etablerade solister och orkestrar, men missa inte 
Radical Light med unga musiker från New York och Helsingfors. Det är de 
unga som ska ta musiken vidare och som ska fortsätta bo och leva i den 
sköra Östersjömiljön. Om vi inte skärper oss kommer nästa generation att 
undra: ”Ni visste allt, men gjorde ingenting – varför?” Låt oss hoppas att 
det inte blir så, nej inte bara hoppas – låt oss agera!

ÖSTERSJÖFESTIVALEN
General Manager  
Michael Tydén

Projektledare  
Kajsa Hallhagen

    

ÖSTERSJÖFESTIVALENS 
PROGRAMTIDNING 
Ansvarig utgivare
Michael Tydén 

Projektledare
Karin Ekedahl 
Kerstin Wallin

Skribenter
Karin Ekedahl, Mats Hansson, Andreas Konvicka, 
Gunnar Lanzky-Otto, Jenny Leonardz, Johan 
Norberg, David Saulesco, Inger Söderholm, 
Karl Thorson, Janna Vettergren, Kerstin Wallin
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Roi Division
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INFORMATION OCH BILJETTER 
balticseafestival.com
berwaldhallen.se

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

biljettkontoret.berwaldhallen@sverigesradio.se
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Carin Balfe Arbman, Östersjöfestivalen
carin.balfe_arbman@sverigesradio.se

Karl Thorson, Berwaldhallen
karl.thorson@sverigesradio.se

    

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, Raoul Wallenberg Academy, 
Stockholm Resilience Centre, Kungliga 
Operan, Radiohjälpen, Utrikespolitiska 
Institutet (UI), The Stockholm Act, Svenska 
institutet Kulturdepartementet, Stockholms  
stad, Kulturrådet, Världsnaturfonden WWF.

    

ENGLISH SUMMARIES 
are to be found on  
p 2 Dear audience 
p 12, 14 –22 the concert presentations 
p 26 –29 the artists biographies

DEAR AUDIENCE 
Fifteen years have passed since we presented the first Baltic Sea Festival, and I'm thinking 
what has changed since then. In one way the festival has remained much the same, which 
shows that our original idea – to link music, environment and leadership together – still stands. 
A wise person once said to me that “it is a misconception that something must become 
larger to grow”. This is very true and applies well to our festival. Although the scope of the 
concert program remains the same, the content has been refined and deepened. The same 
goes for our seminars, with a stronger focus and extended knowledge of the state of the 
Baltic Sea.

It has been very inspiring to follow the exceptional development of the closets friends 
of the Baltic Sea Festival. Polar Prize winner Valery Gergiev, co-founder of the festival,  
was already then a great conductor, today he is almost an institution. Others who faithfully 
followed along the way are Daniel Harding, Peter Dijkstra, Susanna Mälkki and of course 
Esa-Pekka Salonen and Peter Sellars.

We are very pleased with this year's festival program that begins at the Royal Opera 
with Peter Sellars’ Oedipus Rex, conducted by Esa-Pekka Salonen. The festival program is  
lined up with well-known musicians and ensembles, however don’t miss out on Radical Light,  
a collaboration between young musicians from New York and Helsinki. It is the young 
generation that will bring the music forth and must continue to live in the fragile Baltic Sea 
environment. They are the ones who will think; ”you knew everything, but did nothing – why?”  
Let's hope it won’t be so. No, let’s not just hope - let's act!

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

KÄRA PUBLIK
EN MUSIKFESTIVAL MED SYFTET 
ATT SKAPA EN BÄTTRE FRAMTID 
FÖR ÖSTERSJÖREGIONEN

VÅRA KONSERTER OCH  
SEMINARIER SÄNDS I RADIO

Varje sommar arrangerar Sveriges Radios eget konserthus 
Berwaldhallen Östersjöfestivalen. En internationell musikfestival 
som bjuder på musikupplevelser med några av världens främsta 
orkestrar, solister och dirigenter. Årets konsertprogram har en 
tydligare koppling än tidigare till Östersjöns miljöfrågor och vårt 
förhållande till naturen, och uppmärksammar också Finlands 
100-årsjubileum. Under festivalen hålls flera seminarier kring 
festivalens tre grundpelare musik, miljö och ledarskap.  
Läs mer om dessa i festivalprogrammet på nästa uppslag.
  

Sveriges Radio P2 sänder alla konserter från Östersjöfestivalen. Lyssna direkt eller i efter- 
hand i appen Sveriges Radio Play. Konserterna finns tillgängliga för lyssning i 30 dagar  
efter sändningen. Flera konserter sänds också via EBU till länder i övriga Europa. 

Flera av Östersjöfestivalens seminarier sänds i Sveriges Radio P1. Programledare  
från Kulturradion och Vetenskapsradion är moderatorer på seminarierna.

Östersjöfestivalen grundades 2003 av Michael Tydén, dåvarande 
konserthuschef i Berwaldhallen, Esa-Pekka Salonen, dirigent och 
kompositör samt Valery Gergiev, dirigent och chef för Mariinskij-
teatern i Sankt Petersburg. Sedan starten har festivalen utvecklats 
och blivit större för varje år. Drömmen om att ge sig ut på havet 
med musiken och involvera flera platser runt Östersjön i festivalen 
har förverkligats, och festivalen har hittat en form som har gett 
– och kommer att ge – stora musikupplevelser. Östersjöfestivalen 
har blivit ett forum där musikaliska och mänskliga möten stärker 
vårt gemensamma intresse för Östersjön.

Läs mer om festivalen och om hur allt började på balticseafestival.com

Estonian Festival Orchestra Foto: Kaupo Kikkas



4 5

Samarbetspartners: Med stöd av:

RAOUL WALLENBERG 
                                               ACADEMY

Kultur
departementet

Stockholms  
stad

SÖN 27 AUG KL 19.00 Berwaldhallen

KONSERT FÖR KÖR
Radiokören och  
10-årsjubilerande Peter Dijkstra
Radiokören 
Peter Dijkstra dirigent
MARTIN SMOLKA: The Name Emmanuel, 
uruppf. 
NANA FORTE: En ego Campana   
SVEN-DAVID SANDSTRÖM: En ny himmel  
och en ny jord  
ALFRED SCHNITTKE: Konsert för kör
Biljetter: 120–430 kr

Miniseminarium kl 18.00, Berwaldhallen 
RAOUL WALLENBERGPRISET

Konsertintroduktion kl 18.15–18.30: Niklas Lindblad 
 

MÅN 28 AUG KL 19.00 Berwaldhallen

RADICAL LIGHT
Unga musiker från  
New York och Helsingfors
Sibelius Academy and Juilliard School 
Joint Symphony Orchestra 
Esa-Pekka Salonen dirigent 
Jonathan Roozeman cello
STEVEN STUCKY: Radical Light 
ESA-PEKKA SALONEN: Mania, cellokonsert 
JEAN SIBELIUS: Fyra legender för orkester  
Biljetter: 120–430 kr

Seminarium kl 17.00 –18.00, Studio 3 Radiohuset  
LEDARSKAP I ÖSTERSJÖREGIONEN 

Miniseminarium kl 18.00, Berwaldhallen 
VINNARE AV UNGT KURAGE

Konsertintroduktion kl 18.15–18.30: Tanja Orraryd
 

TIS 29 AUG KL 19.00 Berwaldhallen

HARDING & MAHLER
Storslagen final med  
Sveriges Radios Symfoniorkester
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Daniel Harding dirigent
OLGA NEUWIRTH: Masaot/Clocks  
without hands 
GUSTAV MAHLER: Symfoni nr 6
Biljetter: 120–430 kr

Miniseminarium kl 18.00, Berwaldhallen 
FINANSIERING AV MILJÖPROJEKT  
I ÖSTERSJÖREGIONEN

Konsertintroduktion kl 18.15–18.30: Boel Adler
 

Med reservation för ändringar.

MÅN 21 AUG KL 19.00 Kungliga Operan

OEDIPUS REX
Salonen och Sellars möter Stravinsky 
Kungliga Hovkapellet  
Orphei Drängar 
Damer ur Gustaf Sjökvists Kammarkör och 
Sofia Vokalensemble 
Esa-Pekka Salonen dirigent 
Joseph Kaiser tenor Kung Oedipus 
Violeta Urmana mezzo Iokaste 
Davóne Tines bas Kreon/Tiresias/Budbäraren 
Joshua Stewart tenor Herden 
Pauline Cheviller berättare Antigone 
Laurel Jenkins dans Ismene
Peter Sellars regi 
Folke Alin körinstudering 
Natalie Murray Beale musikalisk assistent 
Elias Sime scenografi 
Dunya Ramicova/Helene Siebrits kostym 
James F. Ingalls ljus
IGOR STRAVINSKY: Oedipus Rex  
IGOR STRAVINSKY: Psalmsymfonin
Biljetter: 300–1100 kr

Konsertintroduktion kl 18.15–18.30: Sofia Nyblom
 

TIS 22 AUG KL 19.00 Berwaldhallen

FINLAND JUBILERAR
100 år av självständighet  
Helsingfors Stadsorkester 
Susanna Mälkki dirigent 
Gerhild Romberger alt  
Simon O’Neill tenor
JEAN SIBELIUS: Symfoni nr 7 
GUSTAV MAHLER: Das Lied von der Erde
Biljetter: 120–430 kr

Seminarium kl 17.00 –18.00, Studio 3 Radiohuset  
MAKT OCH PENGAR – EVIGA FÖLJESLAGARE? 

Miniseminarium kl 18.00, Berwaldhallen 
STOCKHOLM ACT

Konsertintroduktion kl 18.15–18.30: Tanja Orraryd
 

ONS 23 AUG KL 19.00 Berwaldhallen

HILLBORGS AETERNA
Film och musik som belyser dagens  
miljöproblem och människans  
förhållande till naturen
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Radiokören 
Esa-Pekka Salonen dirigent 
Hannah Holgersson sopran 
Hayk Hakobyan duduk 
Jesper Kurlandsky & Fredrik Wenzel film
ANDERS HILLBORG: Aeterna, uruppförande 
Biljetter: 150–595 kr

Seminarium kl 17.00 –18.00, Studio 3 Radiohuset  
VARFÖR STOPPAR VI INTE ALGBLOMNINGEN?

Miniseminarium kl 18.00, Berwaldhallen
STOCKHOLM RESILIENCE CENTRE

Konsertintroduktion kl 18.15–18.30: Boel Adler 

Samtal efter konserten 
JOHAN ROCKSTRÖM, professor miljövetenskap och  
JAN ELIASSON, diplomat
 

TOR 24 AUG KL 19.00 Berwaldhallen

ESTONIAN FESTIVAL  
ORCHESTRA
Unikt gästspel med Paavo Järvi  
på pulten
Estonian Festival Orchestra 
Paavo Järvi dirigent 
Ksenija Sidorova accordeon
DMITRIJ SJOSTAKOVITJ: Symfoni nr 1 
ERKKI-SVEN TÜÜR: Prophecy, accordeonkonsert 
JEAN SIBELIUS: Symfoni nr 2
Biljetter: 90–380 kr 

Seminarium kl 17.00 –18.00, Studio 3 Radiohuset  
NORDEN, IDENTITET OCH EUROPA 

Miniseminarium kl 18.00, Berwaldhallen 
STOCKHOLM RESILIENCE CENTRE

Konsertintroduktion kl 18.15–18.30: Niklas Lindblad
 

FRE 25 AUG KL 19.00 Berwaldhallen

PARSIFAL
Gergiev, Mariinskijteaterns  
orkester och solister
Mariinskijteaterns orkester 
Kungliga Operans kör 
Valery Gergiev dirigent 
Solister från Mariinskijteatern
RICHARD WAGNER: Tredje akten ur Parsifal
Biljetter: 150–795 kr

Miniseminarium kl 18.00, Berwaldhallen 
ÖSTERSJÖN – HOT OCH MÖJLIGHETER

Konsertintroduktion kl 18.15–18.30: Katarina Lindblad
 

LÖR 26 AUG KL 19.00 Berwaldhallen

RHENGULDET
Gergiev, Mariinskijteaterns  
orkester och solister
Mariinskijteaterns orkester 
Valery Gergiev dirigent 
Solister från Mariinskijteatern
RICHARD WAGNER: Rhenguldet
Biljetter: 250–895 kr

Miniseminarium kl 18.00, Berwaldhallen 
RADIOHJÄLPEN

Konsertintroduktion kl 18.15–18.30: Katarina Lindblad
 

SÖN 27 AUG KL 15.00 Berwaldhallen

SEASONS – FEM ÅRSTIDER
Årstidernas växlingar  
i ett varmare klimat
Musica Vitae 
Malin Broman musikalisk ledare 
Stina Ekblad diktläsning
ANTONIO VIVALDI: Violinkonsert E-dur, Våren
MARIE SAMUELSSON: Fem årstider
ANTONIO VIVALDI: Violinkonsert g-moll, 
Sommaren
ANTONIO VIVALDI: Violinkonsert F-dur, Hösten 
MARIE SAMUELSSON: Fem årstider
ANTONIO VIVALDI: Epilog: Violinkonsert 
f-moll, Vintern
Biljetter: 120–430 kr

Konsertintroduktion kl 14.15–14.30: Maja Sönnerbo

 

FESTIVALPROGRAM

SAMTAL OM AETERNA
ONS 23 AUG KL 20.40 –21.00  
Berwaldhallen
Direkt efter konserten  
HILLBORGS AETERNA
Samtal mellan Jan Eliasson, diplomat, och 
Johan Rockström, professor i miljövetenskap 
och chef för Stockholm Resilience Centre.
 

MINISEMINARIER
KL 18.00 –18.15  
Berwaldhallens nedre foajé

Stanna gärna kvar för att lyssna till  
konsertintroduktionen som sker på  
samma plats direkt efteråt, kl 18.15–18.30.

TIS 22 AUG
STOCKHOLM ACT

ONS 23 AUG
STOCKHOLM  
RESILIENCE CENTRE

TOR 24 AUG
STOCKHOLM  
RESILIENCE CENTRE

FRE 25 AUG
ÖSTERSJÖN –  
HOT OCH MÖJLIGHETER

LÖR 26 AUG
RADIOHJÄLPEN

SÖN 27 AUG
RAOUL WALLENBERGPRISET
Olle Wästberg presenterar årets vinnare av 
Raoul Wallenbergpriset.

MÅN 28 AUG
VINNARE AV UNGT KURAGE
Raoul Wallenberg Academy presenterar 
vinnaren av Ungt kurage.

TIS 29 AUG
FINANSIERING AV MILJÖPROJEKT  
I ÖSTERSJÖREGIONEN 
Nordic Environment Finance Corporation 
(NEFCO) presenterar sitt arbete med att 
finansiera miljöprojekt runt Östersjön. 
 
Med reservation för ändringar.

SEMINARIER
 

TIS 22 AUG KL 17.00 –18.00  
Studio 3, Radiohuset

MAKT OCH PENGAR –  
EVIGA FÖLJESLAGARE?
I Wagners Ring glimrar och förför Rhenguldet.  
Det för gudar och enkla människor till både 
det sämsta och det bästa. Kampen för värden 
och rätt har mödosamt följt en väg av allt 
bättre institutioner, från FN-stadgan 1945 och 
konventionerna om mänskliga rättigheter  
1948 till det europeiska projektet efter murens 
fall 1989. Utvecklingen på senare tid manar 
dock till oro. Ledare som samlar makt över 
regering, rättsskipning, affärsliv och media 
vinner terräng i vår närhet och globalt. Måste 
vi i framtiden leva i en värld “utan fakta, utan 
normer, utan ansvar”? Kommer nya former  
av bestående band mellan politisk makt och 
pengar? Vad är i så fall motkrafterna i politik, 
näringsliv, samhälle, media och kultur?

Moderator: Karsten Thurfjell.

Medverkande: Charlotte Petri Gornitzka, 
Ordförande för OECD:s biståndskommitté 
(DAC) och tidigare Generaldirektör för Sida, 
Natali Phalén, Generalsekreterare, Institutet 
Mot Mutor, Mats Karlsson, Direktör Utrikes- 
politiska Institutet (UI), Johan Engvall, forskare 
vid UI:s Rysslands- och Eurasienprogram.

Arrangör: Utrikespolitiska Institutet.
 

ONS 23 AUG KL 17.00 –18.00 
Studio 3, Radiohuset

VARFÖR STOPPAR VI INTE 
ALGBLOMNINGARNA?
Klotets samtal på Östersjöfestivalen handlar 
om att det finns idéer till tekniska lösningar för 
att få stopp på de giftiga algblomningarna, 
men de fastnar som pilotprojekt i liten skala. 
Till exempel har försök med att pumpa ner syre 
till havsbotten testats, och även att kemiskt 
binda överskottet av fosfor vid bottnarna.

Men Östersjöekologer är skeptiska till så 
kallad geoingeneering, med motiveringen att 
ekosystemet kan påverkas negativt. Samtidigt 
är ekosystemet redan rejält förstört av över-  
gödningen, och problemet kommer att kvarstå 
i decennier, även om vi skulle lyckas stoppa 
ytterligare tillförsel av näringsämnen till havet.

Varför testas inte teknikerna vidare? Vilka 
risker för de med sig? Och vilka risker tar vi 
genom att inte använda den teknik som finns? 
Är geoengineering bra eller dåligt?

Moderator och programledare: Susanna 
Baltscheffsky och Marie-Louise Kristola, Klotet, 
Sveriges Radio.

Arrangör: Sveriges Radio P1.
 

TOR 24 AUG KL 17.00 –18.00  
Studio 3, Radiohuset

NORDEN, IDENTITET  
OCH EUROPA
När Finland blev självständigt 1917 var det  
i en tid efter världskrig och revolution. De 
nordiska länderna fann sin väg och utvecklade 
sina samhällsmodeller. De baltiska staterna 
blev självständiga på andra sidan Östersjön. 
Sovjet och Nazi-Tyskland kastade Europa in  
i nytt krig, följt av spänning och förtryck. Ur 
askan kom ett nytt europeiskt samarbete som 
1989 öppnade vägen för det moderna EU. 
Idag känner vi återigen splittrande krafter i 
Europa. Var står den nordiska identiteten idag?

Moderator: Karsten Thurfjell.

Medverkande: Annika Ström Melin, journalist, 
skribent och EU-korrespondent för Dagens 
Nyheter, Gunnar Wetterberg, författare och 
föreläsare, Hanna Ojanen, Jean Monnet 
Professor, Tampere Universitet, Björn Fägersten, 
seniorforskare och chef för UI:s Europaprogram.

Arrangör: Utrikespolitiska Institutet.
 

MÅN 28 AUG KL 17.00 –18.00  
Studio 3, Radiohuset

VILKET LEDARSKAP BEHÖVS 
FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 
I ÖSTERSJÖREGIONEN?
I Östersjöregionen är de gemensamma 
utmaningarna många, liksom de mål och 
åtgärder som pekar ut riktningen mot en mer 
hållbar utveckling. Många är också de olika 
typer av organisationer som idag bidrar genom 
projekt, affärsverksamhet och samarbeten. 
När många aktörer på olika nivåer ska åstad-  
komma förändring mot gemensamma mål 
spelar ledarskapet en avgörande roll. Vad är 
det för typ av ledarskap som krävs för att 
Östersjöregionalt samarbete ska fungera? 
Vilka är utmaningarna med ledarskap i en 
internationell kontext? Vilka ledare och vilket 
ledarskap saknas idag – nationellt, regionalt 
och lokalt? Vilken roll har akademin, närings-  
livet och civilsamhället? Några framträdande 
ledare, som verkar för en hållbar utveckling  
i Östersjöregionen, delar med sig av sina 
viktigaste erfarenheter.

Moderator: Karsten Thurfjell.

Medverkande: bl.a. Johan Kuylenstierna, 
chef, Stockholm Environment Institute (SEI), 
Jakob Granit, GD, Havs- och Vattenmyndig-
heten, Rosaline Marbinah, vice ordförande 
LSU samt ordförande i Utrikespolitiska 
förbundet (UF).

Arrangör: Svenska Institutet.
 

SEMINARIER, 
MINISEMINARIER  
OCH SAMTAL
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Östersjöfestivalen går in på sitt femtonde år, och Esa-Pekka 
Salonen, festivalens konstnärlige ledare, tror fortfarande  
på idén, även om tillståndet i regionen bekymrar honom.  
Årets konsertprogram har en tydligare koppling till Östersjöns 
ödesfrågor än tidigare år, med flera verk som på olika sätt 
berör klimat, makt och migration.

Femton år har gått sedan Esa-Pekka Salonen tillsammans med 
Berwaldhallens Michael Tydén och Mariinskijteaterns Valery 
Gergiev sjösatte idén om en festival med, för och av länderna 
runt Östersjön, med fokus på musik, miljö och ledarskap.  
Att den skulle komma att bli norra Europas största musikfestival 
var inget Esa-Pekka Salonen vågade tro då.

– Det känns nästan mirakulöst vad festivalen blivit, med 
tanke på utgångsläget, säger han på telefon från en London- 
taxi på väg till flygplatsen för en turné i Japan.

– Samtidigt, när jag ser tillbaka på de här åren är det  
med blandade känslor, fortsätter han. Jag är förstås stolt, men 
också ledsen över klimathot, miljöförstöring, och oroväckande 
förändringar i det politiska läget kring Östersjön. När vi började 
fanns så mycket hopp och energi. Nu femton år senare känns den 
europeiska idén hotad, och den ryska situationen problematisk.

Just av det skälet påpekar Esa-Pekka Salonen att det är 
extra viktigt att fortsätta de samarbeten som fungerar. Valery 
Gergievs och Mariinskijteaterns stående medverkan har mötts av 
kritik. Men i en skakig tid ska festivalen vara en plattform för 
kommunikation, inte stängda dörrar, anser han.

– När det nu finns ett samarbete som fungerar bra, vilket 
det gör i det här fallet, så ska vi inte fatta skenheliga beslut, 
utan förstås ta vara på samarbetet i stället.

Esa-Pekka Salonen har tidigare uttryckt ett behov av att  
låta de stora samhällsfrågorna kring Östersjön avspeglas mer  
i konsertprogrammet. I år har de tankarna burit frukt.

Verket Aeterna har ett uttalat miljötema. Aeterna är upp- 
satt för kör och orkester av tonsättaren Anders Hillborg och 
framförs tillsammans med en ”work in progress” version av 
filmen med samma namn av filmskaparna Jesper Kurlandsky 
och Fredrik Wenzel. 

– Ja, det är en stark kommentar, ett ambitiöst försök att 
beskriva världen som den är just nu, väldigt spännande, på flera 
sätt. Jag har nämligen ännu inte sett partituret, säger Esa-Pekka 
Salonen med ett skratt, men tillägger att han inte är orolig.

I konserten Seasons – Fem årstider låter tonsättaren Marie 
Samuelsson sitt verk Fem årstider, tillsammans med dikter av 
poeten Mimmi Palm, gå i dialog med barocktonsättaren Antonio 
Vivaldis fyra violinkonserter, som livsbejakande och naivt hyllar 

årets fyra årstider. Verket är en ödesmättad och tankeväckande 
kommentar influerad av den globala klimatuppvärmningens 
oroväckande konsekvenser.

Inne på sitt femtonde år med festivalen utstrålar Esa-Pekka 
Salonen fortfarande stor entusiasm. 

– Redan när jag kommer till Stockholm blir jag lycklig, ser 
mina gamla vänner, min gamla orkester och får möta en publik 
som var min första publik, och som fortfarande kommer. Jag njuter 
av att få musicera med dessa fantastiska kolleger, det ger mig 
så stor positiv energi.

Särskilt lycklig är han i år över att få framföra Igor Stravinskys 
oratorium Oedipus Rex, i regissören Peter Sellars iscensättning 
där han länkat samman oratoriet med Stravinskys Psalmsymfoni. 
Uppsättningen görs av Östersjöfestivalen och Berwaldhallen  
i samarbete med Kungliga Operan i Stockholm, något som 
Esa-Pekka Salonen sätter stort värde på.

Första gången kombon Salonen–Sellars framförde Stravinskys 
verk på detta sätt var på Esa-Pekka Salonens avskedskonsert 
som chefsdirigent för Los Angeles Philharmonic. Därefter satte 
de upp den på musikfestivalen i Aix-en-Provence, men i Norden 
har den inte gjorts ännu.

– Tematiken är helt modern. När man läser tidningen om 
morgonen ser man direkt kopplingen till Oidipus-texten, om att 
förblindas av framgång, om att tappa verklighetskontakten i jakten 
på karriär och makt. Det är helt genialt av Peter Sellars att sätta 
ihop Jean Cocteaus libretto Oedipus Rex med Psalmsymfonin.  
I stället för psalmer blir det en fortsättning och en dramaturgisk 
helhet som är väldigt effektiv, säger Esa-Pekka Salonen. 

När Psalmsymfonin tar vid där Cocteaus Oedipus Rex slutar 
får texterna en helt ny innebörd, anser både Esa-Pekka Salonen 
och Peter Sellars; en berättelse om rotlöshet, hemlöshet, 
sökandet efter vila, efter en plats, och en stark aktuell koppling 
till dagens flyktingströmmar genom Europa. 

– I Sofokles originaltext får Oidipus till slut frid efter en  
lång vandring, blind och landsflyktig. Där finns ett mått av tröst,  
som saknas i Cocteaus libretto, men som uppstår igen genom 
Psalmsymfonins text om vårt sökande efter balans. Det finns 
något oerhört poetiskt i detta, säger Esa-Pekka Salonen.

– Och jag tycker det är ett riktigt bra sätt att börja en  
festival på.

Jenny Leonardz 

15-ÅRSJUBILEUM MED  
UNIKT KONSERTPROGRAM 
SOM LYFTER ÖSTERSJÖNS 
ÖDESFRÅGOR

“ JAG NJUTER AV ATT FÅ MUSICERA  
MED DESSA FANTASTISKA KOLLEGOR,  
DET GER MIG SÅ STOR POSITIV ENERGI.“

EsaPekka Salonen Foto: Katja Tähja
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När Finland i år firar 100-årsdagen av sin självständighet är det 
självklart även för Östersjöfestivalen att uppmärksamma det i sitt 
program, bland annat med musik av nationalikonen Jean Sibelius.

– Under självständighetsrörelsen blev Sibelius en enande 
kraft. Och det är något med honom som fortfarande sitter väldigt 
djupt i det finska DNA:at, konstaterar festivalens konstnärlige 
ledare Esa-Pekka Salonen. 

– ”Sauna, sisu och Sibelius”, det ordspråket lever ju än.  
Och det är Finland i ett nötskal, säger Esa-Pekka Salonen, när han 
talar om hur den klassiska musiken genom Sibelius har fått en 
särskild betydelse för den finska självbilden.

– Den upplevelse man får i Finland när Sibelius nämns,  
den kan nog ingen svensk förstå.

Den tvåspråkiga kulturen i Finland, då när självständighets-
rörelsen var i sin linda, var problematisk. För hur skulle man kunna 
förenas? Det var ju inte enbart en språkskillnad, utan en kultur-  
och klasskillnad; svenska talades framför allt av den utbildade 
klassen och finska i högre grad av arbetare och bönder. 

Så när en ung Jean Sibelius klev fram på scenen och i sitt 
konstnärskap lyfte fram de bägge språkområdena – genom 
Runebergs finlandssvenska poesi och Kalevalas finska – så blev 
han en bro mellan de två kulturerna.

– Dessutom gick det inte att censurera hans verk. När hans 
Finlandia spelades visste varenda kotte i publiken vad budskapet 
var. Men hur censurerar man ett stycke musik? Vilken fras, vilken 
ton ska bort? Hans musik blev en kanal för nationalistiska tankar 
och känslor, säger Esa-Pekka Salonen, och påpekar att den tidens 
censur annars var hård mot allt som andades självständighets-
tankar.

Redan när Jean Sibelius musik spelades i Paris 1900 på 
Världsutställningen blev Finland representerat som nation, 
sjutton år innan landet uppnådde sin självständighet.

– Det blev ju kalabalik bland censorerna, men de kunde inget 
göra. Sibelius blev under den här tiden oerhört berömd i Finland, 
vi har nog inte haft någon annan så stor ”kändis”.

Esa-Pekka Salonen menar att den klassiska musiken allt sedan 
dess spelat en särskild roll för Finlands identitet. Något som 
också bidrog var den finska arbetarrörelsens kamp för att få 
tillgång till överklassens kultur. Det handlar inte om att musiker 
eller kompositörer skulle vara bättre än i exempelvis Sverige, 
säger han, men att den klassiska musiken, konstmusiken, än i 
dag har en mer framträdande ställning och närvaro i det finska 

kulturlivet. 
Själv har Esa-Pekka Salonen 

haft sina duster med national- 
ikonen. Som ”ung, arg modernist”, 
tänkte han att det måste väl ändå 
finnas något annat här i världen 
än Sibelius. Han bestämde sig  
för att fara till Italien och studera 
komposition för att få en 
”förhållandevis Sibelius-fri” 
miljö. Men så en dag när han 
rotade i högarna av gamla böcker 
och noter i ett antikvariat strax 
bakom La Scala i Milano, blev 
han upphunnen. 

– Jag hittade ett fickpartitur 
av Sibelius sjunde symfoni,  
jag minns det kostade 150 lire, 
ungefär som en kopp espresso 
på den tiden. 

På bussen hem till Magenta 
utanför Milano, där han bodde 
under studietiden, började han 
gå igenom partituret.

– Det var första gången jag 
verkligen såg hur originell Sibelius 
var, och jag tänkte: Det finns 
ingen annan musik i världen som 
beter sig på det här sättet, som 
ser ut som det här eller låter som 
det här. Där och då började min 

resa tillbaka till Sibelius famn, säger han med ett skratt.
I årets festival är det just Sibelius sjunde symfoni vi får höra 

med Helsingfors Stadsorkester under ledning av Susanna Mälkki. 
Och en annan kväll, under rubriken Radical Light, leder Esa-Pekka 
Salonen unga musiker från New York och Helsingfors – från 
Juilliard School och Sibelius-Akademin – i en ”Joint Symphony 
Orchestra”. På programmet står Jean Sibelius Fyra legender  
för orkester som bygger på Kalevala, Radical Light av Steven 
Stucky och Salonens egen cellokonsert Mania.  

Jenny Leonardz

SAUNA,  
SISU OCH 
SIBELIUS 
–  FINSK MUSIK SOM BROBYGGARE  

OCH FÖRENANDE KRAFT

SÄSONGEN 2017/2018
Välkommen till en ny spännande säsong i Berwaldhallen. Biljettsläpp 15 augusti!
Se hela konsertprogrammet och köp dina biljetter på berwaldhallen.se

SÄSONGSSTART 

BLOMSTEDT 90 ÅR
FREDAG 8 SEPTEMBER kl 19.00 
LÖRDAG 9 SEPTEMBER kl 15.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Herbert Blomstedt hedersdirigent

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Symfoni nr 3, Eroica 
RICHARD STRAUSS: Tod und Verklärung 
RICHARD WAGNER: Uvertyr till Tannhäuser

Biljetter: 155–510kr
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” DEN MEST KOMPLEXA 
ISCENSÄTTNINGEN 
JAG GJORT”

människans relation till djur. Filmduon tar sig ofta an svåra 
ämnen i sitt skapande och drar sig inte för att visa människor 
som går sönder och den obekväma sanningen. Kurlandsky 
var rollsättare till Lilja 4-ever (2002), som handlar om 
organiserad människohandel, missbruk och prostitution. 
Han producerade även Apan (2009) där vi möter en förtvivlad 
och ilsken människa på avgrundens rand. Wenzel fick Guld- 
baggen för fotot i dramafilmen Turist (2014), som skildrar hur 
en grupp människor krackelerar när de utsätts för extrema 
händelser. Regissören Ruben Östlund menade att han med 
Turist ville ”ta ett strypgrepp på den nordiska folksjälen”.

I Aeterna söker Kurlandsky och Wenzel att blanda film, 
musik, konst och vetenskap för att kasta ljus över den svåra 
frågan om dagens akuta miljöproblem och människans 
förhållande till naturen. Filmduon använder dock ett poetiskt 
filmspråk i Aeterna som innehåller intima bilder fångade runt 
om i världen och präglas mer av medkänsla och skönhet än 
av rädsla och fördömande. Filmen inleder med att visa 
universums födelse, livets evolution och uppkomsten av 
människan och civilisationen, för att leda oss fram till idag. 
Under resans gång ges publiken tillfälle att fundera över vilken 
enastående kraft som mänskligheten har blivit och hur vi alla 
är del av denna kraft. Filmen ger också en klarare bild av 
vilket tillstånd som planeten nu befinner sig i och vilka 
framtida scenarion som förmodligen kommer att utspela sig.

Forskningen som Aeterna bygger på hämtas huvudsakligen 
från Stockholm Resilience Centre (SRC), en internationell 
forskningsenhet vid Stockholms universitet som studerar 
”socialekologiska system”, det vill säga system där människan 
och naturen ses som en integrerad helhet. Ett av de viktigaste 
målen med SRC:s forskning är att utröna hur mycket diverse 
system klarar av att utvecklas, hur ”resilienta” de är, givet 
olika förändringar som uppstår. För att göra forskningen ännu 
mer spännande och drabbande används några av de mest 
innovativa talangerna inom foto, musik och animation som 
Sverige har. Tillsammans gör de Aeterna till ett informativt, 
gripande och poetiskt utforskande ljud- och bildäventyr om 
inget mindre än människan och jorden.

Mats Hansson

Den prisbelönta duon Jesper Kurlandsky och Fredrik Wenzel 
har rest runt i världen för att porträttera vår samtid och vårt 
förhållande till naturen i långfilmen Aeterna, som förväntas 
bli klar senare i år. Under Östersjöfestivalen visas en work  
in progress-version av filmen som är tonsatt av Anders 
Hillborg och hans nyskrivna kör- och orkesterverk som går 
under samma namn. Det större filmprojektet Aeterna, av 
Kurlandsky, Wenzel och Hillborg, är en audiovisuell och  
tankeväckande odyssé som utforskar nya sätt att förstå 
olika människors tillvaro och de ekologiska fotavtryck som  
vi lämnar efter oss på jorden – nu mer än någonsin. 

Varje gång vi köper en ny pryl eller tar bilen eller flyget,  
varje gång vi handlar ett par jeans som det i genomsnitt tar 
10 000 liter sötvatten att tillverka, så tar vi plats på jorden 
och sätter avtryck. I en tid där människor konsumerar mer  
än någonsin är det värt att fundera över vad det har för 
konsekvenser. Allt vi gör har inverkan på allt omkring oss. 
Naturen är idag till fullo under människans våld, men är vi 
ansvariga nog för att förtjäna denna maktposition – är våra 
ansvariga tillräckligt ansvariga? Vad är det som styr våra dag-  
liga handlingar som leder till att vi ur ett större perspektiv 
påverkar miljön så drastiskt – är det ekonomiska incitament 
från ovan eller är det grupptryck, ”självförverkligande” och 
köphets? Finns det andra sätt att leva på?

Jesper Kurlandsky och Fredrik Wenzel var tidigare med i 
Östersjöfestivalen 2013 då Radiokören sjöng till deras nygjorda 
film Signs of an Open Eye. Även då erbjöds en kontemplativ 
och audiovisuell upplevelse. Ämnet som utforskades var 

AETERNA
EN AUDIOVISUELL  
UPPLEVELSE

”Inte sällan upplever man klassisk musik som något ’fint’ – men 
oftast är den mer än det. Den talar till någonting som ingenting 
annat kan tala till. Något en presskonferens med politiker om 
kriget mot terrorn inte klarar av. Vi behöver någon slags mänsklig 
eller andlig respons. Det får vi av Igor Stravinsky.” 

Orden är Peter Sellars, hyllad operaregissör som sedan många 
år turnerar världen över med sina spektakulära iscensättningar 
av operor och konserter, för vilket han också belönats med 
Polarpriset. Vi fick en pratstund med honom och Esa-Pekka 
Salonen, Östersjöfestivalens konstnärlige ledare och tidigare 
chefsdirigent för Sveriges Radios Symfoniorkester. Salonen säger 
själv att han haft några av sina mest minnesvärda musikupp- 
levelser under den årliga festivalen i Stockholm. Tillsammans 
ska de inviga årets festival med en iscensättning av Stravinskys 
Oedipus Rex och Psalmsymfonin.

– Ett av de avgörande tillfällena i mitt liv kom när Esa-Pekka 
Salonen år 2009 skulle sluta som chefsdirigent för Los Angeles 
Philharmonic. Han ville göra något alldeles speciellt till sin sista 
konsert. De flesta dirigenter gör Mahlers storslagna åttonde 
symfoni och låter konserten bli ett riktigt hejdundrande fyrverkeri. 
Esa-Pekka är betydligt mer ekologiskt sinnad och ville göra något 
kraftfullt – men samtidigt eftertänksamt, säger Peter Sellars. 

Peter Sellars fick frågan av sin vän Esa-Pekka om vad han 
tyckte skulle passa som avslutning. Svaret kom omgående: 
Stravinskys Oedipus Rex och Psalmsymfonin. 

– Det skulle bli ett värdigt sätt att säga adjö, åtminstone  
för den tid som varit då. Jag tyckte det var en mycket bra idé,  
säger Salonen.

– Sofokles Kung Oidipus är en smärtsam, närmast outhärdlig 
berättelse – men författaren låter inte historien sluta där. Han 
skrev ytterligare ett drama i slutet av sitt liv: Oidipus i Kolonos, 
där Oidipus tillbringar en period i exil, som flykting, och åker 
genom fem länder. Inget land låter honom stanna. Till slut, i ett 
land, får han skydd i en helig skogsdunge. Stravinsky var ju en 
flykting också, hela sitt liv! Han fick lära sig fem språk och flyttade 
konstant från land till land. Det är en av förklaringarna i mytologin 
kring varför han skrev dessa verk om flyktingar, berättar  
Peter Sellars.

– Att vara på flykt och att inte kunna åka tillbaka till sitt hem-  
land var ett starkt budskap redan då, för åtta år sedan, men nu är 
det ett så centralt problem – en central tragedi, i stora delar av 
världen. Omfattningen av krisen är bortom vår föreställningsvärld. 
För mig är budskapet starkare än någonsin, säger Esa-Pekka 
Salonen och fortsätter: Det här är något av det mest personliga 
som jag gjort och som jag tagit med till festivalen. Det är en 
stor del av min historia och Stravinsky är en av de största 
kompositörerna i mitt liv.

Produktionen återupprepades sommaren 2016 i Aix-en- 
Provence och gjordes sedan i en halv-scenisk version i London 
under hösten. Båda gångerna med samma svenska körer  
– Orphei Drängar samt damer ur Sofia Vokalensemble och  
Gustav Sjökvists kammarkör. 

– Körerna var spektakulära, alla var helt ”besides themselves”! 
Sverige har de bästa amatörkörerna i världen, punkt, säger 
Esa-Pekka Salonen.

Peter Sellars berättar att det är den mest komplexa iscensätt-
ningen han gjort för kör någonsin.

– Jag har gjort Oedipus Rex över hela världen, men mans- 
kören Orphei Drängar i en helt annan kategori. Från första stund 
tänkte jag; vad är det som händer? En explosion av intelligens, 
känsla, intensitet och precision, det var ofattbart! Folk säger 
ibland att konst är något extra, det behöver vi inte egentligen. 
Då vill jag säga; nej, nej, allt annat är extra. Det vi behöver är att 
komma tillbaka till vilka vi verkligen är, vad vi står för och bryr oss 
om, allihop tillsammans. Sen kan allt annat hänga på. Oedipus Rex 
ställer just den stora frågan, bokstavligen: Vem är du? Det vet du 
ingenting om. Det är överväldigande, avslutar Peter Sellars.

 
Karl Thorson

Peter Sellars Foto: Ruth Walz

Aeterna Jesper Kurlandsky och Fredrik Wenzel
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Sofokles skrev historierna om kung Oidipus i en livskraftig 
teatertradition där stor vikt lades vid den kollektiva upplevelsen. 
Genom teatern, i synnerhet tragedin, skulle publiken uppmuntras 
till eftertanke och samtal och därigenom få nya perspektiv på 
livet. Teatern var en slags kollektiv, social terapi där svåra eller 
rentav förbjudna ämnen kunde dryftas i en miljö där människor 
kunde mötas och förhoppningsvis förstå varandra bättre.

Igor Stravinsky växte upp i en förort till Sankt Petersburg 
med ukrainska föräldrar. Hans ungdomsår förgylldes av regel- 
bundna resor till västra Ukraina. Där träffade han sin första fru 
Katya och flyttade dit 1907 när de gift sig. Efter succén med 
Eldfågeln började familjen Stravinsky spendera vinterhalvåret  
i Schweiz och när första världskriget bröt ut tvingades de lämna 
huset i Ukraina för gott. Från sommaren 1920 flyttade de under 
tjugo år mellan flera olika orter i Frankrike. Familjelivet var 
ansträngt: Igor reste mycket i arbetet och hade en älskarinna  
i Paris som han ansträngde sig föga för att hemlighålla. 
Dessutom led Katya sedan många år av tuberkulos.

De sista åren i Frankrike vilade döden tungt över Igor. Hans 
äldsta dotter, hustru och mor dog alla inom loppet av ett år och 
han drabbades själv av ett tuberkulosanfall. I september 1939 
bröt andra världskriget ut och Igor flydde till USA, tätt följd av 
älskarinnan Vera, som han sedan gifte sig med. I nästan trettio 
år bodde paret i Los Angeles, en längre tid än Igor bott någon 
annanstans. Ändå fann han sig aldrig till rätta, trots rikt socialt 
umgänge och fortsatta framgångar. Hade han vant sig så vid att 
ständigt vara på väg, aldrig slå sig ner någonstans, att han till 
slut inte förmådde rota sig ens när han hade möjligheten?

När Stravinsky skrev opera-oratoriet Oedipus Rex var han i 
fyrtioårsåldern och levde ett dubbelliv, splittrat mellan barnen och 
hans kroniskt sjuka hustru i Nice samt karriären och älskarinnan  
i Paris. Av alla dramer och berättelser, varför tonsatte han just 
Sofokles tragedi? Genljöd någonting i den i hans eget själsliv? 
Tre år senare skrev han Psalmsymfonin; han fick en beställning 

till Bostonsymfonikernas 50-årsjubileum men valde att även skriva 
för kör. Stravinsky hade länge velat använda texter ur Psaltaren 
och påstod själv att såväl dessa som Kung Oidipus valdes för 
texternas popularitet. Men det finns också kopplingar mellan  
de båda verken och Stravinsky själv.

I Psalmsymfonins första sats går texten ”en tid är jag gäst 
hos dig, en främling som alla mina fäder”. Vem var egentligen 
Igor Stravinsky, kosmopoliten som talade fem språk och räknade 
några av sin tids främsta författare, musiker och bildkonstnärer 
till sina vänner? Hela livet hade han flyttat runt, tvingats bort, 
ständigt i rörelse, på flykt. Den världsvana ytan kan lika gärna ha 
varit ett skal för att skydda ett känsligt och sårbart inre.

Oidipus går genom livet som en främling för sig själv. Han 
vinner ära, berömmelse och makt men står till slut handfallen inför 
krafter utom hans kontroll. Var han själv skyldig till de brott han 
bevisligen utfört, fastän han ansträngt sig för att förhindra dem? 
Brottades Stravinsky med känslor av skuld och skam, frustration 
och sorg som han höll djupt inom sig? I så fall är det i musiken 
vi kommer hans känslor närmast.

I Peter Sellars uppsättning av Oedipus Rex ersätts recitativen 
i originalet, skrivna av Jean Cocteau, med Oidipus dotter 
Antigones ord tagna ur Oidipus i Kolonos. Hon ser sina föräldrar 
sakta förgöras, som Stravinskys barn lär ha sett sina föräldrars 
relation tänjas till bristningsgränsen. Men i tron och i ödmjukheten 
finns frälsningen – för Oidipus, liksom för Stravinsky. Sellars 
skildrar Oidipus sista dagar med Psalmsymfonin. ”Han drog mig 
upp ur fördärvets grop”, fortsätter andra satsen, ”mina steg 
gjorde han trygga.” Efter ett helt liv på flykt förlikar sig Oidipus 
med sitt öde och dör i frid. ”Allt som lever och andas skall prisa 
Herren.” Som ett helgon försvinner Oidipus i ett bländande 
ljussken och Stravinsky hittar, förhoppningsvis, sin egen frid.

David Saulesco

MÅNDAG 21 AUGUSTI 2017 KL 19.00 
KUNGLIGA OPERAN

Kungliga Hovkapellet  
Orphei Drängar 
Damer ur Gustaf Sjökvists Kammarkör  
och Sofia Vokalensemble 
Konsertmästare Jannika Gustafsson 
EsaPekka Salonen dirigent 
Joseph Kaiser tenor – Kung Oedipus 
Violeta Urmana mezzo – Iokaste 
Davóne Tines bas – Kreon/Tiresias/Budbäraren 
Joshua Stewart tenor – Herden 
Pauline Cheviller berättaren 
Laurel Jenkins dans – Ismene 
Peter Sellars regi 
Folke Alin körmästare 
Natalie Murray Beale musikalisk assistent 
Elias Sime scenografi 
Dunya Ramicova/Helene Siebrits kostym

IGOR STRAVINSKY (1882–1971) 
Oedipus Rex    1.05’

Paus

IGOR STRAVINSKY 
Psalmsymfonin    27’

Konsertintroduktion 18.15–18.30: Sofia Nyblom 
Konserten sänds direkt i Sveriges Radio P2. 
Ungefärlig konsertlängd: 2 tim 15 min inkl paus.

Can a person escape their fate? From Snorri’s Edda and Greek mythology  
to Star Wars, Harry Potter, and Game of Thrones, we have been fascinated 
and terrified by our perceived inability to control our own lives for thousands 
of years. In Igor Stravinsky’s opera-oratorio Oedipus Rex after Sophocles’ 
tragedy of the same name, the unconquerable power of destiny is painfully 
present. The music mirrors the terrible story of the king who unwittingly kills 
his father and marries his mother, as well as Stravinsky’s own tortured 
existence. Director Peter Sellars then intertwines it with the Symphony of 
Psalms, composed three years later, to enact the end of King Oedipus’ life. 
Blind and banished from his home he wanders as a refugee, guided by his 
daughter Antigone, but eventually finds a sanctuary and dies with regained 
honour. Stravinsky, who himself led a nomadic and inconstant life, lets us 
approach him in the music, where he exposes his own feelings of otherness 
and his desire for belonging, togetherness, and peace.

Kan en människa undkomma sitt öde? I tusentals år har vi 
fascinerats och förfärats av vår upplevda oförmåga att själva 
styra våra liv. I Eddan berättar Snorre Sturlasson om nornorna, 
den nordiska mytologins ödesgudinnor. Den grekiske skalden 
Hesiodos beskrev omkring 600-talet före vår tideräkning moirerna 
som spinner, mäter och klipper av livets trådar. Deras krafter 
rådde inte ens Olympens gudar över. I kristendomen och andra 
monoteistiska religioner axlar Gud det yttersta ansvaret över 
människans livslott och genom bön och andra sätt att söka 
kontakt kan vi försöka tillskansa oss Guds försyn.

Ödet förekommer i allra högsta grad även i modernt  
sagoberättande. I filmen Wanted  finns ett hemligt nätverk av 
lönnmördare som använder sig av en enorm spinnrock, en 
samtida tolkning av den grekiska ödesmyten. I den japanska 
serieföljetongen Oh My Goddess! är tre av huvudpersonerna 
döpta efter nornorna i Snorres Edda. Ytterligare några exempel 
på historier där rollfigurernas förutbestämda öden spelar av- 
görande roll är The Matrix, Harry Potter och Game of Thrones.

I den grekiske dramatikern Sofokles tragedi om kung Oidipus 
är ödets obetvingliga makt smärtsamt påtaglig. När den unge 
Oidipus av ett orakel får höra att han skall dräpa sin far och äkta 
sin mor flyr han sin hemstad och sina föräldrar. På sin långa 
vandring råkar han i gräl och dödar en man i vredesmod. När 
han kommer till staden Thebe möter han den lömska sfinxen 
som hotar honom med döden om han inte svarar rätt på en gåta. 
Oidipus överlistar sfinxen, kröns till kung av Thebe och får änke-  
drottning Iokastes hand.

Allt är dock inte väl i Thebe. En förbannelse vilar över staden 
sedan den tidigare kungen mördats och gärningsmannen ännu 
går lös. Den nykrönte Oidipus svär att hitta mördaren och sakta 
men säkert uppdagas sanningen: Kung Laios och drottning Iokaste 
fick för många år sedan en son som spåddes döda sin egen far. 
Kungaparet lämnade barnet för att dö ute på landsbygden, 
men barnet hittades av en herde som tog det till staden Korinth 
och döpte det till Oidipus. Främlingen som Oidipus dödade  
på resan var ingen mindre än kung Laios. Nu har han dessutom 
fått fyra barn med drottning Iokaste – sin biologiska mor – och 
därmed fullbordat sitt öde. Förkrossad tar Iokaste sitt liv och, 
när Oidipus hittar henne, drar han två hårnålar från hennes 
huvud och sticker ut sina ögon.

Mot slutet av sitt eget liv skildrade Sofokles den förskjutne 
före detta kungens sista dagar i tragedin Oidipus i Kolonos.  
I stort sett hela Oidipus vuxna liv hade präglats av att undfly sitt 
öde. Nu var han en flykting, en oönskad och förödmjukad man. 
Luffaren som blev kung hade blivit luffare igen. Efter många års 
vandring, ledsagad av sin dotter Antigone, får Oidipus slutligen 
fristad i en helgad lund utanför Aten där han accepterar sin livslott 
– sitt öde – och dör till sist med återvunnen heder.

OEDIPUS REX

KAN EN MÄNNISKA UNDKOMMA SITT ÖDE?  
STRAVINSKY OCH MÄSTERREGISSÖREN SELLARS SKILDRAR 
DEN KLASSISKA TRAGEDIN OM KUNG OIDIPUS.

EsaPekka Salonen Foto: Annick Ramp

Festival d'AixenProvence 2016 – Oedipus Rex/Symphony of Psalms Foto: © Vincent Beaume
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Jean Sibelius tog sig aldrig an en ny symfoni och dess olika 
tekniska problem på samma sätt två gånger. En faktor som ger 
honom en trygg plats på parnassen bland de riktigt stora. Då det 
var dags för Sibelius sista överlevande symfoni (nummer 8 antas 
ju ha gått upp i rök i den ståtliga gröna kakelugnen hemma i 
villan Ainola) blev det nya formgrepp. Symfoni nr 7 är ett parad-  
exempel på förmågan att utveckla ständigt nytt musikaliskt 
material ur en enkel grundidé. I dess enda långa sats rör sig 
Sibelius än en gång kring människans kamp mot naturkrafterna. 
Tempot är övervägande långsamt, men inte utan undantag. 
Pregnant är det brett sjungande trombonsolotemat, det dyker 
upp tre gånger och leder varje gång åter till huvudtonarten 
C-dur och till adagiotempot. En symfoni utan direkta föregångare 
i konstruktionen, komponerad våren 1923 och uruppförd i 
Stockholm i april månad året därpå. Då under titeln Fantasia 
sinfonica, först vid tryckningen införlivades verket självklart i 

symfonicykeln. Den sjunde symfonin tillhör tonsättarens sista 
betydande verk, endast skådespelsmusiken till Stormen och 
tondikten Tapiola kan räknas dit bland det som kom efter. Snart 
inträdde den så kallade ”tystnaden från Järvenpää”, Sibelius 
decennier av närmast icke-komponerande. I ett berömt samtal 
med Gustav Mahler uttryckte Sibelius att hans symfoniska strävan 
var stilistisk stränghet och en djup logik, ett inre sammanhang 
mellan alla teman. Då bör sjunde symfonin ha legat så nära hans 
egna ideal som tänkas kan. Tala om koncentrerat mästerverk.

1907 var ett fruktansvärt år för Gustav Mahler. Personstrider 
tvingade honom att lämna chefsposten på Wienoperan, hans 
fyraåriga dotter Maria avled och hjärtproblemen som några år 
senare kostade honom livet diagnosticerades. Av en vän hade 
han fått lite semesterläsning till tröst: Den kinesiska flöjten av 
Hans Bethge, mycket uppmärksammade tyska översättningar av 
klassisk kinesisk poesi. Texterna inspirerade den hårt drabbade 
tonsättaren i hög grad. Das Lied von der Erde fullbordades i 
Toblach 1908, av en man som redan var väl medveten om att 
hans dagar var räknade och att han måste skiljas från det sköna 
i världen. De sex sångerna bildar ett enda långt farväl till jorde- 
livet, både till dess glädjeämnen och till dess tragik. Mahler 
betecknade själv verket som en symfoni, men undvek ändå titeln 
Symfoni nr 9, kanske i ett försök att blidka gudarna som hade 
kallat hem Beethoven, Schubert och Bruckner efter just nio 
symfonier. Nå, Mahlers egen nia kom ju med tiden trots allt. 
Något framförande av Das Lied von der Erde fick han aldrig höra, 
Bruno Walter stod för uruppförandet i München i november 
1911, ett halvår efter Mahlers död. Tonsättaren är här som allra 
mest delikat och transparent, orkestern behandlas genomgående 
som en stor kammarensemble och används sällan i sin helhet, 
framförallt i den inledande sången. I den hör vi också tre gånger 
ett nyckeltextställe: Dunkel ist das Leben, ist der Tod!  
– Mörkt är livet, liksom döden. 

Gunnar Lanzky-Otto

TISDAG 22 AUGUSTI 2017 KL 19.00 
BERWALDHALLEN

Helsingfors Stadsorkester 
Konsertmästare Jan Söderblom 
Susanna Mälkki dirigent 
Gerhild Romberger alt 
Simon O’Neill tenor

JEAN SIBELIUS (1865–1957) 
Symfoni nr 7 C-dur op 105     23’

Paus

GUSTAV MAHLER (1860–1911) 
Das Lied von der Erde   1.05’
– Das Trinklied vom Jammer der Erde 
– Der Einsame im Herbst 
– Von der Jugend 
– Von der Schönheit 
– Der Trunkene im Frühling 
– Der Abschied

Konsertintroduktion 18.15–18.30: Tanja Orraryd 
Presentatör: Tanja Orraryd 
Konserten sänds direkt i Sveriges Radio P2. 
Ungefärlig konsertlängd: 2 tim 5 min inkl paus.

Jean Sibelius never approached a symphony in the same way twice. 
Symphony No. 7 from 1923 is a prime example of the development of ever 
new musical material springing from a simple, basic idea. In its one long 
movement, Sibelius once again deals with man’s fight against the powers of 
nature. He once expressed his ambition to Gustav Mahler to achieve stylistic 
strictness and inner cohesion between all the themes. 1907 was a fateful year 
for Gustav Mahler. He was thrown out of the Vienna Opera, his daughter 
Maria died, and he had his own heart problems. The Chinese Flute by Hans 
Bethge, German translations of classical Chinese poetry, gave some comfort, 
and was the inspiration for Das Lied von der Erde the following year. Mahler 
knew that he must soon part from the beauty of the world. He was never to 
hear it performed, as the original performance took place six months after  
his death. Here, the composer is at his most delicate and transparent; the 
orchestra is treated as a large chamber ensemble throughout, and is used 
sparingly in its entirety.

FINLAND 
JUBILERAR

MÄSTERLIG ENKELHET  
I SIBELIUS SISTA SYMFONI  
OCH MAHLERS GRIPANDE 
AVSKED FRÅN JORDELIVET.

Susanna Mälkki Foto: Simon Fowler

ONSDAG 23 AUGUSTI 2017 KL 19.00 
BERWALDHALLEN

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Radiokören 
EsaPekka Salonen dirigent 
Hannah Holgersson sopran 
Hayk Hakobyan duduk 
Jesper Kurlandsky & Fredrik Wenzel film

ANDERS HILLBORG (1954) 
Aeterna, uruppförande  1.30’

Konsertintroduktion 18.15–18.30: Boel Adler 
Presentatör: Boel Adler 
Konserten sänds direkt i Sveriges Radio P2. 
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 40 min (ingen paus).

Samtal efter konserten kl 20.40–21.00: Jan Eliasson,  
diplomat, möter Johan Rockström, professor i miljövetenskap 
och chef för Stockholm Resilience Centre.

Anders Hillborg’s choral and orchestral work Aeterna (Aeternus) was 
created in collaboration with Fredrik Wenzel and Jesper Kurlandsky, who are 
working on a feature film of the same name. At the Baltic Sea Festival, a part  
of their ongoing film project, dealing with urgent environmental issues and 
what traces man leaves behind in the world, will be shown. How sustainably 
do we live today?

Aeterna is Latin for eternal and constant. Hillborg has often been drawn  
to explore this – the eternal – as well as a greater, all-encompassing way of 
thinking in his music. He has used frenzied perpetual motion machines in the 
longer sections of the solo parts. He examines musical colours that flow into 
each other and how the instruments fit together. Playful combinations are 
also recurring in his works, with titles such as Cold Heat, Exquisite Corpse  
and Liquid Marble. His transgressive music makes him suited to film project 
Aeterna, which shows how everything is connected, that every corner of  
the world does its bit, and depicts a world that remains – or must perish.

HILLBORGS 
AETERNA

Anders Hillborgs kör- och orkesterverk Aeterna har skrivits  
i samarbete med filmarna Fredrik Wenzel och Jesper Kurlandsky, 
i arbetet med långfilmen med samma namn. Under Östersjö- 
festivalen visas ett utdrag ur deras filmprojekt som förväntas bli 
klart innan årets slut; en ljud- och bildodyssé som skildrar vår 
samtid och vårt förhållande till naturen, från Kapstadens kåkstäder 
till nattsken i Peking. Långfilmen Aeterna porträtterar människans 
plats i världen och den akuta miljöfrågan. Vad är det för avtryck 
som vi lämnar efter oss? Var lever vi i balans med naturen så den 
får en chans att också finnas kvar till kommande generationer?

Ett flertal saker gör Anders Hillborg särskilt lämplig som  
tonsättare till långfilmen. Han är för det första Sveriges, interna-  
tionellt sett, mest framgångsrike tonsättare, vilket självfallet är 
intressant. Han är också skicklig på att komponera spännande 
och kontemplativa ljudäventyr som undersöker klangfärg, puls 
och dynamik i musiken. I Sirens skildrar han exempelvis den 
mångförslagne Odysseus som måste motstå de farliga sirenerna 
som lockar till sig sjömän med sina vackra sånger för att sedan 
ha ihjäl dem. I sina violinkonserter har Hillborg dessutom använt 
frenetiska perpetuum mobile i solostämman under längre 
passager, vilket är ett av många exempel på hur han utforskar 
det eviga i musiken. ”Aeterna” är latin för just evig, oändlig, 
bestående och känns igen i engelskans ”eternal”.

Hillborg har ofta undersökt klangfärger som flyter in i varandra 
och hur instrumenten hänger samman, vilket kan kopplas till  
det större helhetstänkandet som ligger till grund för långfilmen 
Aeterna. ”På några ställen låter jag rösten omärkligt gå över i 
orkesterklanger”, säger Hillborg när han berättar om sitt verk 
Eleven Gates. Motsatsernas upplösning och lekfulla samman-
blandningar återkommer också frekvent i hans verkslista med 
titlar som Cold Heat, Exquisite Corpse och Liquid Marble.

Anders Hillborg är i all mening en postmodern tonsättare, 
en entertainer med djup som citerar såväl Strauss som kända 
teman ur Disney-filmer. Han har skrivit både kammarmusik och 
vokalmusik, men även filmmusik och popmusik. 1995 fick han  
en grammis som Årets tonsättare för sitt samarbete med Eva 
Dahlgren. Hillborg undersöker oväntade läten, puttrar av 
uppfinningsrikedom och blandar friskt. I sin andra violinkonsert 
infogar han unisona stråkar för att åstadkomma ljudet av en 
arabisk orkester för att i nästa stund använda en upprepad bas-  
gång som i barockmusiken. ”En bra sak jag bär med mig från 
popen är att jag lyssnar på allt”, berättar Hillborg. ”Jag känner 
inga barriärer mellan olika genrer. Bra musik är bra musik.”

Det finns visdom däri. Det spelar ingen roll om vi bor i Kap- 
staden eller Peking. Det finns inga nationsgränser eller murar som 
kan skydda oss när för få tar sitt ansvar för miljön och omvärlden. 
Allt hänger ihop. Varje litet hörn av världen drar sitt strå till stacken 
och bidrar till en jord som består – eller måste gå under.

Mats Hansson

ANDERS HILLBORG 
TONSÄTTER LÅNGFILMEN 
AETERNA OM EN JORD 
SOM BESTÅR – ELLER 
MÅSTE GÅ UNDER 

Anders Hillborg Foto: Mats Lundqvist
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Sedan dess invigning vid Pärnu Music Festival 2011 har Estonian 
Festival Orchestra, bestående av framstående internationella 
musiker som handplockats av dirigenten Paavo Järvi själv, gått 
från klarhet till klarhet. I år turnerar orkestern för första gången 
och gör ett efterlängtat gästspel i Berwaldhallen. Med sig har 
de den internationellt lovprisade accordeonisten Ksenija Sidorova, 
känd för sin konstnärliga bredd och virtuositet på sitt underskat-
tade och mångsidiga instrument.

Järvis landsman, tonsättaren ErkkiSven Tüür började  
sin musikaliska karriär i rockbandet In Spe i slutet av 1970-talet.  
Han fortsatte som bandets frontfigur parallellt med kompositions- 
studier på Estlands musik- och teaterakademi. Efter studierna 
lämnade han rockstjärnelivet för att fokusera på tonsättande. 
Influenserna från åren med In Spe lever dock kvar i hans musik, 
till exempel hans femte symfoni där elgitarr ingår i besättningen. 

Tüürs accordeonkonsert, Prophecy är traditionell till sin instru-  
mentation men i verkets komplexa, synkoperade rytmik märks 
ändå att han fortfarande har ena foten kvar i rockmusiken. Solo-  
stämman smälter om vartannat in i orkesterklangen och träder 
fram i ensamt majestät men är alltid lekfull, svängig och intressant.

Tillsammans med solokonserten ger Järvi och orkestern inte 
mindre än två symfonier, den ena ett brådmoget ungdomsverk 
och den andra en inåtblickande själslig bekännelse. Dmitri 
Sjostakovitj började studera vid konservatoriet i Sankt Peters-
burg redan som trettonåring under Alexander Glazunovs vakande 
öga. Glazunov, då konservatoriets rektor och själv ett musikaliskt 
underbarn, lär i Sjostakovitj ha sett en glimt av sig själv. Det var 
Glazunov som såg till att Sjostakovitj Symfoni nr 1 f-moll – hans 
examensarbete – uruppfördes av Sankt Petersburgs filharmoniker. 
Symfonin blev en omedelbar framgång, ett moget och välut-  
vecklat verk som stod i skarp kontrast mot den unge tonsättaren 
som blygt och lite besvärat tog emot publikens jubel.

Efter succéerna med både sin första symfoni och tondikten 
Finlandia reste Jean Sibelius med familj till Rapallo i norra Italien.  
Resan hade ordnats av en god vän till Sibelius som menade att 
vistelsen i ”ett land där allting är vackert, till och med det fula” 
skulle inspirera Sibelius till nya storverk, liksom tidigare Tjajkovskij 
och Strauss. Och mycket riktigt: några månader senare, i mars 
1902, hade Sibelius Symfoni nr 2 D-dur premiär i Helsingfors. 
Den blev ytterligare en stor framgång och beskrevs som ”musik 
som leder oss in i extas, som en schaman med sin trolltrumma”. 
Sibelius själv kallade symfonin för sin själs bekännelse och  
i skisserna under arbetet har han hänvisat till bland annat Don 
Giovannis möte med Döden i Mozarts opera. Kanske sörjde  
han fortfarande sin yngsta dotters förtida död eller plågades  
av sitt hemlands förtryck under ryssarna. Efter många turer och 
skiftningar slutar symfonin ändå triumferande i ett budskap om 
hopp och framtidstro trots missöden och olycka.

David Saulesco

TORSDAG 24 AUGUSTI 2017 KL 19.00  
BERWALDHALLEN

Estonian Festival Orchestra 
Konsertmästare Florian Donderer 
Paavo Järvi dirigent 
Ksenija Sidorova accordeon 

DMITRIJ SJOSTAKOVITJ (1906–1975) 
Symfoni nr 1 f-moll op 10  33’

ERKKI-SVEN TÜÜR (1959) 
Prophecy, accordeonkonsert  22’

Paus

JEAN SIBELIUS (1865–1957) 
Symfoni nr 2 D-dur op 43  46’

Konsertintroduktion 18.15–18.30: Niklas Lindblad  
Presentatör: Niklas Lindblad 
Konserten sänds direkt i Sveriges Radio P2. 
Ungefärlig konsertlängd: 2 tim 25 min inkl paus.

Since its conception in 2011, conductor Paavo Järvis’ Estonian Festival 
Orchestra has gone from strength to strength. This year, it is touring for 
the first time, and will make an eagerly awaited guest appearance in the 
Berwaldhallen Hall, with highly praised accordionist Ksenija Sidorova! 
The concerto for accordion, Prophecy, by ErkkiSven Tüür, reveals  
the Estonian composer’s back-ground as a rock musician in its complex, 
syncopated rhythms and groovy, playful solo part. In addition,  
Järvi and the orchestra will perform no less than two symphonies!  
Dmitri Shostakovich’s Symphony No. 1 was his graduation piece for the 
conservatory in Saint Petersburg, which he attended from the age of 13. 
The maturity of the piece was astonishing, and a great contrast to the 
19-year-old composer who, somewhat shyly, accepted the audience’s 
ovations. A journey to Italy inspired Jean Sibelius to write his Symphony 
No. 2 after the success of his first symphony and tone poem Finlandia. 
He himself described the symphony as the confessions of his soul. A friend  
and colleague said that the music “leads us into ecstasy, like a shaman 
with his drum”. The concert is dedicated to the Estonian Presidency of 
the Council of the European Union and to the 100th birthday of the 
Republic of Estonia.

ESTONIAN 
FESTIVAL 
ORCHESTRA

EN SVÄNGIG KONSERT,  
EN BRÅDMOGEN  
SYMFONI OCH EN  
SJÄLSLIG BEKÄNNELSE.

FREDAG 25 AUGUSTI 2017 KL 19.00 
BERWALDHALLEN

Mariinskijteaterns orkester
Konsertmästare Olga Volokova
Kungliga Operans kör 
Valery Gergiev dirigent 
Dmitrij Voropaev tenor – Parsifal 
Jurij Vorobiev bas – Gurnemanz 
Jevgenij Nikitin basbaryton – Amfortas 
Kristina Martling mezzosopran – Kundry

RICHARD WAGNER (1813–1883) 
Tredje akten ur Parsifal  

Konsertintroduktion 18.15–18.30: Katarina Lindblad 
Presentatör: Katarina Lindblad 
Konsertens sänds direkt i Sveriges Radio P2. 
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 25 min (ingen paus).

Parsifal was Richard Wagner’s last work, and his spiritual will.
The plot in brief: The Grail is guarded by the Knights of the Grail, led by 
Amfortas, on Monsalvat. Amfortas is wounded, as he has been stabbed 
by fallen Grail Knight and now dark magician Klingsor, wielding the Holy 
Spear. The wound refuses to heal, and only “the pure fool, who has been 
faith-healed through compassion” would be able to save Amfortas and 
the brotherhood. Many years pass, and we follow the young, foolish Parsifal 
in his adventures and endeavours to find a cure for Amfortas. His chastity 
and purity is challenged by Klingsor, and he manages to remain steadfast 
against Kundry and the other seductive women who are at Klingsor’s 
command. When the third act begins, it is Good Friday morning. Amfortas 
has not uncovered the Grail for several months, and the knights are divided 
and in despair. Knight Gurnemanz finds Kundry exhausted and asleep  
in the forest and shortly thereafter, Parsifal arrives, returning the spear. 
Gurnemanz realises that Parsifal is “the pure fool” who is to recreate order. 
Parsifal delivers Kundry through holy baptism, and touches Amfortas’ 
wound with the Holy Lance, healing the wound. Parsifal uncovers the Grail 
as the knights kneel. Kundry raises her arms against its light, and finally 
dies in peace. The brotherhood of the Knights of the Grail is freed from 
the powers of evil.

PARSIFAL Om man försöker hitta några få gemensamma nämnare i 
Richard Wagners musikdramer skulle de kunna vara: de är 
samhällskritiska med ett drag av revolt, operorna förnyar opera-  
konsten och de innehåller biografiskt material ur Wagners 
innehållsrika och kontroversiella liv. 

Efter mastodontarbetet med Niebelungens ring skrev Wagner 
”ett andligt festspelsdrama”, Parsifal, som han fått idén till redan 
40 år tidigare. Verkets hoppfulla slut agerade som motvikt till 
den mer pessimistiska Ringen. Parsifal hade premiär 1882 och 
operan kom att bli Wagners sista verk och andliga testamente.

Enligt den kristna legenden samlades Jesu blod i den bägare 
som användes vid den första nattvarden, graalen, och tillsammans 
med spjutet som genomborrade hans sida förvarades de av 
graalriddarna på slottet Monsalvat i Spanien. De heliga föremålen 
skulle ge evigt liv åt riddarna.

Wagners Parsifal behandlar den frälsningstanke som löper 
som en röd tråd genom alla hans operor ur en kristen synvinkel, 
med inslag av mysticism och buddistiska tankegångar hämtade 
ur Schopenhauers filosofi om medlidande. ”Den rene dåren” 
utvecklas till en själsren frälsargestalt och Wagner hyste förhopp- 
ningen att operan skulle rena världen och staka ut en positiv 
väg framåt.

Handlingen
Graalen vaktas av riddarna på Monsalvat, ledda av Titurel och 
hans son Amfortas, som anför avtäckandet av graalen och den 
dagliga nattvarden. Ritualen upprätthåller ordningen bland 
männen och håller den åldrade Titurel vid liv. Amfortas är sårad, 
då han blivit stucken i sidan med det heliga spjutet av den fallne 
graalriddaren och numera svarttrollkarlen Klingsor, som sedan 
tar spjutet för egen del. Skadan vägrar att läka och endast ”den 
rene dåren, som blivit helbrägdad genom medlidande” skulle 
kunna rädda Amfortas.

Många år förflyter och vi följer den unge, dåraktige Parsifal i 
hans äventyr och strävan att återta det heliga spjutet. Han lyckas 
med detta genom att besegra Klingsor och motstå Kundry och 
de andra förföriska kvinnorna som står i Klingsors makt. Kundry 
är plågad och odödlig efter att ha skrattat åt den döende Jesus 
och slits rastlöst mellan att bistå Amfortas med läkande mediciner 
och att tjäna Klingsor i hans förtrollade trädgård.

Då tredje akten börjar är det långfredagens morgon. 
Graalriddaren Gurnemanz lever som eremit och inväntar döden. 
Amfortas har inte avtäckt graalen på flera månader, riddarna är 
splittrade och förtvivlade och Titurel har dött i graalens frånvaro. 
Gurnemanz finner Kundry medtagen och sovande i skogen och 
strax därefter kommer en riddare i rustning vandrande, detta 
visar sig vara Parsifal som återbördar spjutet. Gurnemanz inser 
att Parsifal är ”den rene dåren” som skall återställa ordningen 
och förklarar honom som graalriddarnas nye kung. Parsifals 
första gärning blir att förlösa Kundry genom det heliga dopet. 
Därefter berör han Amfortas sår med den heliga lansen, skadan 
läks och Amfortas blir helad. 

Parsifal avtäcker graalen medan riddarna knäböjer.  
Kundry sträcker armarna mot dess ljus och får äntligen dö i frid. 
Graalriddarnas broderskap är befriat från de onda makterna.

Andreas Konvicka

PARSIFAL – DEN MOGNE 
MÄSTAREN WAGNERS 
ANDLIGA TESTAMENTE.

Paavo Järvi Foto: Kaupo Kikkas

Valery Gergiev Foto: Alexander Shapunov
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LÖRDAG 26 AUGUSTI 2017 KL 19.00  
BERWALDHALLEN

Mariinskijteaterns orkester
Konsertmästare Olga Volokova
Valery Gergiev dirigent 
Jevgenij Nikitin basbaryton – Wotan 
Vladislav Sulimskij baryton – Alberich 
Oleg Balashov tenor – Loge  
Zjanna Dombrovskaja sopran – Woglinda  
Julija Matotjina mezzosopran – Welgunda  
Jekaterina Sergejeva mezzosopran – Flosshilda 
Andrej Popov tenor – Mime  
Zlata Buljitjova mezzosopran – Erda  
Michail Petrenko bass – Faffner  
Jurij Vorobiev bas – Fasolt  
Anna Kiknadze mezzosopran – Fricka 
Ilja Bannik bas – Donner  
Dmitrij Voropaev tenor – Froh  
Oksana Sjilova sopran – Freia  

RICHARD WAGNER (1813–1883) 
Rhenguldet, konsertant opera i en akt

Konsertintroduktion 18.15–18.30: Katarina Lindblad 
Presentatör: Katarina Lindblad 
Konsertens sänds direkt i Sveriges Radio P2. 
Ungefärlig konsertlängd: 2 tim 45 min (ingen paus).

Richard Wagner’s mammoth work and criticism of his time, Der Ring  
des Nibelungen, about the creation and end of the world, shows the evil 
of power and love’s ability to deliver us. The Rhinegold is the first part.
The plot in brief: Nibelung dwarf Alberich renounces all love to gain access 
to the magical gold treasure guarded by the Rhine Maidens. He plans to 
forge an all-powerful ring, giving him dominion over the world. God Wotan 
has ordered giants Fasolt and Fafner to build a fortress. As payment, the 
giants have requested goddess Freia, but Loge convinces them to take 
Alberich’s treasure instead. The cunning Loge tricks Alberich into demon-
strating his newly gained power, and when he transforms into a toad, he 
is captured by Wotan. Alberich is forced to give up his treasures, and the 
ring, which he puts a curse on. Having been warned by earth mother Erda, 
Wotan reluctantly heeds her advice, giving the ring and the rest of the 
treasure to the giants. The ring’s curse turns out to be powerful, and 
Fafner kills Fasolt. The gods make their way to their new home, Valhalla, 
and the Rhine Maidens lament the loss of their treasure in the distance.

RHENGULDET

SÖNDAG 27 AUGUSTI 2017 KL 15.00 
BERWALDHALLEN

Musica Vitae
Malin Broman musikalisk ledare och violin 
Stina Ekblad diktläsning

ANTONIO VIVALDI (1678–1741) 
Violinkonsert E-dur, Våren  11’

MARIE SAMUELSSON (1956) 
Fem årstider    12’

ANTONIO VIVALDI 
Violinkonsert g-moll, Sommaren 12’

ANTONIO VIVALDI 
Violinkonsert F-dur, Hösten  11’

MARIE SAMUELSSON 
Fem årstider    12’

ANTONIO VIVALDI 
Epilog: Violinkonsert f-moll, Vintern 11’

Konsertintroduktion 14.15–14.30: Maja Sönnerbo 
Presentatör: Maja Sönnerbo 
Konserten sänds direkt i Sveriges Radio P2. 
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 25 min (ingen paus).

Antonio Vivaldi was a pioneer when it came to composing  
“programme music” which tells the story of something outside itself.  
In The Four Seasons (1725), he mainly interprets impressions from nature. 
Each season is closely linked to their own sonnet which may have been 
written by the composer himself, and the sonnets are brought to life by 
various musical effects; spring birdsong, dogs barking in the viola part, 
mild breezes, summer thunder, and so on.

The Four Seasons has inspired a number of composers, among them 
Marie Samuelsson, who has recently composed The Five Seasons. 
Samuelsson’s piece is a fateful counterpart to Vivaldi’s baroque music.  
It has also been composed at a time when the Earth’s seasons are 
increasingly being disturbed. Samuelsson has not only been inspired by 
the proud and happy Vivaldi, but also by today’s impressions of nature, 
increasingly characterised by downpours and heatwaves. She also  
offers an elegiac and suggestive comment to the more innocent and 
untouched depictions of nature found in The Four Seasons.

SEASONS –  
FEM ÅRSTIDER

Antonio Vivaldi var en föregångare med att skriva vad som 
senare har kommit att kallas för programmusik. De fyra årstiderna 
(1725) berättar om något utanför sig själv, en historia och i det 
här fallet om olika naturintryck. Det är därför Vivaldis Vintern 
låter så väldigt mycket vinter. Varje årstid är uppdelad i tre stycken 
(tre månader) och årstiderna är nära länkade till fyra målande 
sonetter som kan ha varit skrivna av tonsättaren själv, men därom 
tvista de lärda. Sonetterna gestaltas fyndigt och fängslande i 
konsertsviten genom olika musikaliska effekter: vårens fågelsång, 
hundar som skäller i violastämman, milda vindar, sommarens 
åskväder som målas upp av hetsiga violiner, snöblandat regn på 
vintern och så vidare. 

Det finns en ohämmad glädje och naivitet i Vivaldis musik 
som gör hans violinkonserter tidstypiska. Den första sonetten 
inleds med raderna: ”Våren har anlänt och av fullaste glädje 
hälsas den av fågelsång.” De ohämmade glädjetonerna i 
Vivaldis konsertsvit framstår också som kanske rentav blåögda 
och pompösa i vår egen desillusionerade tid, som utmärks  
av alltmer sargade naturlandskap, markförsurning, smog  
och övergödning.

Ett flertal kompositörer har arrangerat om Vivaldis De  
fyra årstiderna och kommenterat hans konsertsvit på olika vis. 
Det allra senaste verket är det nykomponerade Fem årstider av 
svenska tonsättaren Marie Samuelsson. Det uruppfördes under 
Båstads Kammarmusikfestival i år och togs mycket väl emot av 
publik och recensenter. 

Fem årstider är en ödesmättad motsvarighet till Vivaldi och 
verket inleds inte med våren utan med hösten. Det har rentav 
två stycken höstar. Samuelssons musik är skriven i en helt annan 
era, där jordklotets årstidssäsonger allt tydligare rubbas och 
barockens oskuld sedan länge har gått förlorad. I vårt allt varmare 
klimat är Fem årstider en vemodig och suggestiv kommentar till 
Vivaldis mer oskyldiga och oförstörda naturskildringar. Dikterna 
som är bifogade och skrivna av Mimmi Palm ger bildtäta 
skildringar av de olika årstiderna, men de är stilla betraktelser 
som präglas av mystik, mörker, moln som saktar in och höstvinden 
som stillnar. De saknar Vivaldis fåglar och glädjesång. De nämner 
inte heller Bacchus, danser eller vinterns glädje, utan är desto 
mer subtila och sköra.

Fem årstider är komponerat för stråkorkester med violan och 
elektroniskt bearbetade ljud i centrum. Dikter ur en kommande 
samling av Mimmi Palm, inlästa av författaren, markerar starten 
på varje ny del och årstid. Musiken är inspirerad av hur jordklotets 
temperatur stiger. Värmeböljor, skyfall och insekter blir fler i 
Norden, samtidigt som träd och andra växter frodas i varmare 
och längre säsonger.

Andreas Konvicka

BAROCK GLÄDJE OCH 
NAIVITET I KONTRAST  
MOT ÖDESMÄTTAD 
SAMTIDA PENDANG.

När 1848 års revolutionsvåg når Dresden i maj året därpå blir 
Richard Wagner tongivande, vilket tvingar honom att fly till 
Zürich. Exilen, som blir tolv år lång, ger honom tid att fundera. 
Från att ha stått på barrikaderna kommer hans kritik mot samtiden 
istället fram i hans skrifter och musikdramer. Under de närmaste 
åren skissar Wagner på mastodontverket Nibelungens ring, 
uppbyggt enligt den antika grekiska teaterformen med tre dramer 
samt ett satyrspel som förspel: Rhenguldet. 

Cykeln handlar om kampen mellan nordeuropeiska gudar 
och flera mytologiska figurer om den magiska ring som ger 
ägaren makt över hela världen. En handling med stoff hämtat  
ur nordisk mytologi, isländska sagor och det medeltida hjälte- 
eposet Nibelungenlied.

Dramat fortsätter genom tre generationer av antagonister 
tills allt får sitt slut i världens undergång. Innehållsligt demon-
strerar Ringen maktens ondska och kärlekens förlösande kraft.

Handlingen
Det magiska rhenguldet vaktas av Rhendöttrarna. Svartalfen 
Alberich uppenbarar sig och de retar honom lekfullt när han för- 
söker fånga dem. Då en solstråle lyser på skatten berättar de för 
honom att om någon skulle avsvärja sig all kärlek, skulle han 
kunna smida en ring av guldet som ger ägaren herravälde över 
världen. Alberich förbannar då all kärlek, stjäl skatten och flyr. 

Guden Wotan har låtit jättarna Fasolt och Fafner bygga 
honom en mäktig fästning. Arbetet är avslutat och som betalning 
lovar han dem Freja, kärlekens och den eviga ungdomens gudinna, 
dock utan avsikt att avstå från henne då asagudarna åldras om 
hon inte dagligen skänker dem sina äpplen. Wotan försöker vinna 
tid och hoppas att den listige Loge ska hitta en lösning. 

Loge berättar för jättarna om Alberichs ring och de skatter 
som han har förvärvat genom ringens kraft. Jättarna går med på 
att ta Nibelungens skatt istället för Freja, men håller henne som 
gisslan och kräver att betalningen ska levereras före solnedgången. 
Gudarna känner sig plötsligt försvagade. Loge övertalar Wotan, 
som inte har något annat val än att stjäla Alberichs skatt. Alberich 
åtnjuter ringens makt och har tvingat sin bror, Mime, att skapa 
en magisk hjälm som gör det möjligt för användaren att ändra 
form och bli osynlig.

Gudarna tvingar Alberich att lämna ifrån sig sina skatter: 
guldet, hjälmen och slutligen ringen, som han uttalar en kraftfull 
förbannelse över. Jättarna kommer tillbaka med Freja. De kräver 
att skatten måste täcka henne helt innan de är nöjda, men Frejas 
öga syns genom högen av guld. Då uppenbarar sig Erda, den 
allvetande jordemodern, och varnar gudarna för de olyckor som 
kommer drabba dem om de behåller ringen. Motvilligt följer 
Wotan hennes råd och ger ringen till jättarna. Förbannelsen visar 
sig vara verkningsfull, Fafner dödar Fasolt när de bråkar om 
fördelningen av guldet. 

Efter ett åskväder skapat av Donner syns en regnbågsskim-
rande bro som gudarna i långsam procession följer mot sitt nya 
hem – Valhall. Rhendöttrarnas klagan över sin förlorade skatt 
hörs i fjärran.

Andreas Konvicka

INGEN ANNAN ÄN WAGNER 
KUNDE HA SKRIVIT ETT VERK 
OM VÄRLDENS SKAPELSE 
OCH DESS UNDERGÅNG  
– OCH LYCKATS MED DET. 

Mariinskijteaterns orkester och Valery Gergiev Foto: Valentin Baranovsky

Marie Samuelsson Foto: Josef Doukkali
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SÖNDAG 27 AUGUSTI 2017 KL 19.00 
BERWALDHALLEN

Radiokören 
Peter Dijkstra dirigent

MARTIN SMOLKA (1959) 
The Name Emmanuel, uruppförande   10’

NANA FORTE (1981) 
En ego campana     10’

SVEN-DAVID SANDSTRÖM (1942) 
En ny himmel och en ny jord     8’

ALFRED SCHNITTKE (1934–1998) 
Konsert för kör     40’

Konsertintroduktion 18.15–18.30: Niklas Lindblad 
Presentatör: Niklas Lindblad 
Konserten sänds direkt i Sveriges Radio P2. 
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 30 min (ingen paus).

To celebrate Peter Dijkstra’s ten years as principal conductor, the Radio 
Choir gave him a present; to commission a piece for the choir. He chose 
Czech composer Martin Smolka, and the commission resulted in  
The Name Emanuel. Slovenian Nana Forte has set music to the same 
text as Slovenian 16th century composer Jacobus Gallus set music to 500 
years earlier; En Ego Campana, about the church tower clock that chimes 
for people throughout life’s celebrations and important events. A New 
Heaven and a New Earth is SvenDavid Sandström’s music set to famous 
texts from the Revelation of St. John the Divine, in which a heavenly land 
opens to man. Alfred Schnittke’s Choir Concerto has strong ties to 
Russian, orthodox music, The lyrics come from 10th century monk Gregory 
of Narek’s prayer book of so-called laments, in which he seeks the answer 
to the heavily weighing question: “What can man offer to God, who 
already has everything and knows everything better than we would ever 
be able to express?”

KONSERT  
FÖR KÖR

I jakten på en titel till sitt färdiga verk hittade Steven Stucky 
dikten He Held Radical Light av poeten A R Ammons. Orden 
tycktes fånga konstens ursprung i det skapande sinnet, liksom 
förklarat i ett magiskt ljus. Stucky bestämde sig för att kalla sin 
symfoniska dikt Radical Light. Verket beställdes 2007 till en 
konsert där vännen Esa-Pekka Salonen med sina Los Angeles- 
filharmoniker valt att kontrastera Jean Sibelius hundraåriga 
symfonier med nyskriven musik. Det var svårt att inte låta sig 
påverkas, säger Stucky, särskilt av det sömlösa flödet i Sibelius 
sena verk. I Radical Light fullföljer Stucky en och samma tanke 
från första tonen till sista, utan avbrott.

EsaPekka Salonens cellokonsert Mania är precis som 
Radical Light ett bygge i Sibelius anda; i Mania tar en ny karaktär 
alltid vid innan den förra avslutats. Men framför allt söker 
tonsättaren Salonen samma nerv i sin musik som han upplever 
från dirigentpulten. ”Den största delen av min instrumentala 
musik handlar om att utmana mina medmusiker, att ibland driva 
dem mot gränsen av deras fysiska och mentala kapacitet”. 
Mania komponerades år 2000.

 I trettioårsåldern blev Jean Sibelius alltmer intresserad av 
Wagners musik. I det finska nationaleposet Kalevala fann Sibelius 
färgstarkt sagostoff och började skissa på en opera i den tyske 

tonsättarens tradition. Han reste till Wagnerfestspelen i Bayreuth 
sommaren 1894, men tvärtemot sina förväntningar fick Sibelius 
nog av Wagner och hans idolstatus – och av opera. Han sökte 
sig istället till Liszts ordlösa tonpoesi. ”Jag tror att jag egentligen 
är musikmålare” skrev han till sin fru Aino i augusti 1894. Sibelius 
omvandlade en del av musiken i sina operaskisser till de stycken 
som blev Fyra legender för orkester, eller Lemminkäinen-sviten. 
Det är dramatiskt orkestrerad musik inte långt ifrån operans värld 
och den tänkta ouvertyren blev till satsen Tuonelas svan som ofta 
spelas separat. Satserna bär varsin titel ur Kalevalas diktning men 
saknar handling och är inte programmusik, utan lånar snarare 
atmosfär och färger från det mustiga eposet.

Lemminkäinen och jungfrurna på ön fångar den erotiska 
laddning som sagans förste älskare Lemminkäinen bär med sig. 
Hela satsen är en lång stegring mot klimax som börjar i den 
trånande cellostämman och halvt är på allvar, halvt på skämt. 
Lemminkäinen i Tuonela färglägger med sitt stråktremolo de 
mörka verserna om hur hjälten blir ihjälslagen och styckad i fyrtio 
bitar som flyter bort på dödens flod. Sibelius har beskrivit vagg-  
visan i slutet av satsen som ”moderskärleken som krattar ihop 
Lemminkäinens stycken” – för modern lyckas med sin magi väcka 
honom till liv. Tuonelas svan sjunger sin klagosång i stråkarnas 
svarta vatten, men Lemminkäinen drager hemåt ackompanjeras 
av cymbaler, pukor och en envist framåtsträvande puls. 

Janna Vettergren

SIBELIUS ANDE 
GENOMSYRAR UNGA 
MUSIKERS SAMSPEL.

När tjeckiske tonsättaren Martin Smolka gjorde entré på den 
avantgardistiska scenen i musiklivet var han influerad av 
post-webernism, minimalism, amerikansk experimentell musik 
och den polska skolan. På det tidiga 90-talet intresserade han 
sig för bisarra instrument och ljudkällor som extremt lågstämda 
stråkar, gamla grammofoner och diverse objekt som kan fungera 
som slagverk. Det senaste decenniet har Smolka även fångats 
av vokalmusik, i synnerhet körmusik. Det var också Smolka  
som Peter Dijkstra valde att låta tonsätta, då han av Radiokören  
fick i present att beställa ett stycke till kören för att fira sina  
tio år som chefsdirigent, en beställning som resulterade  
i The Name Emmanuel.

År 2015 skrev den slovenska Nana Forte fyra stycken för 
franska Ensemble Epsilon. I en konsert med temat gammalt 
– nytt sjöng ensemblen musik av Jacobus Gallus, Dominique 
Phino och Nana Forte med de olika komponisternas tonsättningar 
av samma texter. Forte berättar; "Jag beslöt mig för att gå vidare 
med idén och hittade då Gallus vackra En ego camparna med 
en text som gav mig åtskilliga rytmiska och harmoniska idéer. 
Gallus kom från Slovenien så vi är lite stolta över honom. Texten 
är inte så känd, den kommer från en antologi med tänkespråk 
från femtonhundratalet med titeln Carmina proverbialia, tryckt 
första gången i Basel 1576 och därefter omtryckt flera gånger."

Gallus levde 1550–1591, i samlingen Moralia från 1596, åter- 
finns något så ovanligt som madrigaler på latin. Madrigalen har 
rötter i visan och skrevs oftast på folkspråk, latinet var förbehållet 
den sakrala musiken. I En ego campana leker Gallus med klock- 
klangen i formens typiska tonmåleri. Nana Forte skriver även 
hon en slags madrigal som det kan låta 500 år senare. 

En ny himmel och en ny jord, kända rader ur Uppenbarelse-
boken vars texter inte alltid är helt lättolkade. Där talas bland 
annat om ett himmelskt rike som öppnar sig för människorna. 
Och visst kan man höra det förklarade ljuset bryta fram i 
SvenDavid Sandströms tonsättning. Sandström som under fem 
decennier har bidragit med en rad betydande verk, inte minst 
till den svenska körrepertoaren, En ny himmel och en ny jord är 
ett av dem som letat sig ut och blivit en del av den internatio-
nella repertoaren.

I slutet av 60-talet vände sig den ryske tonsättaren Alfred 
Schnittke medvetet bort från den stränga tolvtonstekniken som 
han såg som alltför begränsande. Han hade i den filmmusik som 
han skrev experimenterat en hel del genom att låta olika stilar 
avlösa varandra. Schattenklänge – ”skuggklanger” – kallade han 
det för då han blandade, ibland ganska vilt, musik från olika 
epoker och genrer. 

Schnittkes körmusik är emellertid mer klangligt homogen. 
Konsert för kör är fast knuten till den ryska, ortodoxa musiken. 
Samtidigt kastar såväl barocken som Mahler, Sjostakovitj och 
Charles Ives långa musikaliska skuggor över Schnittkes melodier 
i liturgisk stil. Texten är hämtad från 900-talsmunken Gregorius 
av Nareks bönbok med så kallade klagovisor där han söker svaret 
på den tungt vägande frågan: ”vad kan vi människor erbjuda 
Gud som redan har allt och vet allting bättre än vi någonsin 
skulle kunna uttrycka det?”

Karin Ekedahl

RADIOKÖREN  
FIRAR TIO ÅR MED  
PETER DIJKSTRA.

MÅNDAG 28 AUG 2017 KL 19.00  
BERWALDHALLEN

Sibelius Academy and Julliard School  
Joint Symphony Orhestra 
Konsertmästare Essi Holmlund/Carter Coleman 
EsaPekka Salonen dirigent       
Jonathan Roozeman cello

STEVEN STUCKY (1949–2016) 
Radical Light   17’

ESA-PEKKA SALONEN (1958) 
Mania, cellokonsert   17’

Paus

JEAN SIBELIUS (1865–1967) 
Fyra legender för orkester   54’
– Lemminkäinen och jungfrurna på ön (eller på Saari)
– Lemminkäinen i Tuonela  
– Tuonelas svan  
– Lemminkäinen drager hemåt

Konsertintroduktion 18.15–18.30: Tanja Orraryd 
Presentatör: Tanja Orraryd 
Konserten sänds direkt i Sveriges Radio P2. 
Ungefärlig konsertlängd: 2 tim 10 min inkl paus.

Konserten genomförs i samarbete med Jane och Aatos Erkkos Stiftelse, 
Julliard School of Music, The Sibelius Academy Foundation, Sibelius 
Academy University of the Arts Helsinki, Suomi Finland 100 och Wärtislä.

Steven Stucky wrote his orchestra piece Radical Light in 2007 for his 
friend Esa-Pekka Salonen and his Los Angeles Philharmonics. The piece’s 
seamless structure is inspired by Jean Sibelius. EsaPekka Salonen also 
takes musical inspiration from Sibelius. In his virtuoso cello concerto 
Mania from 2000, Salonen strives for development without sharp turns  
– but with spirit. He’s said that he writes music that challenges his fellow 
musicians and often drives them “towards the edge of their physical and 
mental ability”. Jean Sibelius himself composed Four Legends from the 
Kalevala, symphonic poems inspired by the Finnish national epic, during 
the final years of the 19th century. The titles of the movements, as well  
as atmosphere and colour, are borrowed from the verses about hero 
Lemminkäinen. Eroticism, magic, and sudden death are some of the 
themes that, alongside Sibelius’ dramatic orchestration and harmonies, 
create an often performed work with its roots in Wagner’s grandiose 
opera constructions and Liszt’s tone poetry.

RADICAL LIGHT

Peter Dijkstra Foto: Astrid Ackermann

Jonathan Roozeman
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TISDAG 29 AUGUSTI 2017 KL 19.00 
BERWALDHALLEN

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Konsertmästare Tomo Keller 
Daniel Harding dirigent

OLGA NEUWIRTH (1968) 
Masaot/Clocks Without Hands 20’

Paus

GUSTAV MAHLER (1860–1911) 
Symfoni nr 6 a-moll  1.25’
– Allegro energico, ma non troppo 
– Andante 
– Scherzo. Wuchtig 
– Finale. Allegro moderato – Allegro energico

Konsertintroduktion 18.15–18.30: Boel Adler 
Presentatör: Boel Adler 
Konserten sänds direkt i Sveriges Radio P2. 
Ungefärlig konsertlängd: 2 tim 20 min inkl. paus.

Olga Neuwirth did not have the time to complete the work commissioned 
for the centenary of Gustav Mahler’s death. But in Masaot/Clocks Without 
Hands, she hasn’t let go of Mahler, who makes his presence known in 
different ways. In a dream, her grandfather played old songs and spoke 
about experiences of being an outsider in Austria. He had “fallen out of 
time”, and with fragments of songs and fascinating effects, she expresses 
memories fading, and time eventually seeming to dissolve: a clock 
without hands. A friend once asked Gustav Mahler: “How can someone 
so good express so much cruelty and harshness in their work?” “They are 
cruelties I’ve endured and suffering I have experienced!” was the answer. 
Mahler does, to a certain extent, always deal with autobiography, but the 
central theme is the human destiny: death always wins. This, we have to 
assume, is the case in Symphony No. 6 as well, but this gripping music 
can also be perceived as elevating and purifying, like the catharsis 
Aristotle talks about in relation to the classical, Greek tragedies.

HARDING  
OCH MAHLER

Då Wienfilharmonikerna 2010 bad den österrikiska tonsättaren 
Olga Neuwirth om ett orkesterverk till hundraårsminnet av 
Gustav Mahlers död, var hon så upptagen med två operor som 
skulle vara klara året därpå att hon tvingades tacka nej. Men när 
man i förening med Carnegie Hall i New York och KölnMusik 
återkom med en ny önskan, ville hon inte släppa tanken på att 
reflektera över Mahler. Sen den första beställningen hade hon 
också haft en inspirerande dröm. I den dök farfadern som hon 
aldrig träffat utan bara kände genom foton och berättelser upp. 
På en skraltig bandspelare spelade han gamla sånger för henne, 
den ena efter den andra, på en solig äng vid Donaus strand. 
Han sa: ”Jag var annorlunda från början, passade inte in i min 
österrikiska omgivning, en outsider”. I drömmen hade han ”fallit 
ur tiden” och delade upplevelsen med sitt barnbarn. I resan 
genom tiden som Masaot/Clocks Without Hands erbjuder  
(”masaot” betyder resa på hebreiska) blandas sångfragment med 
fascinerande orkestereffekter, och en känsla av att flyta genom 
rymden infinner sig. Tonsättaren vill också uttrycka hur minnen 
förbleknar och hur tiden till sist kan verka bli helt upplöst: klocka 
utan visare. Mahler gör sig påmind på olika sätt, redan i inled-  
ningen som förhåller sig till hans första symfoni. Daniel Harding 
och Wienfilharmonikerna uruppförde verket i Köln 2015. 

Gustav Mahler var ”sommartonsättare” vilket han själv 
beklagade, han kunde inte heltidskomponera utan måste klara 
livhanken på podiet resten av året. Symfoni nr 6, kallad Den 
tragiska, skrevs under stor skaparvånda 1903–04 på lantstället  
i Maiernigg vid Wörthersee. Om personlighetsdraget som fick 
tonsättaren att skriva en ”tragisk” symfoni då hans karriär blom-  
strade som mest skrev Bruno Walter: ”Alla som kände Mahler 
minns hur plötsligt han kunde växla från glädje till dysterhet … 
som om han förebrådde sig själv att han allt för lätt glömt bort 
någon stor sorg”. En vän frågade en gång Mahler: ”Hur kan 
någon som är så god uttrycka så mycket grymhet och kärvhet  
i sitt verk?” ”Det är grymheter jag utstått och lidanden jag 
upplevt!”, blev svaret. Mahler sysslar i viss mån alltid med själv-  
biografi, men det centrala är människans öde att döden alltid 
vinner. Enligt Paul Bekker, Mahler-analytiker redan 1920, står 
finalens ödesmättade hammarslag för en övernaturlig makts 
ingripande: människan har nått en gräns som hen försöker 
passera, men övermannas.

Orkesterbesättningen är stor till och med för Mahler, inte 
minst i slagverket. Dubbla uppsättningar pukor, bastrumma, 
triangel, rutestock, tamtam, koskällor och två djupa klockor  
i obestämd tonhöjd. Plus celesta, xylofon och ovannämnda 
hammare, vars effekt Mahler själv aldrig riktigt fick till vid sina 
framföranden. Denna djupt gripande musik har ibland uppfattats 
som direkt skrämmande, men den kan absolut lika gärna  
betraktas som upplyftande och renande. Just som den katarsis 
som Aristoteles talar om i samband med de klassiska grekiska 
tragediernas inverkan på åskådarna. 

Gunnar Lanzky-Otto

SÄREGEN TIDSRESA 
I MAHLERS ANDA 
TILLSAMMANS MED HANS 
MEST ÖDESMÄTTADE 
SYMFONI. 

Daniel Harding  
Foto: Julian Hargreaves

DIRIGENTER

ESA-PEKKA SALONEN har som 
konstnärlig ledare för Östersjöfestivalen 
stått för ett idogt förnyande som utmärker 
honom som en av de viktigaste konstnä-
rerna inom den samtida musiken. Sedan 
2008 är han chefsdirigent och konstnärlig 
rådgivare för Philharmonia Orchestra i 
London och hedersdirigent för Los Angeles 
filharmoniker. Hans stycken Floof och LA 
Variations har etablerat sig som moderna 
klassiker och nya kompositioner av Salonen 
framförs världen över. Under Östersjö- 
festivalen 2015 framfördes Karawane, 
Salonens storskaliga verk för orkester och 
kör, med stort bifall.

VALERY GERGIEV är konstnärlig och 
administrativ chef för Mariinskijteatern 
sedan 1996, chefsdirigent för London 
Symphony Orchestra, dekanus för konst-  
närliga fakulteten vid Sankt Petersburgs 
universitet och ordförande för Internatio-
nella Tjajkovskij-tävlingen. Han har grundat 
och leder flera festivaler, som Gergiev 
Festival i Nederländerna, Vita nätter i Sankt  
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 Münchenfilharmoni-
kerna. Han är även hedersdirigent för 
Sveriges Radios Symfoniorkester. 

DANIEL HARDING slog igenom tidigt 
som dirigent efter att ha varit assistent åt 
både Simon Rattle och Claudio Abbado  
i tonåren. Han började sin musikaliska 
skolning som trumpetare men är i dag en 
av världens mest eftertraktade dirigenter. 
Han har gjort många kritikerrosade och 
prisbelönta inspelningar, bland annat vann 
han en Grammy 2010 för Brittens Billy 
Budd. Daniel Harding är sedan 2007 
chefsdirigent för Sveriges Radios 
Symfoniorkester. Han är även chefsdirigent 
för Orchestre de Paris, förste gästdirigent 
för London Symphony Orchestra, konst-  
närlig medarbetare vid NHK Symphony 
Orchestra, Tokyo,  och konstnärlig ledare 
för Ohgahallen i Japan Harding.

SUSANNA MÄLKKI studerade för Jorma 
Panula och Leif Segerstam vid Sibelius- 
Akademin. Innan dirigentstudierna hade 
hon en framgångsrik karriär som cellist. 
Hon debuterade som chefsdirigent för 
Helsingfors stadsorkester 2016. Mälkki 
har utsetts till första gästdirigent för Los 
Angeles filharmoniker, med början under 
hösten 2017 och är även förste gästdirigent 
för Gulbenkianorkestern i Lissabon. 
Hennes mångsidighet och breda repertoar 
har tagit henne till symfoni- och kammar-
orkestrar, samtida ensembler och 
operahus runt om i världen.

ENSEMBLER

ESTONIAN FESTIVAL ORCHESTRA 
grundades av Paavo Järvi 2011 och gjorde 
sitt första framträdande på Pärnu musik- 
festival. Orkestern är resultatet av Järvis 
dröm om en handplockad orkester som 
samlar estniska talanger – inklusive 
medlemmar i Tallinn Chamber Orchestra 
–  och ledande musiker från hela världen. 
I augusti 2017 gör orkestern sin första 
utlandsturné i länderna runt Östersjön 
och till Skandinaviens mest framstående 
festivaler. I januari 2018 är konserter 
inplanerade i de stora europeiska huvud-  
städerna. Konserten under Östersjöfesti-
valen tillägnas Estlands ordförandeskap  
i Europeiska Unionen och Estniska 
republikens 100-årsjubileum.

GUSTAF SJÖKVISTS KAMMARKÖR  
är en av Sveriges främsta körer som har 
bedrivit omfattande turnéverksamhet i 
Norden, Europa, Afrika, Nordamerika samt 
Asien. Repertoaren har till stor del kommit 
att innehålla nutida musik, bland annat 
uruppföranden av verk av Sven-David 
Sandström, Thomas Jennefelt, Paula af 
Malmborg Ward med flera. Samarbeten 
med olika artister har genom åren blivit 
många och kören har ofta anlitats vid 
skivinspelningar och officiella tilldragelser. 
Kören har medverkat vid ett flertal tillfällen 
i Östersjöfestivalen. Senast 2016 i Strauss 
Elektra.

HELSINGFORS STADSORKESTER 
grundades år 1882 och är därmed den av 
Skandinaviens professionella symfonior-
kestrar som har varit längst kontinuerligt 
verksam. Ensemblen består i dag av  
102 fast anställda musiker. Under åren 
1892–1923 uruppförde orkestern 
majoriteten av Jean Sibelius symfoniska 
produktion under tonsättarens egen 
ledning. Stadsorkestern har letts av bland 

PETER DIJKSTRA växte bokstavligen upp 
i körlivet. När han var liten sjöng han i sin 
fars prominenta gosskör i Nederländerna 
och debuterade på scen som tioåring. 
Efter att ha studerat sång och dirigering i 
Haag, Köln och Stockholm har hans karriär 
varit intensiv och kantad av framgångar. 
Han är en flerfaldigt prisbelönad och av 
såväl kritiker som körsångare mycket upp-  
skattad dirigent och konstnärlig ledare. 
Dijkstra är sedan 2007 chefsdirigent för 
Radiokören. Han är även chefsdirigent för 
Nederländska kammarkören, konstnärlig 
ledare för manskören The Gents och vokal-  
ensemblen MUSA och ger regelbundet 
masterclasses och föreläsningar.

FOLKE ALIN kormästare har sedan 
1983 varit OD:s repetitör och ackompan-
jatör och är sedan 1994 körens vice 
dirigent. Han var under åren 1998–2014 
kormästare vid Kungliga Operan. Folke 
Alin arbetar numera på frilansbasis som 
repetitör på Operan och med instudering i 
produktioner med bland annat Radiokören  
och Eric Ericsons Kammarkör. Folke Alin  
har samarbetat med ett flertal ledande 
världsdirigenter, såsom Riccardo Muti, 
Alan Gilbert, Daniel Harding och 
Esa-Pekka Salonen.

PAAVO JÄRVI är chefsdirigent för NHK 
Symphony Orchestra, Tokyo, och konst-  
närlig chef för Tyska Kammarfilharmonin i 
Bremen. Han är också konstnärlig rådgivare 
till den Estniska Nationella Symfoni-  
orkestern. Under sommaren 2016 avslutade  
Paavo Järvi sin mycket framgångsrika 
period som musikalisk ledare för Orchestre 
de Paris. Järvi har grundat Estonian 
Festival Orchestra som samlar ledande 
estniska musiker och solister från ansedda 
orkestrar i Europa. Han har sedan inled-  
ningen av sin karriär medvetet stöttat  
och prioriterat estniska tonsättare, bland 
annat Arvo Pärt, Erkki-Sven Tüür, Lepo 
Sumera och Eduard Tubin.

NATALIE MURRAY BEALE har varit 
assisterande dirigent till Esa-Pekka 
Salonen för vissa produktioner. Murray 
Beale samarbetar regelbundet med 
kompositörer och genomförde filmklippets 
ljudspår av sci-fi-filmen Robot Overlords. 
Australienfödda Murray Beale är utbildad 
på Sydneykonservatoriet, Guildhall School 
of Music och Drama och National Opera 
Studio och för Jorma Panula. Hon är 
också gästprofessor vid Royal College  
of Music och konstnärlig rådgivare till 
Independent Opera i London.

BIOGRAFIER
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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. Hon har sjungit Anders 
Hillborgs Sirens med BBC Symphony 
Orchestra på Proms. Hannah har studerat 
på Kungl Musikhögskolan med diplom  
i sång och pedagogik.

LAUREL JENKINS dansare kommer från 
USA. Åren 2007–2012 var hon medlem av 
Trisha Browns danskompani och hon ägnar 
sig även fortsättningsvis åt att uppföra, 
sätta upp och undervisa om Browns verk. 
Jenkins koreografi kretsar kring tvärveten- 
skapliga samarbeten och globalt utbyte. 
Hennes verk har uppförts i New York,  
Los Angeles och internationellt.

JOSEPH KAISER tenor har fått uppmärk-  
samhet för sin vackra klang, intressanta 
programsättning och en medfödd känsla 
för stil och elegans. Den kanadensiska 
sångaren är internationellt hyllad som en 
av de mest begåvade konstnärerna i sin 
generation och har haft framgångar på 
operascenen, i oratorier och med konsert-  
repertoar i hela Nordamerika och Europa.

ANNA KIKNADZE mezzosopran 
studerade på konservatoriet i Tiblisi. 
Redan som student erbjöds hon att tillhöra 
Tiblisioperan där hon sjöng roller som 
Lyubasha (Tsarbruden) och Carmen. Hon 
har varit solist i Mariinskijakademin för 
unga sångare sedan 2000 och anslöt sig 
till Mariinskijs operakompani 2009. Anna 
Kiknadze har turnerat med kompaniet 
världen över och gästat konserthus  
i Sverige, Österrike, Tyskland och  
Nederländerna.

JULIJA MATOTJINA mezzosopran är 
utbildad på konservatoriet i Petrozavodsk. 
Sedan 2008 har hon varit solist på 
Mariinskijakademin för unga sångare.  
År 2009, gjorde hon sin debut på Mariin-  
skijteatern som Cherubino i Figaros 
bröllop. Hon fick sitt internationella 
genombrott efter att vunnit Tjajkovskij-
tävlingen 2015.

JEVGENIJ NIKITIN basbaryton tog 
examen på konservatoriet i Sankt Peters- 
burg 1997. Under sitt fjärde år som student 
erbjöds han plats på Mariinskijteatern. 
Sedan dess har han regelbundet medver-
kat i teaterns mest framstående produk-
tioner. Wagnerroller har en framskjuten 
plats i Nikitins repertoar. Han framträder 
också på världens stora scener och 
operafestivaler. 

KSENIJA SIDOROVA accordeon 
började spela sitt instrument när hon var 
åtta år hemstaden Riga. Hennes strävan 
efter att studera klassisk och samtida 
repertoar tog henne till London och 
Royal Academy of Music. Uppmärksam-
mad för sitt utmärkt subtila och virtuosa 
utövande och prisad som en enastående 
artist, är Ksenija Sidorova en ledande 
accordeonambassadör.

OKSANA SJILOVA sopran har bländat 
operapubliken med sin varma timbre. 
Hon är anställd på Mariinskijteatern 
sedan 2007 och har sjungit roller som 
Ludmila i Ruslan och Ludmilla, Susanna  
i Figaros bröllop, Zerlina i Don Giovanni, 
Desdemona i Otello och Pamina i 
Trollflöjten. Sjilova har turnerat med  
Mariinskijteatern i såväl Ryssland som 
utomlands.

JOSHUA STEWART tenor har lovordats 
för sin stora och varma röst och för sina 
trovärdiga tolkningar. Med övertygande 
artisteri och mångsidighet, har han snabbt 
gjort sig ett namn i operavärlden utan  
att förlora kontakten med sina jazzrötter. 
Stewart är född i New Orleans och har 
examen från Curtis Institute of Music,  
där han tog sin Bachelor of Music och 
Master of Opera.

VLADISLAV SULIMSKIJ baryton  
är född i Vitryssland och studerade i  
Sankt Petersburg. Han har varit solist på 
Mariinskijteatern sedan 2004 och studerar 
sedan 2004 även i Milano. Sulimskij har 
framfört konsertprogram i Paris, London, 
Boston, Mumbai, Rom och Helsingfors 
och har turnerat med Mariinskijteatern  
i USA, Japan, Storbritannien, Finland  
och Frankrike.

DAVÓNE TINES basbaryton är en ung 
amerikan som med en bred repertoar har 
påbörjat en internationell karriär på såväl 
opera- som konsertscenen. Säsongen 
2015/16 bjöd på genombrott på båda 
sidor av Atlanten: debut med den  
Nederländska nationaloperan i premiären 
av Saariahos Only the Sound Remains 
regisserad av Peter Sellars och fram- 
trädande på Ojai Music Festival. Båda 
hyllades i pressen.

VIOLETA URMANA mezzosopran är 
född i Litauen och en av den dramatiska 
tyska och italienska repertoarens mest 
eftertraktade sångerskor. I början av sin 
karriär gjorde hon sig ett namn över hela 
världen som en bejublad Kundry i Parsifal 
och som Eboli i Don Carlos. Violeta 
Urmana gästar regelbundet världens 
största operahus och är en mycket upp-  
skattad konsert- och recitalsångerska.

SIMON O'NEILL tenor är född i Nya 
Zeeland och har etablerat sig som en av 
de finaste dramatiska tenorerna på den 
internationella scenen. Han sjunger regel-  
bundet på Metropolitan-operan, Covent 
Garden-operan, La Scala-operan och på 
festivalerna i Bayreuth och Salzburg. Han 
har samarbetat med välkända dirigenter 
som Riccardo Muti, Valery Gergiev och 
Daniel Barenboim.

MICHAIL PETRENKO bas har studerat 
på konservatoriet i Sankt Petersburg. 
Medan han fortfarande studerade erbjöds 
han att plats i Mariinskijakademin för 
unga sångare. Han gjorde sin debut på 
Mariinskijteatern i Prokofievs opera 
Semyon Kotko och har sedan 1998 varit 
solist på operan. Petrenkos internationella 
karriär tog fart med hans debut på stats-  
operan i Berlin 2004. Sedan dess har 
Michail Petrenko varit inbjuden till världens 
ledande operahus och operafestivaler.

ANDREJ POPOV tenor har studerat  
på konservatoriet i Sankt Petersburg. 
2000 anslöt han sig till Mariinskijakademin 
för unga sångare och blev solist på 
Mariinskijteatern 2007. Han har också 
gästat Bolsjojteaterns produktioner. 
Säsongen 2015/16 gästade han holländska 
nationaloperan, deltog i en uppsättning 
av Salome på Nya teatern i Moskva samt 
sjöng Mime i Niebelungens ring på 
Edinburghs internationella festival.

GERHILD ROMBERGER alt är konsert- 
sångerska med fokus på romanssång. 
Hennes stora repertoar omfattar också 
alla stora alt- och mezzosopranpartier i 
oratorie- och i konsertlitteraturen, från 
barock till klassicism och romantik ända 
in i det tjugonde århundradet. Gerhild 
Romberger är också professor i sång vid 
Musikhögskolan i Detmold.

JONATHAN ROOZEMAN cello  
Den finsk-holländska cellisten vann 
andrapris i National Cello Competition  
i Amsterdam 2012 som yngsta deltagare 
någonsin. Våren 2016 debuterade han 
med Finska radions symfoniorkester. 
Jonathan har spelat med orkestrar som 
Mariinskijteaterns orkester, Sankt Peters- 
burgs filharmoniker och NHK Symphony 
Orchestra, Tokyo. Han har spelat under 
dirigenter som Valery Gergiev, Sakari 
Oramo och Jukka-Pekka Saraste.

JEKATERINA SERGEJEVA mezzosopran 
tog examen på konservatoriet i Sankt 
Petersburg 2005. Hon har tillhört Mariinskij-  
akademin för unga sångare sedan 2004. 
Hennes repertoar inkluderar även Flosshilde 
i Rhenguldet och Siegrune i Valkyrian. 
Sergejeva har turnerat med Mariinskij- 
teatern i Tyskland, Japan och USA. 

annat Paavo Berglund, Okko Kamu, Leif 
Segerstam och John Storgårds. Susanna 
Mälkki inledde sin treårsperiod som 
chefsdirigent hösten 2016. Orkestern har 
turnerat i Europa, USA och Japan. Det var 
den första finländska symfoniorkestern 
som turnerade i Sydamerika.

JUILLIARD ORCHESTRA utgörs av mer 
än 350 studenter som under säsongen 
2017/18 framträder på ett antal kända 
amerikanska scener. Orkestern har också 
ett betydande samarbete med skolans 
övriga sektioner och uruppför årligen 
verk av Juilliards kompositionsstudenter. 
Orkestern har turnerat i USA och över hela 
Europa, Sydamerika och Asien. Under Alan 
Gilberts musikaliska överinseende leds 
orkestern denna säsong av en imponerande 
rad av världsberömda dirigenter. 

KUNGLIGA HOVKAPELLET, Kungliga 
Operans orkester, är en av de äldsta ännu 
verksamma 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 
hovet. Sedan 1782 har Hovkapellet haft 
operahuset vid Gustav Adolfs torg som 
hemvist. Idag består Hovkapellet av 
sammanlagt 107 musiker.

MARIINSKIJTEATERNS ORKESTER  
är en av Rysslands äldsta ensembler. 
Orkesterns höga kvalitet har noterats vid 
åtskilliga tillfällen av världskända dirigenter 
som till exempel Berlioz, Wagner, 
Tjajkovskij, Mahler och Rachmaninov. 
Sedan 1998 är Valery Gergiev orkesterns 
dirigent. Med honom vid rodret utökades 
snabbt orkesterns repertoar. Nu framför 
orkestern symfonisk musik i ansedda 
konsertsammanhang världen över.

MUSICA VITAE är 15 stråkar som framför 
barock och romantik likväl som modernism 
och samtida musik från olika genrer.  
Med konstnärliga ledaren Malin Broman  
i spetsen presenterar ensemblen okon- 
ventionella musikaliska kombinationer 
samarbetar med ledande solister,  
dirigenter och tonsättarefrån hela världen. 
Musica Vitae framträder på små och stora 
scener i Sverige och utomlands. Interna-
tionellt har orkestern välkomnats varmt  
i bland annat Kina, USA, Grekland, 
Schweiz, Tyskland och Spanien.

SÅNGSÄLLSKAPET ORPHEI DRÄNGAR 
grundades 1853 i Uppsala och är idag en 
av världens mest eftertraktade manskörer 
med en klang som har beskrivits som ”en 
orkester av röster”. Repertoaren omfattar 
både traditionell och beställd, nyskriven 
musik. OD turnerar världen över och 
samarbetar i stora verk för manskör och 
orkester med dirigenter såsom Esa-Pekka 
Salonen, Jukka-Pekka Saraste och  
Alan Gilbert.

SOLISTER

ILJA BANNIK bas är född i Ukraina.  
Efter studierna blev han solist i Mariinskij- 
akademin för unga sångare och 2009 solist 
på Mariinskijoperan. Som gästsolist sjunger 
Bannik på världens främsta operahus, i 
roller som King René på Royal Albert Hall, 
Sarastro vid den walesiska nationaloperan 
och Nazarene på Bastiljoperan i Paris. 

MALIN BROMAN violin är mycket 
eftertraktad som solist, konstnärlig ledare, 
kammarmusiker, lärare och orkesterledare. 
Under de senaste två decennierna har 
hon framträtt som solist med åtskilliga 
orkestrar. År 2008 utsågs Malin till konsert-  
mästare i Sveriges Radios Symfoniorkester. 
Hon har också inbjudits att leda välkända 
europeiska orkestrar. Sedan 2015/16 är 
Malin konstnärlig ledare för Musica Vitae.

ZLATA BULJITJOVA mezzosopran tog 
examen på Rimskij-Korsakov-konservatoriet 
1995 och har varit solist på Mariinskij- 
operan sedan 1996. Hon har sjungit roller 
som Iokaste i Oedipus Rex, Dalila i Simson 
och Delila och Carmen i operan med 
samma namn. Buljitjova har också turnerat 
med Mariinskijteatern i Europa, USA, 
Sydamerika och Japan.

ZJANNA DOMBROVSKAJA sopran 
har studerat på konservatoriet i Sankt 
Petersburg och vid Mariinskijakademin 
för unga sångare. Hon har varit solist på 
Mariinskijteatern sedan 2003. Dombrovs-
kaja har även framträtt i såväl New York, 
Rom, Madrid, Moskva och Baden-Baden 
som i Tyskland, Sydkorea, Italien och Japan.

HAYK HAKOBYAN duduk är en folk- 
musiker från Armenien. Vid tio års ålder  
började han spela shvi, ett armeniskt 
blåsinstrument och har sen dess lärt sig 
spela flera olika blåsinstrument som 
duduk, zurna, saxofon m fl. Han bor sedan 
1998 i Stockholm. Till vardags arbetar han 
som musiklärare och frilansar samtidigt 
som musiker med olika musiker och 
grupper. Han har gjort inspelningar med 
olika sångare och även filmmusik.

RADIOKÖREN bildades 1925 och firade 
90-årsjubileum 2015. Kören utvecklades 
under Eric Ericsons ledning från 1952 till 
ett instrument för bred repertoar från 
barock till samtida musik, ofta kompo- 
nerad 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.

SIBELIUS-AKADEMINS  
SYMFONIORKESTER grundades 1916 
och leds regelbundet av professorn i 
orkesterdirigering samt av professionella 
gästdirigenter. Under åren har student- 
orkesterns dirigenter inkluderat Jorma 
Panula, Sir Colin Davis, Leif Segerstam och 
Esa-Pekka Salonen. Orkestern ger årligen 
tre till fem stora konserter. För närvarande 
arbetar orkestern i nära pedagogiskt 
samarbete med Finska radions symfoni-
orkester, Helsingfors stadsorkester, 
Finlands nationaloperas orkester och 
Tapiola Sinfonietta. Sibelius-Akademin 
och The Juilliard School påbörjade sitt 
samarbete 2005, då Juilliardorkestern kom 
till Helsingfors som en del av skolans resa  
i samband med att man firade hundra år. 
Samarbetet fortsatte 2013 då studenter 
från båda skolorna bildade en gemensam 
kammarorkester som uppträdde i  
New York och Helsingfors.

SOFIA VOKALENSEMBLE bildades 
1995 av Bengt Ollén som fortfarande är 
körens engagerade dirigent. Körens 
framträdanden kännetecknas av en varm, 
lyrisk svensk körklang och en scenisk när- 
varo som har räckt långt i internationella 
tävlingar. Musik av Bach, Poulenc, Pärt och 
Schnittke återkommer ofta i repertoaren. 
Kören har också uruppfört stycken av 
bland andra Jaakko Mäntyjärvi, Fredrik 
Sixten och Karin Rehnqvist.

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 chefs- 
dirigent. Orkestern fungerar som hela 
Sveriges symfoniorkester eftersom alla 
konserter sänds i Sveriges Radio P2. 
Orkestern har turnerat till Kina och Japan 
2010, Italien 2011 och 2013 samt Frankrike 
2014. Våren 2017 turnerade orkestern  
i Europa tillsammans med den världs- 
berömda violinisterna Joshua Bell och 
Christian Tetzlaff. Esa-Pekka Salonen var 
tidigare orkesterns chefsdirigent och 
Valery Gergiev är dess hedersdirigent.
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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, 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 Saint Petersburg State Uni- 
versity. 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.

DANIEL HARDING has had the archetype 
of a meteoric career. Having had both 
Simon Rattle and Claudio Abbado as 
mentors in his teens, Harding has travelled 
a remarkably long way from the Oxford 
of his childhood to the most famous 
concert halls in the world. Daniel Harding 
is currently principal guest conductor of 
the London Symphony Orchestra, music 
partner of the New Japan Philharmonic, 
artistic director of the Ohga Hall in 
Karuizawa in Japan and chief conductor 
of the Orchestre de Paris. He has been 
chief conductor of the Swedish Radio 
Symphony Orchestra since 2007 and 
celebrated his tenth anniversary last year 
with performances of some of the greatest 
symphonic works of the 19th century.

SUSANNA MÄLKKI studied with Jorma 
Panula and Leif Segerstam at the Sibelius 
Academy. Prior to her conducting studies, 
she had a successful career as a cellist. 
She made her debut as Chief Conductor 
of the Helsinki Philharmonic Orchestra in 
2016. Mälkki was appointed Principal 
Guest Conductor of the Los Angeles 
Philharmonic, beginning in autumn 2017 
and is also Principal Guest Conductor of 
the Gulbenkian Orchestra. Her versatility 
and broad repertoire have taken her to 
symphony and chamber orchestras, 
contemporary music ensembles and 
opera houses around the world.

ENSEMBLES

THE SWEDISH RADIO SYMPHONY 
ORCHESTRA was founded in 1937. 
Under the direction of Sergiu Celibidache 
in the 1960s, it developed into an orchestra 
of international standard. Since 2007, 
Daniel Harding serves as Principal 
Conductor. All the orchestra’s concerts 
are broadcasted by the Swedish Radio 
Channel P2 and many through the 
European Broadcasting Union (EBU). 
During the spring of 2016 the orchestra 
toured Europe together with the pianist 
and Mozart specialist Maria João Pires 
and the acclaimed young violinist Veronika 
Eberle. Esa-Pekka Salonen served as 
Principal Conductor in 1984–1995 and 
Valery Gergiev is Honorary Conductor  
of the Orchestra. 

THE SWEDISH RADIO CHOIR was 
founded in 1925 and celebrated its 90th 
anniversary in 2015. The choir developed 
under Eric Ericson's leadership from 1952 
to an instrument for broad repertoire 
ranging from baroque to contemporary 
music, often composed for the choir.  
The choir has worked with conductors 
like Riccardo Muti and Claudio Abbado. 
Since 2007, Dutchman Peter Dijkstra is the 
choir’s Principal Conductor. The Swedish 
Radio Choir is highly established interna-  
tionally and regularly tours the world over.

THE ESTONIAN FESTIVAL ORCHESTRA 
was founded by Paavo Järvi in 2011 and 
made its debut at the Pärnu Music Festival. 
It is a result of the long dreamed of  
ambition by Järvi to create a hand picked 
orchestra, bringing together the best of 
Estonian talent – including members of 
the Tallinn Chamber Orchestra – and 
leading musicians from around the World. 
This August the orchestra makes it’s first 
tour performing in countries around the 

PETER DIJKSTRA studied at the Royal 
Conservatory of the Hague, the Hoch- 
schule für musik und Tanz Köln and at the 
Royal College of Music in Stockholm. His 
international career took off in earnest 
when he won the Eric Ericson Award in 
2003. Peter Dijkstra was appointed chief 
conductor of the Swedish Radio Choir in 
September 2007. From 2005 to 2016 he 
was Artistic Director of the Bavarian Radio  
Choir which he has developed into an 
internationally acclaimed ensemble. Peter 
Dijkstra has been described as “one of 
the leading choral conductors in the world 
despite his relatively young age.” Peter 
Dijkstra is a member of the Royal Swedish 
Academy of Music.

FOLKE ALIN choirmaster has been 
OD's répétiteur and accompanist since 
1983, since 1994 he is the 2nd conductor 
of the choir. During 1998–2014 he was  
the choirmaster at the Royal Opera in 
Stockholm. Folke Alin is currently working 
as a freelance as répétiteur at the Opera 
and with rehearsing choirs as The Swedish 
Radio Choir and Eric Ericson's Chamber 
Choir. He has collaborated with several 
leading world conductors such as Riccardo 
Muti, Alan Gilbert, Daniel Harding and 
Esa-Pekka Salonen.

PAAVO JÄRVI is the Chief Conductor  
of the NHK Symphony Orchestra and 
Artistic Director of The Deutsche Kammer-  
philharmonie Bremen. He is also Artistic 
Adviser to the Estonian National Symphony 
Orchestra. In summer 2016, Paavo Järvi 
concluded his highly successful tenure as 
Music Director of the Orchestre de Paris. 
Paavo Järvi has created the Estonian 
Festival Orchestra that brings together 
leading Estonian musicians with soloists 
from Europe’s top-ranking orchestras. 
Since the start of his career, Paavo Järvi 
has prioritised his support of Estonian 
composers including Arvo Pärt, Erkki-Sven 
Tüür, Lepo Sumera and Eduard Tubin.

NATALIE MURRAY BEALE has been 
Assistant Conductor to Esa-Pekka Salonen 
for some productions. Murray Beale 
regularly collaborates with composers and 
conducted the motion picture soundtrack 
of the sci-fi film Robot Overlords. 
Australian-born Murray Beale trained at 
Sydney Conservatorium, the Guildhall 
School of Music and Drama and National 
Opera Studio and with Jorma Panula. 
Murray Beale is also guest Professor at 
the Royal College of Music and Artistic 
Advisor to Independent Opera.

BIOGRAPHIESJURIJ VOROBIEV bas studerade vid 
Rimskij-Korsakov-konservatoiret. Han 
antogs till Mariinskijakademin för unga 
sångare år 2002 och solist på Mariinskij- 
operan 2009. Vorobiev har ofta turnerat 
med Mariinskijoperan och har också fått 
inbjudningar från prestigefyllda interna-
tionella operahus och festivaler.

DMITRIJ VOROPAEV tenor föddes i 
Baku. 1998 tog han sin examen från Saint 
Petersburg Academic Capella och fem år 
senare fick han ett examensbevis från 
konservatoriet i Sankt Petersburg. Samma 
år gjorde han sitt första framträdande i 
Mariinskijteaterns uppsättning av 
Barberaren i Sevilla där han spelade 
rollen som Greve Almaviva. Före det, år 
2000, var han solist vid Mariinsky Academy 
of Young Singers och vann också Young 
Opera Singers Competition. 2004 deltog 
han i Mirjam Helin International Singing 
Competition i Helsingfors och samma  
år deltog han i International Plácido 
Domingo Operalia Vocal Competition.

ÖVRIGA

PAULINE CHEVILLER skådespelare 
inledde sina studier på National 
Conservatory of Dramatic Art 2010.  
Hon har sedan dess deltagit i tv-filmer, 
teateruppsättningar, samt i såväl kort- 
som långfilmer, som t ex Malik Chibans 
Les enfants de la chance. Innevarande år 
har hon också spelat Antigone i Oedipus 
Rex på Symponic Opera of Oregon.

STINA EKBLAD skådespelare är född  
i Finland och har medverkat i en lång rad 
produktioner inom radio, tv och film, 
bland annat Fanny och Alexander i regi 
av Ingmar Bergman, Ormens väg på 
hälleberget i regi av Bo Widerberg och 
Pensionat Oskar i regi av Susanne Bier. 
Hon är ofta verksam med recitation av 
lyrik. Stina Ekblad tillhör Dramatens fasta 
ensemble och har under innevarande 
säsong varit aktuell med Presidenterna 
samt Ritter, Dene, Voss – en pjäs om 
syskonkärlek.

VINCENT HUGUET biträdande regissör 
började arbeta med Patrice Chéreau och 
de samarbetade sedan i alla hans teater-  
projekt tills Chéreau gick ur tiden i oktober 
2013. Vincent Huguet har även arbetat 
med andra teater- och operaproduktioner 
och med ledande regissörer som Luc 
Bondy, Ivo van Hove och Peter Sellars.  
År 2012 gjorde han sin regidebut med 
Lakmé på Montpelliers nationalopera.

FREDRIK WENZEL regissör har 
regisserat filmen Man tänker sitt, bland 
annat visad på festivalerna i Berlin, 
Montreal, Sarajevo och London. 
Fotograferade och skrev tillsammans 
med Jesper Ganslandt det guldbagge-
nominerade manuset till Farväl Falkenberg 
och mottog Sven Nykvist-priset 2013. 
Fredrik Wenzel har inte begränsat sig till 
traditionellt filmskapande. Han har bland 
annat samarbetat med Jesper Kurlandsky 
på den audiovisuella installationen Signs 
of an open eye.

JESPER KURLANDSKY producent, 
kompositör, manusförfattare är född 
och bosatt i Stockholm. Han producerade 
Jesper Ganslandts guldbaggenominerade 
Apan och Blondie, som visades på 
festivaler i Venedig, Toronto, Rotterdam, 
Paris och Warszava. Kurlandsky var även 
producent för Axel Peterséns Avalon, 
vilken vann guldbaggar för bästa manliga 
huvudroll samt bästa manliga biroll 2012. 
Han regisserade och skrev manus till 
kortfilmerna Red Hat och Yellow Hat.

DUNYA RAMICOVA kostym har 
utformat kostymer för över 150 teater-, 
opera-, balett-, dans-, film- och tv-produk- 
tioner i USA och Europa. Hennes arbeten 
har kunnat ses på prestigefyllda scener 
som Metropolitan, Royal Opera House, 
Glyndebournefestivalen, Festspelen i 
Salzburg och Chicago Lyric Opera. Hon 
har också en lång historia av samarbeten 
med Peter Sellars.

SETH REISER ljusdesigner arbetar  
med teater, dans och musik. Seth Reiser 
är intresserad av att utforma och berätta 
historier. Seth har studerat vid NYU’s 
Tisch School of Design för scen och film 
och Ohio Wesleyan University.

PETER SELLARS regissör är världs- 
berömd för sina banbrytande och 
omvälvande tolkningar av konstnärliga 
mästerverk och för samarbetsprojekt 
med flertalet kreativa konstnärer samt för 
sitt åtagande att undersöka den roll som 
scenkonst har i dagens samhälle. Sellers 
regisserade ett framförande av Wagners 
Tristan och Isolde på Östersjöfestivalen 
2012. Han tilldelades Polarpriset 2014.

HELENE SIEBRITS kostymdesigner, 
kostymerare har arbetat med teater, 
opera, dans och film. Helene Siebrits har 
också gjort illustrationer för publicering. 
Hon har designat och skapat kostymer för 
ett brett utbud av genrer, inklusive samtida 
pjäser, musikaler, Shakespeare-pjäser, 
opera och dans.

ELIAS SIME scenograf arbetar främst 
med reliefskulptur och arkitektur. I mer 
än tjugofem år har han gjort collage och 
assemblage av olika föremål. Han är ett 
av de mest etablerade namnen på den 
östafrikanska konstscenen. Elias Simes 
arbete ingår i den permanenta samlingen 
på bland annat Metropolitan Museum of 
Art, Israel Museum och North Carolina 
Museum of Art.
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Baltic coast and at Scandinavia’s most 
prominent festivals. In January 2018 the 
orchestra will then spread its wings further 
afield with concerts in the major European 
capitals. The concert at the Baltic Sea 
Festival is dedicated to the Estonian 
Presidency of the Council of the European 
Union and to the 100th birthday of the 
Republic of Estonia.

GUSTAF SJÖKVIST CHAMBER CHOIR 
is one of Sweden's foremost choirs that 
have made extensive tours in Scandinavia, 
Europe, Africa, North America and Asia. 
The repertoire has largely come to 
include contemporary music, including 
premieres of works by Sven-David 
Sandström, Thomas Jennefelt and Paula 
af Malmborg Ward. Collaborations with 
various artists over the years have been 
many and the choir has often participated 
in official events and recordings. In 2016 
the choir took part in the Baltic Sea Festival 
with a performance of Strauss’ Elektra.

THE HELSINKI PHILHARMONIC 
ORCHESTRA is the first professional 
symphony orchestra to be founded in the 
Nordic countries. It is an orchestra of 102 
regular members. Between 1892 and 1923 
the HPO gave the first performances of 
almost all the symphonic works by Jean 
Sibelius with the composer himself 
conducting. The HPO’s founder and first 
Chief Conductor Robert Kajanus was 
succeeded by Paavo Berglund, Leif 
Segerstam, John Storgårds and other 
conductors of note. Susanna Mälkki begun 
a three-year term as Chief Conductor  
of the Orchestra in autumn 2016.

THE JUILLIARD ORCHESTRA comprises 
more than 350 students and appears 
throughout the 2017/18 season in concerts 
on a number of renowned American 
stages. It is also a strong partner to the 
school’s other divisions as well as presen-  
ting an annual concert of world premieres 
by Juilliard student composers.  
The orchestra has toured across the US 
and throughout Europe, South America, 
and Asia. Under the musical leadership 
of Alan Gilbert the orchestra is led by an 
impressive roster of world renowned 
conductors this season.

SOFIA VOKALENSEMBLE was formed 
in 1995 by Bengt Ollén, who still is the 
choir’s committed conductor. The choir’s 
performances are characterized by a warm, 
lyrical Swedish choral sound and a stage 
presence that has taken the ensemble far 
in international competitions. Music by 
Bach, Poulenc, Pärt and Schnittke recurs 
frequently in the repertoire. The choir has 
also premiered pieces by, among others 
Jaakko Mäntyjärvi, Fredrik Sixten and 
Karin Rehnqvist.

SOLOISTS

ILYA BANNIK bass was born in Ukraine. 
Afters his studies he became soloist with 
the Mariinsky Academy of Young Singers 
and in 2009 soloist with the Mariinsky 
Opera Company. As a guest soloist,  
Ilya Bannik performs at the world’s finest 
opera houses including roles as King René  
at the Royal Albert Hall, Sarastro at the 
Welsh National Opera), and Nazarene  
at Opéra Bastille, Paris.

MALIN BROMAN violin is highly sought 
after as a soloist, artistic director, chamber 
musician, teacher and orchestral leader. 
Over the past two decades she has 
performed as soloist with numerous 
orchestras. In 2008 Malin was appointed 
concertmaster of the Swedish Radio 
Symphony Orchestra. She is frequently 
invited to guest lead renowned European 
orchestras. From the 2015/16 season she 
took up the post of Artistic Director for 
the Musica Vitae chamber orchestra.

ZLATA BULYCHEVA mezzo-soprano  
graduated from the State Rimsky-Korsakov 
Conservatoire in 1995. Zlata Bulycheva 
has been a soloist with the Mariinsky 
Opera Company since 1996 and has sung 
roles as Jocasta in Oedipus Rex, Dalila in 
Samson et Dalila and Carmen in the opera 
Carmen. Bulycheva has also toured with 
the Mariinsky Opera Company in Europe, 
the USA, South America and Japan.

ZHANNA DOMBROVSKAYA soprano 
graduated from the Saint Petersburg 
State Rimsky-Korsakov Conservatoire and 
the Mariinsky Academy of Young Singers 
in 2000. She has been a Mariinsky Theatre 
soloist since 2003. She has toured to 
New York, Rome, Madrid, Moscow and 
Baden-Baden as well as cities throughout 
Germany, South Korea, Italy and Japan. 
She has a busy concert schedule of solo 
concerts in cities throughout Russia.

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

ORPHEI DRÄNGAR was founded in 
1853 in Uppsala and is one of the most 
renowned male choirs in the world with  
a sound that has been described as  
“an orchestra of voices”. The repertoire 
ranges from traditional to commissioned 
contemporary music. OD tours regularly 
and cooperates in major pieces for choir 
and orchestra with conductors such as 
Esa-Pekka Salonen, Jukka-Pekka Saraste 
and Alan Gilbert.

MUSICA VITAE is an ensemble of  
15 string players. The repertoire consists 
of baroque and romantic as well as moder-  
nist and contemporary music from a wide 
variety of genres. Spearheaded by Artistic 
Director Malin Broman the ensemble 
presents musically unconventional 
constellations, continually forging new 
ties with leading soloists, conductors and 
composers worldwide. Musica Vitae has 
been warmly greeted in China, the United 
States, Greece, Switzerland, Germany 
and Spain to name but a few countries.

SIBELIUS ACADEMY SYMPHONY 
ORCHESTRA was set up in 1916 and  
is regularly conducted by the Professor 
of Orchestra and Conducting Education 
as well as professional guest conductors. 
Over the years its conductors have 
included Jorma Panula, Sir Colin Davis 
Leif Segerstam and Esa-Pekka Salonen. 
The orchestra gives three to five major 
concerts annually. Currently, the orchestra 
works in close pedagogical cooperation 
with the Finnish Radio Symphony 
Orchestra, the Helsinki Philharmonic 
Orchestra, the orchestra of the Finnish 
National Opera and Tapiola Sinfonietta. 
The Sibelius Academy and the Juilliard 
School began their collaboration in 2005, 
when the Juilliard Orchestra came to 
Helsinki as part of the school’s centenary 
tour. The collaboration continued in 2013, 
when students from both schools formed 
a joint chamber orchestra that gave 
performances in New York and Helsinki.

HAYK HAKOBYAN duduk is an Armenian 
folk musician. At the age of ten he started 
playing shvi, an Armenian fipple flute 
with a labium mouth piece, and has since 
learned to play several other wind  
instruments such as duduk, zurna and 
saxophone. Since 1998 he lives in 
Stockholm. Hayk Hakobyan works as a 
music teacher and as a freelance musician 
in collaborations with various musicians 
and groups. He has made recordings with 
different singers and also film music.

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

LAUREL JENKINS dancer is from 
Vermont, USA. She was a member of the 
Trisha Brown Dance Company from 
2007–2012, and she continues to perform, 
teach, and restage Brown’s work. Jenkins 
choreography centers on interdisciplinary 
collaborations and global exchange. Her 
work has been presented in New York 
and in Los Angeles and internationally. 

JOSEPH KAISER tenor is recognized by 
audiences for his beauty of tone, intelli-  
gence of programming, and innate sense 
of style and elegance. The Canadian singer 
is internationally acclaimed as one of the 
most gifted artists of his generation and en-  
joys success in opera, oratorio, and concert 
throughout North America and Europe.

ANNA KIKNADZE mezzo-soprano 
graduated from the Tbilisi State  
Saradzhishvili Conservatoire and as a 
student she was invited to join the Tbilisi 
Paliashvili Opera House, where her reper-
toire included Lyubasha (The Tsar’s Bride) 
and Carmen. Soloist with the Mariinsky 
Academy of Young Singers from 2000 and 
joined the Mariinsky Opera Company in 
2009. Anna Kiknadze has toured with the 
Company worldwide as well as performing 
as a guest soloist at theatres in Sweden, 
Austria, Germany and the Netherlands.

YULIA MATOCHKIN mezzo-soprano 
graduated from the Petrozavodsk 
Glazunov State Conservatoire. Since 2008 
she has been a soloist with the Mariinsky 
Academy of Young Singers. In 2009, she 
made her debut at the Mariinsky, appea- 
ring as Cherubino in Le Nozze de Figaro. 
She gained an international recognition 
after winning the Tchaikovsky Competition 
in 2015.

JONATHAN ROOZEMAN cello, the 
Finnish-Dutch cellist, was second prize- 
winner in the National Cello Competition 
in Amsterdam in 2012 as youngest 
participant ever. The spring of 2016 saw 
his debut with the Finnish Radio Orchestra. 
Jonathan has appeared with orchestras 
such as the Mariinsky Theatre Orchestra, 
the Saint Petersburg Philharmonic och 
the Tokyo New City Orchestra. He played 
under the baton of conductors such as 
Valery Gergiev, Sakari Oramo and 
Jukka-Pekka Saraste.

YEKATERINA SERGEYEVA  
mezzo-soprano graduated from the  
Saint Petersburg State Rimsky-Korsakov 
Conservatoire in 2005. She has been a 
soloist with the Mariinsky Academy of 
Young Singers since 2004. Her repertoire 
also includes Flosshilde in Das Rheingold 
and Siegrune in Die Walküre. With the 
Mariinsky Theatre, she has toured in 
Germany, Japan and the USA.

OXANA SHILOVA soprano has dazzled 
the opera audience with her warm timbre. 
She joined the Mariinsky Opera Company 
in 2007 and has sung roles as Ludmila in 
Ruslan and Ludmila Susanna in Le nozze 
di Figaro, Zerlina in Don Giovanni, 
Desdemona in Otello and Pamina in  
The Magic Flute. Oxana Shilova has toured 
with the Mariinsky Opera Company 
throughout Russia and abroad.

KSENIJA SIDOROVA accordion  
started to play the instrument aged eight 
in her hometown of Riga. Her quest for 
more exposure to both classical and 
contemporary repertoire took her to 
London and the Royal Academy of Music. 
Praised as superbly subtle and virtuosic 
and an amazingly accomplished artist, 
Ksenija Sidorova is the leading ambassa-
dor for the accordion.

JOSHUA STEWART tenor has been 
praised for his big, warm, confident voice 
and interpretive conviction. Displaying 
compelling artistry and versatility, he is 
quickly making a name for himself in the 
world of opera without losing touch with 
his jazz roots. A native of New Orleans, 
Stewart is a graduate of the Curtis Institute  
of Music, where he received his Bachelor 
of Music and Master of Opera.

SIMON O’NEILL tenor is a native of 
New Zealand who has established himself 
as one of the finest helden-tenors on the 
international stage. He is a principal artist 
with the Metropolitan Opera, the Royal 
Opera House, Covent Garden, Teatro alla 
Scala and both the Bayreuth and Salzburg 
Festivals, appearing with a number of illu-  
strious conductors including Riccardo Muti, 
Valery Gergiev and Daniel Barenboim.

YEVGENY NIKITIN bass-baritone 
graduated from the Saint Petersburg 
State Rimsky-Korsakov Conservatoire in 
1997. While still a 4th year student, he 
was invited to join the Mariinsky Opera. 
He has since performed frequently, 
taking part in the theatre’s most significant 
productions. Wagnerian roles hold a 
special position in Yevgeny Nikitin's 
repertoire. He also appears at the world's 
great theatres and participates in opera 
festivals.

MIKHAIL PETRENKO bass graduated 
from the Saint Petersburg State Rimsky- 
Korsakov Conservatoire. While still a 
student he was invited to join the Mariinsky 
Academy of young Singers. He made  
his debut at the Mariinsky Theatre in 
Prokofiev’s opera Semyon Kotko and since 
1998 has been a soloist with the Opera 
Company. The start of Petrenko’s inter-  
national career came with his debut at the 
Berliner Staatsoper in 2004. Since then, 
Mikhail Petrenko has been invited to  
the world’s leading opera houses and 
prestigious opera festivals.

ANDREI POPOV tenor graduated from 
the Saint Petersburg State Rimsky-Korsakov 
Conservatoire. In 2000 he entered the 
Mariinsky Academy of Young Opera 
Singers and joined the Mariinsky Opera 
as a soloist in 2007. As a guest soloist  
he has taken part in Bolshoi Theatre 
productions. In the 2015–2016 season he 
appeared at the Dutch National Opera 
and the Finnish National Opera, took part 
in a new production of Strauss' Salome  
at the New Opera theatre in Moscow and 
sang as Mime in Das Rheingold at the 
Edinburgh International Festival.

GERHILD ROMBERGER contralto has 
always concentrated on concert perfor-
mances, her work focusing on lieder 
recitals. Her repertoire encompasses all 
the major contralto and mezzo-soprano 
parts in the oratorio and concert literature 
from the Baroque to the Classical and 
Romantic periods all the way to the  
twentieth century. She is also professor 
of singing at the Academy of Music  
in Detmold.
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VLADISLAV SULIMSKY baritone was 
born in Belarus. He has been a Mariinsky 
Theatre soloist since 2004. Since October 
2004, he has trained under Professor  
R Metre in Milan. Vladislav Sulimsky has 
performed in concert programmes in 
Paris, London, Boston, Bombay, Rome 
and Helsinki and has toured with the 
Mariinsky Opera Company to the USA, 
Japan, the UK, Finland and France.

DAVÓNE TINES bass-baritone is 
building an international career comman-
ding a broad spectrum of opera and 
concert performance. The 2015/16 season 
offered breakout performances on both 
sides of The Atlantic: the Dutch National 
Opera presented his company debut  
and he received excellent revues for his 
performances at the Ojai Music Festival.

YURI VOROBIEV bass studied at the  
Saint Petersburg State Rimsky-Korsakov 
Conservatoire. He became a soloist with 
the Mariinsky Academy of Young Singers 
in 2002 and a soloist with the Mariinsky 
Opera Company in 2009. Vorobiev has 
frequently toured with the Mariinsky 
Opera and has also received invitations 
from prestigious international opera 
houses and festivals.

VIOLETA URMANA mezzo-soprano 
was born in Lithuania and is one of the 
most highly sought-after singers of 
dramatic German and Italian repertoire. 
At the very beginning of her career, she 
made a name for herself worldwide as a 
highly acclaimed Kundry in Parsifal and as 
Eboli in Don Carlos. Violeta Urmana is a 
regular guest at the world’s major opera 
houses and is a highly acclaimed concert 
and recital singer.

DMITRY VOROPAEV tenor was born  
in Baku. In 1998 he graduated from Saint 
Petersburg Academic Capella and five 
years later got a diploma from Saint 
Petersburg Conservatory. The same year, 
he made his first appearance at the 
Mariinsky Theatre's The Barber of Seville 
where he played the role of Count 
Almaviva. Prior to it, in 2000, he was a 
soloist at the Mariinsky Academy of Young 
Singers and was also Young Opera Singers’ 
Competition winner. In 2004 he participa-
ted at the Mirjam Helin International 
Singing Competition in Helsinki and the 
same year became a participant of the 
International Plácido Domingo Operalia 
Vocal Competition.

PETER SELLARS director of opera, 
theatre and film, is renowned worldwide  
for his groundbreaking and transformative 
interpretations of artistic masterpieces 
and for collaborative projects with an 
extraordinary range of creative artists, 
and for his commitment to exploring the 
role of the performing arts in contempo-
rary society. Sellers directed a performance 
of Wagner´s Tristan and Isolde at the 
Baltic Sea Festival in 2012. He was awarded 
the Polar Music Prize in 2014.

HELENE SIEBRITS artist, costume 
designer, costume draper, costume 
historian has worked in the fields of 
theatre, opera, dance and film. Helene 
has also created illustrations for publica-
tion. She has designed and created 
costumes for a wide range of genres 
including contemporary plays, musicals, 
Shakespeare plays, opera and dance.

ELIAS SIME ARTIST is a multi-disciplina-
ry artist working primarily in relief 
sculpture and architecture. For more than 
twenty-five years, the artist has made 
collage and sculptural assemblage from 
found objects. He is one of the most 
prominent names in the East African art 
scene. Elias Sime’s work is included in the 
permanent collection of the Metropolitan 
Museum of Art, Israel Museum and North 
Carolina Museum of Art among others.

FREDRIK WENZEL director of film  
Man tänker sitt (2009). Fredrik Wenzel  
has had a number of his works shown at 
festivals worldwide. He was nominated 
for a Guldbagge for the Farväl Falkenberg 
screenplay in 2006 and winner of the 
Sven Nykvist Cinematography Award in 
2013. Fredrik hasn’t limited himself to 
traditional filmmaking and collaborated 
with Jesper Kurlandsky on the audiovisual 
installation Signs of an open eye.

MISCELLANEOUS

PAULINE CHEVILLER actor joined the 
National Conservatory of Dramatic Art in 
2010. She has since then participated in 
television films, plays, courts-, medium- 
and full-length films such as Malik 
Chibane’s The children of luck. This year 
she has also played Antigone in Oedipus 
Rex at the Symponic Opera of Oregon.

STINA EKBLAD actor is born in Finland 
and has participated in numerous produc-  
tions in radio, television and film, including 
Fanny and Alexander, directed by  
Ingmar Bergman. She often works with the 
recitation of poetry and compiled in 1994 
a CD with poems by Edith Södergran. 
Stina Ekblad belongs to the permanent 
ensemble of the Royal Dramatic Theatre.

VINCENT HUGUET assistant director 
started working in theater with Patrice 
Chéreau, collaborating on all his projects 
until the latter’s passing in October 2013. 
He has collaborated and worked on other 
theatrical and opera productions with 
leading directors such as Luc Bondy,  
Ivo van Hove and Peter Sellars. In 2012, 
he made his directorial début with Lakmé, 
at the Opéra national de Montpellier.

JESPER KURLANDSKY producer, 
composer and scriptwriter The producer 
of Jesper Ganslandt’s The Ape, that was 
nominated for a Guldbagge, and Blondie. 
Both films shown at festivals in Venice, 
Toronto, Rotterdam, Paris and Warsaw. 
Kurlandsky was the producer of Axel 
Petersén’s award-winning Avalon that 
was awarded the FIPRECI’s International 
Debut Award and Guldbagge for best 
actor in a leading role and best actor in  
a supporting roll in 2012. 

DUNYA RAMICOVA costume has 
designed costumes for more than 150 
productions of theater, opera, ballet, 
dance, film and television in the United 
States and Europe. Her work has 
appeared at such prestigious venues as 
The Metropolitan Opera, the Royal Opera 
House, Glyndebourne Festival Opera, 
the Salzburger Festspiele, and Chicago 
Lyric Opera. She is also a long-time 
collaborator of director Peter Sellars.

SETH REISER lighting designer  
is working in theatre, dance, and music. 
Seth Reiser is interested in framing and 
telling stories. Seth holds an MFA in 
design from NYU’s Tisch School of Design 
for Stage and Film, and a BA from Ohio 
Wesleyan University where he studied 
theatre, philosophy, and the fine arts.

P2 Live sänder från Östersjöfestivalen varje kväll.  
Lyssna direkt eller i efterhand i appen Sveriges Radio Play. 

Östersjöfestivalen i P2 Live

Mån 21 aug kl 18.55  Oedipus Rex  
Tis 22 aug kl 18.55  Finland jubilerar 
Ons 23 aug kl 18.55  Hillborgs Aeterna    
Tors 24 aug kl 18.55  Estonian Festival Orchestra 
Fre 25 aug kl 18.55  Parsifal 
Lör 26 aug kl 18.55  Rhenguldet 
Sön 27 aug kl 18.55  Konsert för kör 
Mån 28 aug kl 18.55  Radical Light 
Tis 29 aug kl 18.55 Harding och Mahler 
Ons 30 aug kl 19.00  Seasons – fem årstider (från 27 aug)

Konserterna finns tillgängliga för lyssning i 30 dagar efter sändningen.

P2 LIVE –  
SVERIGES STÖRSTA  
KONSERTSCEN



Sveriges Radio är ett fristående radiobolag med högt förtroende  
och hög trovärdighet hos allmänheten. Varje vecka tar över 7 miljoner 
lyssnare del av vårt utbud med allt från samhällsprogram, nyheter, 
kultur, drama, underhållning och dokumentärer och musik.  
Alltid med publiken i fokus.

Sveriges Radio är hela Sveriges Radio och Berwaldhallen är Sveriges 
Radios konserthus. Berwaldhallen är hemmascen för de två ensem-
blerna Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören, som båda 
tillhör de yppersta i Europa inom sina respektive fält.   

För hela Sveriges Radios utbud – 4 rikskanaler och 28 lokala kanaler, 
Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören – betalar varje 
hushåll ca 800 kronor på år genom Radio- och TV-avgiften. 


