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SPARA UPP TILL 40 %

om abonnent är du vår viktigaste besökare 
och från och med denna säsong fokuse-
rar vi extra mycket på våra abonnemang 
och på fina förmåner. Här finns alternativ för 
alla! Vi har serier på onsdag, torsdag, 
fredag och lördag. De är olika långa, har 
olika innehåll, en del innehåller paus 

andra inte och de startar vid olika klockslag. Du kan 
välja mellan halvår och helår. Vårens abonnemang släpps 
till försäljning i november.  
 Du hittar alla våra abonnemangsserier och köper 
dem enkelt på berwaldhallen.se

FÖRMÅNER FÖR ABONNENTER

•  25–40% rabatt på ordinarie biljettpris

•  Bytesrätt – vid förhinder kan du byta en konsert  
per termin

•  Vänbiljett – en gång per termin får du en extra  
biljett till en konsert i din abonnemangsserie

•  Egen stol från säsong till säsong

•   Säkra din biljett till de mest populära konserterna

•  Låna ut ditt abonnemangskort till en vän om du  
själv inte kan gå

•  15% rabatt på övriga konserter i Berwaldhallens regi

•  Café Berwald – månadens förmånliga  
abonnenterbjudande

•  Abonnenttelefon: här hjälper vi dig med dina  
abonnemangsärenden

•  Specialförmån för dig som ny abonnent – gratis  
medlemskap under hösten 2014 i Radiosymfonikernas  
och Radiokörens Vänförening. 

EXTRA FÖRMÅNER FÖR HELÅRSABONNENTER

•  Berwaldhallens fina paraply (värde 150 kr) 

•  Programtidningen hemskickad till dig  
nio gånger per år (värde cirka 300 kr) om  
du tecknar något av följande abonnemang:

– Torsdag Dubbel 16 
– Fredag Helafton 10 
– Fredag Dubbel 16 
– Lördag Matiné 11

S
ABONNEMANG  
I  BERWALDHALLEN

GÅSHUDS
ABONNEMANG

KÄRA 
PUBLIK

Äntligen har du det i din hand, vårt program för säsongen 
2014/2015. Vi har dröjt lite med publiceringen, men har nu 
desto mer att berätta.
 Först och främst det vi alla redan vet, att i Berwaldhallen 
möter du två världsensembler och deras chefsdirigenter: 
Sveriges Radios Symfoniorkester med Daniel Harding och 
Radiokören med Peter Dijkstra.
 Daniel Harding ger oss nästan hela sin säsong med 
25 veckor i Berwaldhallen. Med projektet Interplay sätter 
han in musiken i nya, gränsöverskridande sammanhang 
och leder ett kreativt samspel mellan publik, musiker, 
sångare, akademiker, forskare och filosofer.
 Radiokören hörs både i den egna körserien i  
Engelbrektskyrkan och ihop med orkesterkollegorna  
i Berwaldhallen. År 2015 fyller Sveriges Radio 90 år, så 
också Radiokören. Vi startar firandet med en jubileums-
konsert för Radiokören i januari. Dirigerar gör förstås 
Peter Dijkstra.
 Vi hyllar också Lennart Hellsing 95 år med en sing 
along-konsert för hela familjen i september. Och i december 
kommer El Sistema Stockholm till Berwaldhallen för att 
framträda tillsammans med Radiokören. El Sistema är en 
kör- och orkesterskola som använder musiken som 
verktyg för social och mänsklig utveckling.
 Om detta och mycket mer kan du läsa i denna skrift. 
Jag hoppas att du ska finna vårt utbud lika inspirerande 
som jag gör. Kommande säsong blir min första som 
konserthuschef för Berwaldhallen och jag känner mig lycklig 
som ett barn på julafton. Tänk så mycket fint vi ska få vara 
med om! 
 
Helena Wessman
konserthuschef, Berwaldhallen
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 Interplay is a long extravaganza of music, art and ideas taking place in Stockholm 
during the concert season 2014/2015. A season where ideas thrive and music is 
heard afresh. A season of performance and interaction, informed by the inspiration 
of contrast and collaboration. A symphony of creative interplay between artists, 
academics, scientists and philosophers. 
Daniel Harding, chefsdirigent
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Musik och symmetri  
– Marcus du Sautoy

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

#1

Musik, biologi och hjärnan  
– Fredrik Ullén

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

#2
Timepiece – Conrad Shawcross

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

#3
Mångfald och klassisk musik  
– Candace Allen

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

#4
Retorik i tal och musik – Sam Leith 

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

#5

Med reservation för ändringar.

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

#6

Stora brott – Philippe Sands
Brott mot mänskligheten är temat när 
människorätts advokaten Philippe Sands  
utforskar dess koppling till musik.  
Musik av Bach, Zimmermann med flera. 
Onsdag 14 januari och torsdag 15 januari 2015

#7

Skådespelaren Ben Crystal och lingvisten  
David Crystal låter sin Shakespeare-ensemble 
iscensätta Perikles på original dialekt. 
Orkestreras av Sveriges Radios Symfoniorkester. 
Musik av Richter .  
Torsdag 29 januari 2015

Perikles – som Shakespeare hade låtit  
– Ben Crystal och David Crystal 

#8

Partikelfysikern och författaren Frank Close 
diskuterar sambandet mellan fysik och musik. 
Musik av Mozart.  
Fredag 20 februari 2015

Fysik och musik – Frank Close

#9

Ian Bostridge är inte bara en interna-
tionellt känd tenor och tänkare, han är 
även expert på häxkonst från 1600-talet. 
Videoinstallation av operaregissören  
Netia Jones. Musik av Britten och Berlioz. 
Torsdag 19 mars och fredag 20 mars 2015

Symphonie Fantastique och häxkonst  
– Ian Bostridge och Netia Jones

#10

Fysikprofessorn och tv-personligheten 
Brian Cox framför tillsammans med  
violinisten Jack Liebeck en föreställning 
om solsystemet. Musik av Marianelli  
och Mahler. 
Fredag 10 april och lördag 11 april 2015

Resan genom kosmos  
– Brian Cox och Jack Liebeck

#11

Under Interplays finalvecka kommer 
historikern Simon Schama att hålla en 
föreläsning om konst, historia och musik. 
Musik av Britten. 
Torsdag 21 maj 2015

Interplayfinal – Simon Schama

#12

Musik är ett av mänsklighetens mest fascinerande och 
komplexa påfund. Den är en viktig och vital del av 
mångas liv och något som i sina bästa stunder ger både 
energi och intellektuell stimulans. Precis som konst, 
filosofi och vetenskap. Disciplinerna överlappar varandra 
på många sätt och det är i gränslandet vi hittar det 
oväntade och överraskande.
 Genom att blanda det subtila med det storslagna, 
det svårbegripliga med det enkelt vackra kan vi skapa 
bilder, sätta ord på eller klä i toner det som vi egentligen 
inte kan se eller höra. Bara ana. Och det är också då vi 
får en större förståelse för sammanhangen och utvecklas 
som människor. 
 Den här säsongen har chefsdirigent Daniel Harding 
och Sveriges Radios Symfoniorkester bjudit in framstå-
ende konstnärer, matematiker, filosofer, fysiker, författare 
och andra tänkare till Berwaldhallen för att ge dig en helt 

unik upplevelse med musiken som samlande kraft.
 Interplay är tolv evenemang och lika många 
konserter. Ibland är de sammanvävda och ibland står de 
var för sig. Kopplingarna är alltid naturliga även om de 
kanske inte verkar självklara vid första anblicken. Det 
finns många beröringspunkter mellan stora tankar och 
stor musik.
 Det handlar helt enkelt om att vara intresserad. 
Men inte så mycket om att vara intresserad av något särskilt, 
utan att vara intresserad över huvud taget. Att vara nyfiken 
på nya konstellationer och annorlunda sätt att se på saker. 
För det är i det olika som ett samspel kan börja och kan 
bli verkligt spännande. Allt hänger ihop.

Kom som du är, med nyfikenhet och öppet sinne och låt 
tanken svindla lite. •

INTERPLAYPROGRAM

Interplayföreläsning före/efter konsert: 100 kr. Köper du biljett till ordinarie konsert ingår 
biljett till föreläsningen. Interplayevenemang integrerat i konsert: ordinarie biljettpris. 
Biljett krävs – läs mer på berwaldhallen.se 

Läs mer om Interplay på sid 16–21.
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onsertåret 2014/2015 blir en säsong  
av ett helt nytt slag. Sveriges Radios 
Symfoniorkester med sin chefsdirigent 
Daniel Harding bjuder in till en 
musikalisk extravaganza där musik 
och vetenskap möts och inspirerar 
varandra i totalt nya sammanhang. Vi 
har valt att kalla det Interplay.  

 Det kommer att bli tolv föreläsningar om vitt skilda 
ämnen som retorik, neurovetenskap, kvantfysik, matema-
tik och frågan kring klassisk musik och mångfald. En del 
föreläsningar kommer att vara invävda i konserterna 
medan andra kommer att vara mer fristående. Förelä-
sarna är framstående forskare, författare, vetenskapsmän 
och tänkare inom sina olika fält, med en sak gemensamt: 
de är alla radikala nytänkare och deras tankebyggen 
sträcker sig långt utöver gränserna för det som allmänt 
betraktas som vedertagen kunskap. Flera av dem har en 
nära relation till musik, antingen som vana lyssnare eller 
som musiker. Fredrik Ullén är t ex både professor i 
kognitiv neurovetenskap och en rafflande skicklig 
konsertpianist.  
 Alla kloka beslut börjar som bekant med en idé. 
Ofta en visionär, till synes omöjlig idé. Något utöver det 
vanliga. Det här är en sådan vision. 
 – Vi vill att Berwaldhallen ska vara mer än ett ställe 
där man ger konserter på ungefär samma sätt vecka 
efter vecka. Vi vill att det ska vara en plats där man kan få 
intellektuell stimulans på alla möjliga sätt. Och vi vill att 
orkestern ska vara central i den verksamheten, säger 
Daniel Harding. 
 Idén att blanda musik och vetenskap har vuxit fram 
ur många olika impulser. En viktig händelse var när 
Daniel Harding besökte Moderna Museet första gången. 
Han blev tagen av stämningen i museet, som han tyckte 
var som gjord för att främja nyfikenhet och goda tankar. 
Men han blev också frustrerad över att se gapet mellan 
konsten och musiken. Till museet på Skeppsholmen 
ringlade köerna till den aktuella utställningen samtidigt 
som Berwaldhallen gav konserter med musik från samma 
period. Två konstformer som hänger oupplösligt samman. 

Den ena skulle inte finnas utan den andra. Men besökarna 
verkade inte göra den kopplingen. 
 – Så vi får göra den åt dem. I Berwaldhallen har vi 
en underbar, lojal publik som tycker om musik och kommer 
till våra konserter varje vecka. Det är fantastiskt. Men jag 
skulle också vilja få hit människor som är intresserade av 
annat, som konst, dans, teater, litteratur eller vetenskap. 
För allting hänger samman. Det finns inga klara gränser 
där en företeelse slutar och den andra tar vid.
 Det går inte att ta miste på Daniel Hardings 
entusiasm inför den här satsningen. Redan det faktum 
att han kommer att arbeta med orkestern under 25 av 
årets 52 veckor nästa säsong, är unikt. Det är lång tid. 
Ovanligt lång tid för en internationellt verksam chefsdiri-
gent. Idén dök upp efter en intensiv arbetsperiod på tre 
veckor i sträck. Orkestern var i toppform och både musiker 
och dirigent kände att det var synd att behöva avbryta 
den goda process man var inne i. Vad skulle kunna hända 
om man fick fortsätta att arbeta? Hur långt skulle man 
kunna utvecklas då? Tanken svindlade. Den måste prövas  
i verkligheten. 
 Tanken säger något om det samarbete som har 
utvecklats mellan orkestern och Daniel Harding. Dirigent 
och orkester sporrar varandra och framstår som ett ekipage 
som hela tiden strävar efter att utvecklas. Var går gränsen? 
Finns det någon gräns? Repetitionerna präglas av många 
skratt och leenden – samtidigt som fokus ligger på att ge 
sitt absolut bästa. I ett sådant arbetsklimat kan känslan 
födas att ”allt är möjligt”. 
 Själv tycks Daniel Harding drivas av en ständig 
nyfikenhet och till synes outsläcklig törst efter ny kunskap. 
Han läser mycket, tänker mycket och tycks ha en gränslös 
drivkraft för att tänka nytt och ställa nya frågor. Han har 
inget som helst tålamod med den typen av fördomsfull  
tro på det mystiska och  övernaturliga, som han menar 
styr så mycket av vår tids tänkande.
 – Jag förstår mig inte på tanken att saker och ting 
skulle vara vackrare om man inte vet något om dem.  
För mig är det helt enkelt inte sant. Det finns ett välkänt 
historiskt bråk mellan John Keats och Newton, där Keats 
menade att Newton hade förstört poesin i regnbågen 

DEN HÄR  
SÄSONGEN ÄR 
ALLT MÖJLIGT

K

när han förklarade vad det är som gör att man kan se den. 
För Keats var den inte längre vacker när han fick reda på 
att det berodde på att ljuset reflekteras från baksidan av 
regndroppen. För mig gör det regnbågen mycket vackrare 
att veta det, än att säga att den skulle komma från en kruka 
med guld som vaktas av en leprechaun (ett slags tomte). 
Jag tror inte det finns någon berättelse som människan 
har hittat på om universums skapelse som är ens i närheten 
av den skönhet som finns i det vi i dag håller för sant. Det 
är vad jag tror. Och andra tycker tvärtom. Men nu är det 
jag som leder Interplay, så det är den här typen av frågor 
vi kommer att diskutera under säsongen. 
 Nya frågor kommer att ställas. Och ny kunskap 
kommer att inhämtas. Berwaldhallen kommer att bli en 
plats där människor kan bli inspirerade och utmanade. 
 – Vi vill göra två saker under den kommande 
säsongen. Det ena är att öppna våra sinnen, orkestern 
och publiken, alla vi tillsammans som grupp. Vi vill lära 
oss mer om allt det som har anknytning till det vi redan 
älskar, musiken, och vi vill dela de upptäckterna med 
andra människor. Så det handlar om att dela med sig 
och att skapa sammanhang, och det handlar om att 
vidga allas vår förståelse och horisont. 
 – Sen vill vi förstås locka mer publik som alla andra. 
Men – och det här är en nyckel – vi vill göra det genom 
att göra det hela lite mer komplicerat. 
 Daniel Harding menar att Interplay riktar sig till var 
och en som är intresserad. Och han tänker sig att det 
säkerligen finns en mängd fascinerande, stimulerande, 
eftertänksamma, kreativa människor som inte kommer 
till Berwaldhallen för att de helt enkelt tycker att det  
som erbjuds där är lite rutinartat och banalt. Han vill att 
Berwaldhallen ska bli ett ställe där människor kan få 
intellektuella utmaningar. 
 – Vi vill ”förkloka” snarare än ”fördumma”. Det är 
lite som John F Kennedy, när han lanserade rymdpro-
grammet och sa att ”mot slutet av det här årtiondet 
kommer vi att sätta i land en människa på månen”. Det 
var naturligtvis en vansinnig utfästelse eftersom de inte 
hade någon aning om hur det skulle gå till. Kennedy sa 
också: ”Vi tänker göra det här, inte för att det är lätt, utan 
just för att det är svårt”. Det är så länge sedan någon gjorde 
något liknande. När hände det senast att vi, som samhälle, 
gjorde någonting för att det var svårt? Jag kan inte 
komma på något sen Concorde. 

Nyfikenhet, entusiasm, att dela med sig och tanken  
att allt hänger ihop är ledorden för Interplay under 
kommande säsong. Välkommen att låta dig inspireras. •

Katarina Lindblad

DANIEL HARDING FOTO JULIAN HARGREAVES

DANIEL HARDING föddes i Oxford. Började som 
assistent till Sir Simon Rattle och Claudio Abbado. 
Numera en av sin generations mest efterfrågade 
dirigenter, med hela världen som arbetsfält. Från 2007 
chefsdirigent för Sveriges Radios Symfoniorkester. 
Turnerar 2014/15 med orkestern i Österrike, Tyskland, 
Spanien, Italien samt gästspelar i London (Proms), 
årets kulturhuvudstad Umeå, Åbo och Köln.

Förste gästdirigent för London Symphony Orchestra, 
hedersdirigent för Mahler Chamber Orchestra. 
Dirigerar regelbundet Wiens och Berlins Filharmoniker, 
Concertgebouworkestern, Bayerska Radions 
Symfoniorkester, La Scalaoperan med flera.

Har tilldelats Chevalier de l’Ordre des Arts et des 
Lettres och är invald i Kungliga Musikaliska Akademien.

Daniel Harding är även hängiven fotbollsentusiast 
och håller på Manchester United.

interplay
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SAMSPEL  
MOT  

TOPPEN

ranskar man Sveriges Radios Symfoni-
orkester bakåt i tiden, inser man att 
utvecklingen varit snabb och ofta oväntad 
i vändningarna. Orkestern har vuxit  
från 7 till 100 man sedan den första 
livesändningen från Skandiabiografen 
i januari 1925. Musikaliskt sett handlar 
det också om en förvandling från en 

mindre salongsorkester, med den främsta skyldigheten 
att spela underhållande, lätta melodier – till en symfoni-
orkester i världsklass som kan hantera all sorts repertoar 
med bravur, turnerar jorden runt och gör prisbelönta skiv- 
inspelningar. På podiet hittar man i dag en rad framstående 
musiker, flera av dem internationellt verksamma också  
som solister eller kammarmusiker. Den höga konstnärliga 
nivån i orkestern är en anledning att Berwaldhallen är en 
så attraktiv arbetsplats; den varma gemenskapen och  
goda stämningen är en annan.  
 Utvecklingen till en fullskalig symfoniorkester i 
världsklass leddes av chefsdirigenten Sergiu Celibidache, 
som tillträdde 1965. Samma år slogs tv-orkestern ihop 
med dåvarande radioorkestern, och ett par år senare 
myntades begreppet Sveriges Radios Symfoniorkester. 
Celibidache banade vägen för en rad framstående 
dirigenter: Herbert Blomstedt (1977–1982), Esa-Pekka 
Salonen (1984–1995), Jevgenij Svetlanov (1997–1998) och 
Manfred Honeck (2000–2006).  Med tiden har den samtida 
repertoaren och beställningen av nya verk kommit att bli 
en självklar del av verksamheten.   
 Under nuvarande chefsdirigenten Daniel Harding 
har orkestern fortsatt att utveckla finess och stilkänsla. 
Kritikerrosade turnéer har följts av toppnoterade 

skivinspelningar med flera av världens ledande solister: 
från Isabelle Faust och Maria João Pires till Christian 
Tetzlaff och Paul Lewis. Även gästande dirigenter talar 
med beundran om den höga nivån och professionaliteten 
i Sveriges Radios Symfoniorkester – hedersdirigenterna 
Valery Gergiev och Herbert Blomstedt har liksom de unga 
stjärnskotten Daniel Blendulf och Robin Ticciati en stark 
anledning att återvända gång efter gång. 
 I dag turnerar Sveriges Radios Symfoniorkester i 
hela världen och gästar ledande festivaler och konsert-
salar. År 2010 gick färden till Europa och Asien, medan 
Italien blev ett återkommande resmål 2011 och 2013.  
I våras hade orkestern äran att inviga Påskfestivalen i 
Aix-en-Provence. I samband med Östersjöfestivalen gästar 
Sveriges Radios Symfoniorkester och Daniel Harding Åbo 
Musikfestival och BBC Proms, innan turnén fortsätter till 
Österrike, Tyskland och Spanien.  
 Sedan Östersjöfestivalen startade 2003 har Sveriges 
Radios Symfoniorkester varit värd för ett antal unika 
gästspel av dirigenter i världsklass, bland dem Riccardo 
Muti, Esa-Pekka Salonen och Herbert Blomstedt. Daniel 
Harding deltar varje år med ett stort evenemang, 2013 
genomfördes till exempel två bejublade föreställningar 
av Mozarts Trollflöjten på Drottningholms Slottsteater. 
 Framtiden möter man också i en för orkestern helt 
ny verksamhet: samarbetet kring El Sistema, som slagit rot 
även i Stockholm. I El Sistema, som låter barn och ungdomar 
från Stockholms förorter spela sida vid sida och umgås 
med musiker från Sveriges Radios Symfoniorkester, ser 
orkestern en källa till föryngring på flera plan. •

Sofia Nyblom

G

SVERIGES RADIOS SYMFONIORKESTER  FOTO JULIAN HARGREAVES
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redrik Ullén är inte bara professor i 
kognitiv neurovetenskap vid Karolinska 
institutet, utan också en kritikerrosad 
konsertpianist. När han leder ett av 
världens största forskningsprojekt om 
människan och musiken så vet han 
alltså vad han talar om.  
 Forskningen, som bedrivs på 

Stockholm Brain Institute, fokuserar på inlärning, 
kreativitet och flow. Just nu arbetar gruppen utifrån två 
huvudlinjer. I den ena tittar de på kreativt musicerande. 
Fredrik Ullén berättar att ett nytt intressant fynd från i år 
är att improvisationsträning verkar kunna ha speciella 
effekter på hjärnan.
 – Vi har tittat på aktivitet i hjärnan hos både 
jazzpianister och klassiska pianister när de improviserar. 
Erfarna improvisatörer verkar kunna improvisera med 
ganska låg aktivitet i hjärnområden: det som har med 
kognitiv kontroll och uppmärksamhet att göra. Trots att 
de skapar musik fritt verkar de alltså kunna vara i ett 
mentalt ganska avslappnat tillstånd. Vi ser också att olika 
områden i hjärnans pannlob verkar kommunicera mer 
med varandra under improvisation hos dem som tränat 
detta mycket.
 I den andra linjen har forskarteamet tittat närmare på 
arv och miljö och har redan kommit fram till intressanta resultat. 

 – Där ser vi spännande, genetiska effekter på 
exempelvis musikalisk träning och gehör. I en pågående 
studie tittar vi på enäggstvillingar som har spelat olika 
mycket, för att förstå träningseffekter av musik som 
istället är oberoende av genetik.

Gäller er forskning främst klassisk musik eller kan 
hjärnan stimuleras med lika god effekt om man spelar 
exempelvis elgitarr?
  – Om man övar musik länge så kommer man 
säkerligen att se träningseffekter i hjärnan oavsett vilken 
genre man har ägnat sig åt. Däremot kan detaljerna i 
effekterna sannolikt skilja sig åt beroende på hur träningen 
ser ut. Man har exempelvis sett skillnader mellan pianister 
och stråkmusiker som förmodligen beror på att instru-
menten är så olika och kräver olika motorik.
 
Du har sagt att musikträning från tidig ålder ger 
anatomiska skillnader i hjärnan. Men hur är det när 
man blir äldre? 
 – Hjärnan kan lära sig hela livet och det går säkert 
utmärkt att lära sig spela ett instrument även när man är 
äldre. Generellt är också aktivitet och roliga utmaningar 
– både fysiska och mentala – bra för ett positivt åldrande.
 
Hur är det ur ett lyssnarperspektiv: Stimuleras 
hjärnan positivt bara genom att lyssna på musik?
 – Det är en spännande fråga som det vore roligt att 
titta närmare på. Jag tror definitivt inte man ser samma 
effekter på hjärnan av att bara lyssna på musik, eftersom 
en hel del av de träningseffekter man sett nog har med 
det aktiva musicerandet att göra. Men vi har samlat in en 
hel del data även på lyssnarvanor och kommer att titta 
närmare på det senare.

Vad kommer du att tala om under din föreläsning i 
Berwaldhallen?
 – Jag kommer att ta upp en del nya rön när det 
gäller musik och hjärnan, både från vår egen forskargrupp 
och andra. Det blir säkerligen något om kreativitet. Sedan 
ska jag, som utlovat, också försöka säga något mer om 
den knepiga frågan ”musikens evolutionära grund”! •

Ylva Lagercrantz Spindler

FREDRIK ULLÉN är pianist och hjärnforskare. Som inter- 
nationellt verksam pianist har han gett solokonserter vid 
ledande konserthus och festivaler i en lång rad länder i 
Europa och USA. I Sverige har han framträtt som solist med 
bl. a. Norrköpings Symfoniorkester och Stockholms 
Filharmoniska Orkester. Han är sedan 2007 ledamot av 
Kungliga Musikaliska Akademien. Ullén är också professor 
i kognitiv neurovetenskap på Karolinska Institutet, där 
han leder en forskargrupp som studerar musik, inlärning  
och kreativitet.

F
HUR PÅVERKAR 
MUSIKEN  
VÅR HJÄRNA? 

TORSDAG 18 SEP 2014 LÖRDAG 27 SEP 2014

FOTO SARA APPELGREN

interplay

TIMEPIECE 

FOTO STUART LEECH

edan som barn var han intresserad  
av tiden ur ett filosofiskt såväl som 
historiskt perspektiv. Flera av hans 
vetenskapligt utforskande konstverk 
kretsar också kring just detta svårgrip-
bara fenomen. Inte minst Timepiece 
som fick lysande recensioner i brittisk 
press när det ursprungligen visades  
i London 2013.  

 Timepiece uppstod som ett beställningsverk från 
The Roundhouse i London och skapades utifrån platsens 
förutsättningar. Grundidén var att utgå från de 24 kolonner 
som formar byggnaden. Här installerades Shawcross 
ljusskulptur i taket där den angav sekunder, minuter och 
timmar i interaktion med de skuggor som besökarnas 
kroppar skapade på golvet nedanför.  
 Nu kommer Timepiece till Stockholm och Berwald-
hallen där det kommer att hänga under säsongen och en 
första fråga som uppstår är förstås: Hur är det ens möjligt 
att rycka ett sådant stort och platsspecifikt verk ur sin 
ursprungsmiljö och bygga upp det igen i Stockholm? 
Conrad Shawcross är inte så bekymrad.
  – Rent praktiskt så kommer vi att transportera den  
i delar. Den är huvudsakligen byggd i aluminium så den 
är ändå ganska lätt. Men det kommer nog att ta ett par 
dagar att få den på plats. 

Tanken är att skulpturen ska hänga över scenen och 
interagera med den musik som framförs av orkestern – 
likt en omvänd metronom som anpassar sin ljusrytm efter 
musiken. Frånsett pianolektioner i ungdomen har Conrad 
Shawcross annars inte själv studerat musik och menar att 
han därför inte har något språk att beskriva den med, men 
återkommer ändå indirekt till den i sina verk. 
     – Jag är inte någon talangfull musiker, men många av 
mina verk handlar om upplevelsen av musiken. Här försöker 
jag på något sätt att visualisera den och tänja gränserna 
för vad den är.  
 
Initialt var idén att skulpturen skulle hänga i Berwaldhallen 
bara under två specifika konserter, men nu kommer den 
att finnas på plats under säsongen. 
     – Jag tror att den passar bra i alla musikaliska kontexter 
och att publiken kommer att uppfatta rörelsen – expan-
sion och kontraktionen – som helt i linje med all musik 
som framförs.  

Vad betyder tid för dig? Varför återkommer du ofta 
till just detta abstrakta fenomen i dina verk?
 – Därför att jag fascineras av hur människan inom 
olika kulturer har försökt att mäta tiden i över 3 000 år, 
ända sedan egyptierna uppfann soluret. Sedan har jag 
alltid varit intresserad av tidens historia i förhållande till 
Universum. I Timepiece har jag försökt att sammanföra 
mina tankar kring detta. Förhoppningsvis kan det 
visualisera frågor om tiden ur ett filosofiskt perspektiv, 
men inte ge något svar. 

Hur ser du på relationen konst och vetenskap? I vad 
möts de två världarna?
 – Jag tror att det som för samman vetenskapsmän 
och konstnärer är att vi alltid försöker att titta runt hörnet 
med förhoppningen att försöka förstå saker som vi aldrig 
kommer att se med våra bara ögon. Därför måste vi istället 
använda vår fantasi och blicka framåt för att försöka 
visualisera just detta osynliga. •

Ylva Lagercrantz Spindler

CONRAD SHAWCROSS (född 1977) är en brittisk 
konstnär bosatt i London som är känd för sina mekaniska 
skulpturer baserade på filosofiska och vetenskapliga idéer. 
Han är bland annat utbildad vid Slade School of Art, Ruskin 
School of Drawing and Fine Art och Chelsea School of Art. 
Han har redan hunnit ha ett trettiotal separatutställningar 
världen över. Detta är första gången som han ställer ut 
något av sina verk i Sverige. 

R
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istorien är bisarr, men enligt Candace 
Allen helt sann: En musikkritiker 
gästar en konsert och stör sig på en 
flicka och hennes mamma. Orsaken 
är att flickan, som i övrigt suttit tyst 
och väluppfostrat under hela 
konserten, vid ett tillfälle smyger upp 
en bit choklad ur väskan. Pappret 

runt chokladen prasslar, vilket föranleder kritikern att skriva 
ett ilsket inlägg på sin privata facebook-sida. Detta blir 
upprinnelsen till en het intern debatt om rasism i det 
klassiska, västerländska musikrummet. Tilläggas kan att 
flickan och hennes mamma var de enda svarta i publiken. 
Vi talar 2000-talet.  
 I sin bok Soul Music: The Pulse of Race and Music 
(2012) undersöker Candace Allen just ur ett personligt 
perspektiv relationen mellan västerländsk klassisk musik 
och dess publik, ett hett ämne i såväl USA som Storbri-
tannien. Eller som hon skriver i en artikel i The Guardian: 
”Vi har varit där förut: Låt mig citera. Hur man får dem 
med icke-europeiskt ursprung att bli intresserade av vad 
som traditionellt har setts som en exklusiv europeisk/
kaukasisk konstform”. 
 När vi talas vid per telefon i maj, så är hennes egen 
lösning på publiksegregationen att få bort dem som hon 
kallar ”the gate-keepers”, de som hon menar är självpå-
tagna publikpoliser som får ny publik med ”fel” bakgrund 
att känna sig ovälkomna i de rum där den klassiska 
musiken vistas.
 – Om en musikkritiker irriterar sig så till den grad på 
en svart flicka som prasslar med ett chokladpapper, så lär 
i varje fall aldrig hon vilja återvända till det konserthuset.

Candace Allen tar också upp frågan om klass. Hur den 
klassiska musiken blir alltmer osynlig där unga rör sig. 
Inte minst beklagar hon det faktum att musik som ämne 
på flera håll har tagits bort från grundskolans schema: 
”Du kan inte bli förälskad i musik som du aldrig har hört. 
Om du sedan inte kommer från en miljö där klassisk musik 
spelas: hur ska du då veta att den existerar?”, skriver hon i 
samma artikel.
 På frågan om hur man kan få fler att lära känna den 
klassiska musikens fantastiska värld – och därmed få in en 
ny publikgeneration i konserthusen – så framhäver hon 

med värme El Sistema, det sociala musikprojektet som 
föddes i Venezuela 1975 och snabbt har spridits över 
hela världen.
 
Hur är nuläget beträffande diskussionen i USA och 
Storbritannien om mångfald och representation inom 
den klassiska musikvärlden? 
  – Problemet uppmärksammas stort både i USA och 
Storbritannien, men med varierande framgång. Förutom 
El Sistema-rörelsen, som verkar i flera städer i Storbritannien, 
så finns det flera andra orkestrar som arbetar med 
uppsökande verksamhet. Exempelvis Marin Alsop med 
OrchKids i Baltimore, den inflytelserika Sphinx-Stiftelsen 
som jobbar för mångfald i huvudsak bland stråkmusiker 
och som grundades av Aaron Dworkin. Därutöver  
Aka Zolods The Big Noise och London Music Masters. 
Så visst finns det hopp. •

Ylva Lagercrantz Spindler

CANDACE ALLEN är en amerikansk romanförfattare och 
essäist. Hon har skrivit en biografi över en av de första 
kvinnliga jazztrumpetarna, Valaida Snow. I sin senaste bok 
Soul Music: The Pulse of Race and Music undersöker hon 
musikens inspirerande personliga, sociala och politiska 
makt genom att besöka El Sistema-programmet i Caracas 
och dess utlöpare i Storbritannien och USA, liksom liknande 
projekt i Palestina och Kinshasa. Hon är flitigt anlitad för 
att ge sin syn i media om kultur, rasfrågor och politik. 

H
VI MÅSTE  
VÄLKOMNA 
FLER

TORSDAG 2 OKT 2014 

FOTO SHEILA ROCK

ONSDAG 14 JAN & TORSDAG 15 JAN 2015 

MUSIK OCH  
DE STORA 
BROTTEN

januari kommer Philippe Sands, den brittiske 
juridikprofessorn, till Berwaldhallen med sitt 
allkonstverk Lemberg and the Great Crimes, 
baserat på ett musikstycke som skrevs av 
Richard Strauss för sjuttio år sedan i syfte att 
hedra Hans Frank, en tysk jurist som arbetade 
för Hitler under 1920- och 30-talet. Frank 
kallades även Slaktaren i Warszawa och kom 

senare att dömas i Nürnbergrättegångarna som en av 
vår tids värsta massmördare.
 Musikföreställningen är ett sidoprojekt, sprunget ur 
en bok med arbetstiteln The Great Crimes som Philippe 
Sands just nu skriver, som skildrar den polsk-judiska 
juristen Raphael Lemkins liv.
 – Där finns faktiskt en koppling till Stockholm som vi 
kommer att ta med i stycket när vi framför det i Sverige, 
berättar han upprymt från London.
 
Raphael Lemkin bodde i Stockholm på flykt undan tyskarna 
åren 1940–1941. Här började han att samla på material 
från det nazistiskt ockuperade Europa inklusive Hans 
Franks dekret. Detta material ledde senare till att Lemkin 
introducerade begreppet genocide (folkmord) som en 
juridisk term.
 – Faktum är att Lemkin blev hjälpt i sitt forsknings-
arbete av ett svenskt företag med kontor över hela Europa 
som samlade dekret åt honom. Jag har aldrig kunnat ta 
reda på namnet på företaget eller vilka personer där 
som hjälpte honom. Men jag skulle gärna vilja göra det. 
För de ska hyllas!

Lemberg and The Great Crimes beskrivs som ”ett 
musikaliskt mellanspel på temat rättvisa i ord, musik  
och bilder”. I en artikel i The Guardian berättar Philippe 
Sands om att allt började med att han försökte ta reda 
på mer om sin morfar Leons ungdomsår, född 1904 i staden 
Lemberg – i dag den ukrainska staden Lviv. Han upptäckte 
då att under samma tid bodde där tre av 1900-talets mest 
betydelsefulla jurister. Två blev så småningom involverade 
i Nürnbergrättegångarna och bidrog till att framarbeta 
lagar om mänskliga rättigheter: Hersch Lauterpacht, som 
medverkade till att inrätta den juridiska termen ”brott mot 
mänskligheten” – och Raphael Lemkin. Den tredje var 
Hans Frank som i augusti 1942 höll ett tal i Lemberg, vilket 

blev startskottet för de massmord som sedan skedde i 
och runt staden.
 Men där fanns också en annan gemensam nämnare 
mellan de tre männen: Passionen till den klassiska musiken. 
Inte minst fann Philippe Sands Hans Franks vänskap med 
Richard Strauss anmärkningsvärd. Därur kläcktes idén att 
ta kontakt med barndomsvännen och operasångaren 
Laurent Naouri för att tillsammans göra en musikföre-
ställning utifrån detta försvunna och nu rekonstruerade 
stycke som skildrar sambandet mellan de tre juristerna. 

Vad är din egen relation till klassisk musik?
 – Den utgör en väldigt stor del av mitt liv, men jag 
spelar inte själv något instrument. Däremot lyssnar jag 
mycket varje dag och går ofta på konserter och även opera. 

Hur har du förberett dig för det här verket?
 – Jag har gått på flera framföranden av Matteus-
passionen och lyssnar på Bach varje dag, liksom Mahlers 
Symfoni nr 3. Jag försöker förstå hur personer med så helt 
olika ideologier kunde attraheras av samma musik. •

Ylva Lagercrantz Spindler

Fotnot: Den 25 maj 2014 hade stycket premiär på Hay 
Festival of Arts och Literature i London. I januari 2015 
framförs det inom ramen för Interplay i Berwaldhallen.

PHILIPPE SANDS är professor i juridik vid University 
College London, praktiserande advokat samt en av 
Matrix Chambers grundare. Han arbetar både för 
engelska och internationella domstolar. Som författare 
har han bland annat skrivit Lawless World (2005) och 
Torture Team (2008). Hans kommande bok bär arbets-
titeln The Great Crimes (2015). Philippe Sands är även 
vice ordförande i Hay Festival of Arts och Literaure, och 
medlem i styrelsen för engelska PEN. 

FOTO JOHN REYNOLDS
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FREDAG 28 NOV 2014

#6 SFÄRERNAS HARMONI  
MEGHAN GRAY 

Astronomen Meghan Gray talar om fysik, astronomi och 
universums 14 miljarder år långa historia från Big Bang till 
livets uppkomst. Hennes föreläsning äger rum den  
28 november kl 18.00.

Dr Meghan Gray är biträdande professor i astronomi vid 
University of Nottingham. Hon är född och uppvuxen i 
Kanada och har en kandidatexamen från Mount Allison 
University (1997) och en doktorsexamen från Cambridge 
University (2001). Hennes forskning undersöker frågan om 
Galaxy Ecology; om hur galaxer påverkas av sin omgivning. 
Gray använder teleskop runt om i världen och i rymden för 
att förstå hur galaxer bildas och utvecklas i universums 
mest populerade regioner. Hon har länge varit intresse-
rad av sambanden mellan vetenskap och musik. • 

Florian Hecker i samband med Iannis Xenakis grafiska 
”UPIC Music Composing System”. De har tillsammans 
presenterat de inspelade resultaten av samarbetet i form 
av flerkanals elektroakustiska studioinspelningar vid 
bland annat Frieze Art Fair. Haswell har även samarbetat 
med Aphex Twin, Jake och Dinos Chapman, Florian 
Hecker, Earth, Popol Vuh, Kjetil Manheim, Carsten Höller, 
Mika Vainio, Carl Michael von Hausswolff, Masami Akita, 
Peter Rehberg, Zbigniew Karkowski, Gescom, Yasunao 
Tone och Whitehouse. 2002 fick hans debuterande CD 
Live Salvage 1997–2000 (Mego) ta emot Prix Ars Electronica 
Honorable Mention for Digital Music.

Jack Featherstone är konstnär, designer, filmmakare 
och rör sig i gränslandet mellan konst, musik, mode och 
design. Han har samarbetat med några av de mest 
framträdande artisterna inom elektronmusiken bland 
andra James Holden, Nathan Fake, Luke Abbott och 
Simian Mobile Disco. •

TORSDAG 18 SEP 2014

#2 MUSIK, BIOLOGI  
OCH HJÄRNAN 
FREDRIK ULLÉN    

Neurologen och pianisten Fredrik Ullén diskuterar musik, 
hjärnan och biologi med chefsdirigent Daniel Harding. 
De resonerar kring det evolutionära ursprunget för musik 
samt hur musik och musicerande påverkar våra hjärnor. 
Samtalet sker kl 20.00 efter konserten den 18 september 
och är fristående från kvällens konsert.

Läs intervjun med Fredrik Ullén på sid 12.

LÖRDAG 27 SEP 2014

#3 TIMEPIECE 
CONRAD SHAWCROSS 

Konstnären Conrad Shawcross skulptur Timepiece 
hänger i Berwaldhallen som en symbol för Interplay  
och kommer att ge Berwald hallens besökare en möjlig-
het att uppleva tid i ett nytt ljus. Efter konserten den  
27 september håller Shawcross en föreläsning kl 17.30 om 
förhållandet mellan konst och vetenskap. Det finns inget 
samband mellan föreläsning och konsertprogram. 

Läs intervjun med Conrad Shawcross på sid 13.

TORSDAG 2 OKT 2014

#4 MÅNGFALD OCH  
KLASSISK MUSIK 
CANDACE ALLEN   

Romanförfattaren och essäisten Candace Allen talar om 
hur inställningar till kulturell hierarki kan påverka framtida 
västerländsk klassisk musik i ett alltmer mångkulturellt 
samhälle. Föreläsningen är fristående och äger rum  
kl 20.30 efter konserten den 2 oktober. 

Läs intervjun med Candace Allen på sid 14.

TORSDAG 13 NOV 2014

#5 RETORIK I TAL OCH MUSIK 
SAM LEITH 

Författaren Sam Leith kommer att hålla en interaktiv 
föreläsning med chefsdirigent Daniel Harding om 
samband mellan musikalisk och språklig retorik, efter 
konserten den 13 november. Samtalet äger rum kl 20.00 
och har koppling till konsertens program.

Sam Leith är brittisk författare, journalist och kolumnist. 
Efter studier vid Eton och Magdalen College, Oxford, 
arbetade han för den satiriska tidskriften Punch innan 
han blev litterär redaktör för både Daily Mail och The 
Daily Telegraph till 2008. 
 För närvarande lämnar Leith kontinuerliga bidrag 
till Wall Street Journal, Prospect, Guardian, Evening 
Standard och Spectator och uppträder som paneldebat-
tör på BBC2:s The Review Show. Han är författare till 
romanen The Coincidence Engine liksom till de icke-
skönlitterära verken Words Like Loaded Pistols, You 
Talkin' to Me och Sod’s Law. Sam Leith bor i London. •

MEDVERKANDE OCH PROGRAM

TORSDAG 11 SEP 2014 & FREDAG 12 SEP 2014

#1 MUSIK OCH SYMMETRI 
MARCUS DU SAUTOY   

Presentatör Marcus du Sautoy 
Audiovisuell föreställning av Russell Haswell 
Design Jack Featherstone

Efter konserten den 11 september följer en audiovisuell 
föreställning med matematikprofessor Marcus du Sautoy. 
Evenemanget börjar kl 21.00 och utforskar de fängslande 
sambanden mellan musik och matematik och tar med 
publiken på en resa genom en värld av symmetri. 

Marcus du Sautoy medverkar även under orkesterns 
konserter den 11 och 12 september.  

Marcus du Sautoy, OBE är Charles Simonyi professor i 
Public Understanding of Science och professor i matematik 
vid University of Oxford. Han är även ledamot av New 
College. År 2001 tilldelades Sautoy det prestigefyllda 
Berwick Prize of the London Mathematical Society för sin 
enastående forskning utförd av en matematiker yngre än 
40 år. År 2010 tilldelades han Order of the British Empire 
för Services to Science. Du Sautoy är författare till flera 
bästsäljande och populära matematikböcker, däribland 
The Music of the Primes och Finding Moonshine. Han är 
en ofta förekommande presentatör i BBC och skriver 
ofta för de brittiska medierna.

Russell Haswell är en tvärvetenskaplig konstnär. Han har 
ställt ut både konceptuella och väggbaserade visuella 
arbeten, videokonst, offentliga skulpturer samt gjort 
audiopresentationer, såväl på konstgallerier som i 
konserthus. Han har vunnit erkännande för sitt arbete 
med Extreme Computer Music. Haswell samarbetar med 
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TORSDAG 29 JAN 2015

#8 PERIKLES – SOM  
SHAKESPEARE HADE LÅTIT 
BEN CRYSTAL OCH DAVID  CRYSTAL

I januari 2013 samlade skådespelaren Ben Crystal sin 
Shakespeare-ensemble för att utföra ett experiment – att 
producera en pjäs med elisabetanska repetitionsmetoder. 
De kommer att återuppliva detta experiment i Stockholm 
med en iscensatt läsning av Shakespeares Perikles, med 
ursprungligt uttal från Shakespeares London, rekonstruerat 
av lingvisten David Crystal. Föreställningen kommer att 
orkestreras live av Sveriges Radios Symfoniorkester som 
framför Max Richters nya version av Vivaldis mästerverk 
De fyra årstiderna: Återskapat. David Crystal kommer att 
ge en introduktion om utvecklingen av det engelska språket 
och efter föreställningen följer en paneldiskussion med 
medlemmar ur ensemblen. Evenemanget äger rum den 
29 januari kl 18.00–22.00. 

Ben Crystal är medförfattare till Shakespeare’s Words 
(Penguin 2002) och The Shakespeare Miscellany (Penguin 
2005) tillsammans med fadern, David Crystal. Ben Crystals 
första egna bok, Shakespeare on Toast – Getting a Taste 
for the Bard (Icon 2008) var nominerad till priset Educational 
Writer of the Year år 2010. 
 Hans serie för Arden Shakespeare/Bloomsbury 
– Springboard Shakespeare publicerades i juni 2013  
och hans kommande böcker för Macmillan och Oxford 
University Press kommer att ges ut under september 2014  
och april 2015. 
 Crystals teaterproduktioner av Simon Stephens  
One Minute år 2008 och Robin Frenchs Gilbert is Dead 
år 2009 mottogs väl av kritikerna och år 2011 spelade han 
Hamlet i den första originalproduktionen på 400 år, vilken 
han samproducerade med Nevada Repertory Company. 
 År 2012 var han intendent, producent och kreativ 
ledare för den första CD:n med utdrag ur Shakespeares 
(Original Pronounciation) som gjordes för British Library 
och blev deras hittills mest säljande CD någonsin. 

ONSDAG 14 JAN & TORSDAG 15 JAN 2015

#7 STORA BROTT  
PHILIPPE SANDS 

Ledande advokaten för mänskliga rättigheter och 
akademikern Philippe Sands bjuder tillsammans med 
basbarytonen Laurent Naouri och pianisten Guillaume 
de Chassy, på ett musikaliskt interludium med ord och 
bilder på temat rättvisa. Verk av bland andra Bach, Beetho-
ven, Rachmaninov, R. Strauss, Louis Aragon och Leonard 
Cohen kommer att framföras. Evenemanget äger rum 
den 14 januari kl 20.00. Sands kommer även efter konserten 
den 15 januari att hålla en föreläsning om folkmord och 
brott mot mänskligheten och dess koppling till musik.

Läs intervjun med Philippe Sands på sid 15.

Basbarytonen Laurent Naouri började sin karriär inom 
opera och recitals för tjugo år sedan och har framträtt i 
mer än fyrtio roller, inklusive den som Golaud (Pelléas och 
Mélisande), Falstaff och Don Giovanni. Han kommer att 
medverka i Hoffmanns sagor i New York, Benvenuto 
Cellini i Amsterdam och La damnation de Faust i Lyon. 
Han bor i Paris.

Guillaume de Chassy är jazzpianist och kompositör och 
arbetar med artister inom jazzvärlden och den klassiska 
musikvärlden som Paul Motian, Andy Sheppard, Mark 
Murphy, Brigitte Engerer och Laurent Naouri. Han gav 
nyligen ut sin första Piano Concerto (Beejazz Records, 2013) 
i vilken han blandar klassisk musik och improviserad jazz. 
Han bor i Paris.

Nina Brazier är en opera- och teaterregissör verksam i 
London. Hon har regisserat vid Ryedale Festival Opera, 
Tête à Tête: The Opera Festival, Linbury Theatre Royal 
Opera House och the Feste Musicali i Puglia. Hon har 
även arbetat som assisterande regissör vid Royal Opera 
House, English National Opera, Welsh National Opera, 
Opera North och the Bayerische Staatsoper. •

 Under 2014 turnerade Crystal med sina verk i USA  
i april och i Sverige i maj. I juli samordnade han en serie 
Original Pronunciation-evenemang i den nya inomhus-
teatern Sam Wanamaker Playhouse i Shakespeares Globe 
Theatre. Höjdpunkten blev en iscensatt uppläsning av en 
sufflörtextad Macbeth på scenen med medlemmar ur 
Shakespeare-ensemblen.
 Ben Crystal leder workshops om Shakespeare-
uppföranden över hela världen och bor i London.

David Crystal är hedersprofessor i lingvistik vid univ-
ersitetet i Bangor och arbetar från sitt hem i Holyhead, 
North Wales som författare, redaktör, föreläsare samt 
tv- och radiopersonlighet. Han har skrivit mer än hundra 
böcker om språk i allmänhet och det engelska språket i 
synnerhet, däribland Pronouncing Shakespeare (2005), 
Think on my words: exploring Shakespeare's language 
(2008) och (tillsammans med Hilary Crystal) Wordsmiths 
and Warriors: the English-language tourist's guide to 
Britain (2013). Han har varit ”Master of Pronunciation” 
vid Shakespeares Globe Theatre i London, för Original 
Pronunciation-produktionerna av Romeo och Julia (2004) 
och Troilus and Cressida (2005) samt har alltsedan dess 
varit ledande för utvecklingen av detta sätt att presentera 
Shakespeare över hela världen. Han har varit medförfattare 
av Shakespeare's words: a glossary and language 
companion (2002), The Shakespeare miscellany (2005), 
You say potato (2014) och The Oxford illustrated  
Shakespeare dictionary (2015) med Ben Crystal. •

FREDAG 20 FEB 2015

#9 FYSIK OCH MUSIK 
FRANK CLOSE   

Ledande partikelfysikern, akademikern och författaren 
Frank Close kommer att diskutera sambanden mellan 
fysik och musik under en föreläsning som äger rum  
den 20 februari kl 18.00.

Frank Close är partikelfysiker och professor i fysik vid 
University of Oxford. Hans popularisering av fysikveten-
skapen har främst skett genom radiosändningar och artiklar 
i The Guardian och populärvetenskapliga tidskrifter samt 
via ett flertal böcker och föredrag i hela världen. År 2014 
tilldelades Close Faraday Prize for Science Communication 
av Royal Society of London.
 Den senaste boken The Infinity Puzzle, berättar 
historien om det femtioåriga sökandet av Higgsbosonen; 
från inledningen av Peter Higgs med flera till dess upptäckt 
“beyond reasonable doubt” vid partikelfysiklaboratoriet 
CERN i fjol. Close nya banbrytande bok, Half Lives, som 
för första gången forskar om mystiken kring den italienske 
atomfysikern Bruno Pontecorvo publiceras i februari 2015. •

TORSDAG 19 MAR & FREDAG 20 MAR 2015

#10 SYMPHONIE FANTASTIQUE  
OCH HÄXKONST 
IAN BOSTRIDGE OCH NETIA JONES

Den 19 och 20 mars kommer den internationellt kände 
tenoren, fängslande tänkaren och författaren Ian Bostridge 
att sjunga Brittens Les Illuminations samtidigt som opera-  
regissören Netia Jones visar en videokonstinstallation. 
Bostridge kommer även att tala om häxkonst till Berlioz 
Symphonie Fantastique den 19 mars kl 20.30. 

Ian Bostridge är en mycket framstående artist inom den 
klassiska musiken. Hans internationella karriär omfattar 
framträdanden vid festivalerna i Edinburgh, München, 
Wien, Aldeburgh och Salzburg liksom i Wiens Konzert-
haus, Carnegie Hall i New York, Het Concertgebouw i 
Amsterdam, Philharmonie Luxembourg, Barbican, 
Wigmore Hall samt Laeiszhalle Hamburg. 
 Bostridges operaroller inkluderar bland andra Tamino 
(Trollflöjten), Aschenbach (Döden i Venedig), Don Ottavio 
(Don Giovanni) och Tom Rakewell (Rucklarens väg).
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 Konsertengagemang innefattar bland andra 
Berliner Philarmoniker, Wiener Philharmoniker, Chicago 
Symphony Orchestra, London Symphony Orchestra och 
New York Philharmonic Orchestra under dirigenterna 
Rattle, Davis, Ozawa, Rostropovich och Harding.
 Bostridge mottog brittiska imperieorden CBE  
under New Year’s Honours år 2004. 

Netia Jones är regissör/designer och filmskapare av 
opera och konserter. Hon är konstnärlig ledare för 
Transition, den multimedia performance-grupp som 
presenterar konserter och opera i form av live-video och 
film. Jones är även ledare för Lightmap, ett blandat 
media-partnerskap som verkar i Storbritannien, Europa 
och USA.
 År 2013 regisserade hon Benjamin Brittens Curlew 
River som en del av Britten Centenary Celebrations med 
Ian Bostridge. År 2012 regisserade Jones Where the Wild 
Things Are och Higglety Pigglety Pop för Aldeburgh-
festivalen och Barbican Theatre i London. År 2015 kommer 
hon att regissera operan Alice in Wonderland av Unsuk 
Chin för LA Philharmonic och Barbican Theatre.
 I september 2013 skapade Jones film för LA 
Philharmonics tionde galajubileum i Walt Disney Hall 
som dirigerades av Gustavo Dudamel och firades till minne 
av Frank Gehrys verk. Tidigare hade hon regisserat Kurtags 
Kafka’s Fragments i Royal Opera House i London, Marco 
Polo av Tan Dun (Bergen National Opera) samt konserter 
med musik av Webern, Conlon Nancarrow och New York 
Minimalists för London Sinfonietta och Verklärte Nacht av 
Schönberg för Musikkollegium Winterthur, Schweiz. 
 Tidigare verk omfattar bland annat Les Illumina-
tions (the Scottish Ensemble), Before Life and After 
(Cheltenham Festival), Alfred av Arne och Partenope 
(ROH, Linbury), Händels Susanna och Flavio (Queen 
Elizabeth Hall/Early Opera Company) och Fanferlizzy-
Funnyfeet av Kurt Schwertsik samt filmer av konserter 
med verk av Schönberg, Berg och Purcell bland andra. 
En installation omkring Messiaens Louange à L’Éternité 
de Jesus (South Bank Centre, London) och Messiaens 
Quartet for the End of Time för London Sinfonietta på 
South Bank i London. •

Cox förmåga att presentera naturvetenskap på ett 
engagerat och tilltalande sätt har gjort honom till en 
populär tv-personlighet.

Jack Liebeck har etablerat sig som en av de mest 
framstående unga violinisterna på konsertscenen. Han 
gjorde sin konsertdebut vid femton års ålder i Hallé 
Orchestra och har sedan dess framträtt med många av 
världens ledande orkestrar såsom Oslo Philharmonic, 
Moscow State Symphony, Sinfonica de Navarra, Belgian 
National, Lausanne Chamber, Queensland Symphony, 
Auckland Philharmonia, Indianapolis Symphony och alla 
de stora brittiska orkestrarna. Han har spelat under 
dirigenter som Martyn Brabbins, Paul Daniel, Sir Mark 
Elder, Andrew Litton, Sir Neville Marriner, Sakari Oramo, 
Libor Pesek, Vasily Petrenko, Donald Runnicles, och Jukka 
Pekka Saraste.
 Liebeck gjorde 2002 sin bejublade recitaldebut i 
London inför ett utsålt Wigmore Hall och har därefter givit 
recitals överallt i Europa, utöver turnéer i Australien, 
Kina, Korea, Taiwan, Nya Zealand och USA. Liebeck är en 
inspirerande kammarmusiker och har spelat tillsammans 
med bland andra Katya Apekisheva, Renaud och Gautier 
Capuçon, Michael Collins, Julius Drake, Bengt Forsberg, 
Lynn Harrell, Angela Hewitt, Gary Hoffman, Piers Lane 
och Christopher Maltman. Liebeck är även medlem i  
Trio Dali, en pianotrio med bas i Paris.  
 Jack Liebeck har ett fast samarbete med den Oscar-
vinnande kompositören Dario Marianelli och är solist på 
soundtracket för filmen Jane Eyre (2011) och det Oscar-, 
Golden Globe- och BAFTA-nominerade soundtracket för 
Anna Karenina (2012).
 Liebeck är professor i violin vid Royal Academy of 
Music och konstnärlig ledare för Oxford May Music Festival, 
en festival ägnad åt musik, vetenskap och konst. • 

TORSDAG 21 MAJ 2015

#12 INTERPLAYFINAL  
SIMON SCHAMA

Under den sista Interplay-veckan håller historikern Simon 
Schama en föreläsning om konst, historia och musik efter 
konserten den 21 maj kl 20.30. 

Simon Schama, Commander of the most Excellent Order 
of the British Empire (CBE), är universitetsprofessor i konst- 
historia och historia vid Columbia University i New York. 
Han har undervisat i historia vid universiteten i Cambridge 
(Christ's College, 1966–1976) och Oxford (Brasenose 
College, 1976–1980) och som konsthistoriker och 
historiker vid Harvard-universitetet (1980–1993) innan han 
kom till Columbia University. Schama har också undervisat 
vid École des Hautes Études en Sciences Sociales och 
har hållit George Macaulay Trevelyan-föreläsningar vid 
universitetet i Cambridge, Tanner-föreläsningar vid 
Harvard och i Oxford, Finzi-Contini-föreläsning vid Yale om 
den episka traditionen i engelsk historia, samt Andrew 
Mellon-föreläsningar om visuell konst vid National 
Gallery i Washington.
 Hans böcker har översatts till femton språk  
och omfattar bland annat Patriots and Liberators: 
Revolution and Government in the Netherlands 1780–
1813 (1977), Two Rothschilds and the Land of Israel (1979),  
Citizens: A Chronicle of the French Revolution (1989), 
Landscape and Memory (1995), Rembrandt's Eyes (1999), 
A History of Britain-trilogin (2000–2002), Rough Crossings: 
Britain, the Slaves and the American Revolution (2006) och 
The Power of Art (2007). 
 Schama har tilldelats Wolfson-priset för historia, the 
W.H Smith Prize for Literature, National Academy of Arts 
and Letters-priset för litteratur och nyligen mottog han 
för Rough Crossings National Book Critics' Circle Award 
for Non-Fiction (2007). Han är sedan 1994 essaäist och 
kritiker i The New Yorker och vann med sin konstkritik 
National Magazines pris år 1996. •

FREDAG 10 APR & LÖRDAG 11 APR 2015

#11 RESAN GENOM KOSMOS 
BRIAN COX OCH JACK LIEBECK  

Fysikprofessorn och tv-personligheten Brian Cox 
kommer tillsammans med kritikerrosade violinisten Jack 
Liebeck att bjuda på en Resa genom kosmos, ett program 
om solsystemet, kosmiska bildprojektioner och Dario 
Marianellis nya Voyager Violin Concerto skriven för Liebeck. 
Föreställningen äger rum den 10 april kl 19.30.

Professor Brian Cox, OBE, började sin karriär som 
rockstjärna, när hans band Dare tecknade ett avtal med 
A&M Records år 1986. Dare spelade in två album och 
turnerade med Jimmy Page, Gary Moore och Europe 
innan bandet bröt upp 1992. Cox anslöt sig sedan till 
D’Ream, vars låt Things Can Only Get Better sjöngs av 
Tony Blair som valsång för Labour Party år 1997. Under 
åren hos D’Ream mottog Brian det högsta betyget i fysik 
från University of Manchester och avlade en doktorsexamen 
i högenergipartikelfysik vid DESY-laboratoriet i Hamburg. 
 År 2005 mottog Cox Royal Society University 
Research Fellowship och år 2009 blev han professor i 
partikelfysik vid University of Manchester. Han arbetar 
vid CERN-laboratoriet i Genève och deltar i ATLAS-
experimentet i Large Hadron Collider.
 Cox har mottagit ett flertal priser för sitt arbete 
med att sprida vetenskapligt kunnande hos allmänheten. 
Som medlem i International Explorers Club fick han år 
2006 ta emot det prestigefyllda British Association Lord 
Kelvin-priset för sitt arbete med att göra vetenskap känd 
för den breda allmänheten. År 2010 mottog Cox Imperie-
orden (OBE) för sitt arbete inom naturvetenskapen. Hans 
föredrag har påverkat och inspirerat många människor 
över hela världen. 
 Han har skrivit böcker som Why Does E=mc2? (DaCapo 
2009), Quantum Universe: Anything that Can Happen Does 
(Penguin 2011) och Wonders of the Solar System (Harper 
Collins 2010), Wonders of the Universe (Harper Collins 2011) 
och Wonders of Life (Harper Collins 2013).
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det kreativa samspelet Interplay, under säsongen 
2014/2015, möts framförallt musik och vetenskap. 
Men hur skulle en visuell tolkning av själva mötet 
kunna se ut? För att få svar på den frågan har 
Berwaldhallen med chefsdirigent Daniel Harding 
i spetsen bjudit in Sveriges främsta utbildning 
inom grafisk design och illustration – Konstfack –  
till ett samarbete. 

 – Uppgiften att tolka Interplay visuellt kommer att 
ingå som en del av kursen för eleverna i årskurs 2 på 
Kandidatprogrammet Grafisk design & Illustration, säger 
Jiri Adamik-Novak, adjunkt på Konstfack och lärare i 
grafisk design och typografi. Vi har inte satt alla detaljer 
än, men antagligen blir det en gestaltning som lämpar sig 
för Berwaldhallens foajé. Jag tror att Interplay kan bli 
väldigt intressant för studenterna – själva formatet 
inbjuder till spännande tolkningar. 
 På Konstfack jobbar många studenter vid sidan av 
med egna projekt med musikanknytning. Det kan vara 

skivomslag, konsertaffischer och videor. Samarbetet med 
Berwaldhallen kommer dock att ingå i kursplanen, vilket 
ger större möjlighet till handledning från skolans sida. 
Jiri Adamik-Novak ser mycket fram emot att se resultaten 
av elevernas arbete med Interplay, inte minst för att han 
själv är musikälskare och ofta besöker Berwaldhallen.
 – Musik är en av de största inspirationskällor vi har 
som bildskapare och kommunikatörer. Alla jag känner 
ser bilder framför sig när de hör musik. Det kan vara 
klassiskt eller hiphop, det spelar ingen roll. För mig är 
musik den ultimata konstformen, och det ska bli mycket 
spännande att se hur eleverna tolkar det här mötet 
mellan musik och vetenskap. •

Per Sommarström

HUR TOLKAR EN  
FORMGIVARE INTERPLAY?

I

VIOLIN I  

Malin Broman 1:e km
Tomo Keller 1:e km
Ulrika Jansson 2:e km
Ulf Forsberg 
Christian Bergqvist
Per Sporrong
Alexandra Kramer
Olle Markström
Gunnar Eklund
Torbjörn Bernhardsson
Lena Sintring
Åsa Hallerbäck Thedéen
Hanna Göran
Per Hammarström
Stanka Simeonova
Svein Martinsen
Veronika Novotna
Iskandar Komilov

VIOLIN II  

Per Öman*
Malin William-Olsson**
Martin Stensson 
Anders Nyman 
Bo Söderström 
Eva Jonsson
Thomas Andersson
Jan Isaksson

Ann-Marie Lysell
Veneta Zaharieva Blendulf
Saara Nisonen Öman
Roland Kress
Renate Klavina
Frida Hallén Blixt
Mira Fridholm
Geneviève Martineau

VIOLA  

Eriikka Nylund*
Riikka Repo**
Ingegerd Kierkegaard 
Tony Bauer 
Hans Åkeson 
Kristina Lignell
Elisabeth Arnberg 
Ann Christin  Ward
Åsa Karlsson
Diana Crafoord
Linnea Nyman

CELLO  

Ola Karlsson*
Jan-Erik Gustafsson*
Ulrika Edström**
Helena Nilsson 
Staffan Bergström 
Peter Molander 

Johanna Sjunnesson
Jana Boutani
Astrid Lindell
Eric Williams
Magnus Lanning

BAS  

Rick Stotijn*
Ingalill Hillerud**
Robert Röjder 
Jan Dahlkvist
Carina Sporrong
Emma Nyberg
Walter McTigert
Ulla Ryman

FLÖJT  

Anders Jonhäll*
Linda Taube,  
även piccola
Julia Crowell

OBOE  

Bengt Rosengren*
Emmanuel Laville*
Ulf Bjurenhed
Sofi Berner,  
även engelskt horn

KLARINETT  

Niklas Andersson*
Andreas Sundén*
Dag Henriksson,  
även essklarinett
Mats Wallin,  
även basklarinett

FAGOTT  

Henrik Blixt*
Fredrik Ekdahl*
Maj Widding
Katarina Agnas,  
även kontrafagott

VALTHORN  

Hans Larsson*
Chris Parkes*
Susan Sabin
Tom Skog
Rolf Nyquist
Bengt Ny

TRUMPET  

Tarjei Hannevold*
Mats-Olov Svantesson
Torben Rehnberg

TROMBON  

Mikael Oskarsson*
Håkan Björkman *
Göran Brink

BASTROMBON  

John Lingesjö

TUBA  

Lennart Nord*

PUKOR  

Tomas Nilsson*
Jan Huss**

SLAGVERK  

Karl Thorsson*
Mats Nilsson**

HARPA  

Lisa Viguier Vallgårda*

*  = stämledare
**  = alt. stämledare
km  = konsertmästare

SVERIGES RADIOS SYMFONIORKESTER 
MEDLEMMAR 2014 /2015 

SOPRAN  

Marie Alexis
Jessica Bäcklund
Lisa Carlioth
Jennie Eriksson
Sofia Niklasson
Jenny Ohlson Akre
Marika Scheele
Ulla Sjöblom

ALT  

Helena Bjarnle
Annika Hudak
Christiane Höjlund
Inger Kindlund-Stark
Ulrika Kyhle-Hägg
Maria Lundell
Tove Nilsson
Anna Zander Sand

TENOR  

Per Björsund
Niklas Engquist
Love Enström
Mattias Lilliehorn
Fredrik Mattsson
Mikael Stenbaek
Gunnar Sundberg 
Magnus Wennerberg

BAS  

Staffan Alveteg
Lars Brissman
Mathias Brorson
Rickard Collin
Bengt Eklund
Stefan Nymark
Johan Pejler
Joakim Schuster

RADIOKÖREN
MEDLEMMAR 2014 /2015 

 FOTO HIRONORI TSUKUE

ENSEMBLER
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et började i radions barndom med 
några sångare som stod runt en 
mikrofon i en studio och sjöng ut i 
etern. 90 år senare är Radiokören en 
av de bästa körerna i världen med en 
unik vokal kvalitet och en repertoar 
med sällsynt djup. 
 På frågan vad han vill säga  

till Radiokören på 90-årsdagen säger chefsdirigenten  
Peter Dijkstra:
 – Låt oss blicka framåt mot de nästa 90 åren. Jag 
hoppas att jag får tillbringa dem med er alla! 
 Siktet är alltså definitivt riktat framåt. Peter Dijkstra 
framhåller att arbetet med Radiokören är lustfyllt, att 
samarbetet fungerar bra både med sångare och adminis-
tration. Han pratar om arbetet med gruppen, att utveckla 
sångarna och att prata med var och en om deras roll. 
Radiokören är en väl samsjungen grupp, men alla 
medlemmarna är också solister, många på toppnivå.
  – De olika individernas kapacitet är extremt hög, 
säger Peter Dijkstra. Många andra körer är bra ensembler, 
men de enskilda rösterna är inte så bra på långa vägar.  
Alla Radiokörens röster har sin egen klangliga karaktär, 
det ger ett brett spektrum av möjligheter, en palett av 
klangfärger att spela med. Eftersom Radiokören sjunger 
all repertoar, så är det viktigt att ha detta breda spektrum 
och att kunna skapa olika klanger till olika repertoar.
 Sångarna har mycket att vinna på att både sjunga 
kör och att vara solist, tycker Peter Dijkstra. 
 – I kören tränar man örat på bästa sätt, och man 
utvecklar en bra sånglig kondition, man måste vara slitstark 
och man måste kunna leverera ett brett dynamiskt 
spektrum. Som solist har man nytta av alla dessa kvaliteter. 
Ibland kan man i operavärlden höra fantastiska röster 
som låter olidligt i en ensemblesituation, för att de inte 
vet hur man sjunger tillsammans.

 Peter Dijkstra beskriver kören som stigfinnare.  
Det Radiokören gör sprider sig vidare i körlivet och blir 
ofta standardrepertoar för andra körer. 
 – När jag kom hit var jag väldigt imponerad av 
Stockholms körliv. Många amatörkörer klarar svår repertoar 
som bara görs av professionella utomlands. Det är en 
följd av många års utveckling, där Radiokören har haft en 
viktig roll. Det vi gör ska bana väg för andra körer, vi 
presenterar ny svensk och utländsk repertoar på högsta 
möjliga nivå.  
 Eric Ericson ledde kören under många år, det var 
han som lade grunden till den moderna Radiokören.  
Han undervisade också på Kungliga Musikhögskolan och 
utbildade flera generationer körledare. Peter Dijkstra ser 
gärna en fortsättning på den traditionen.
 – I oktober leder jag en kördirigentkurs i Lund där 
några deltagare kommer att få dirigera Radiokören.  
Jag ser gärna att vi gör mer samarbeten av det slaget.  
Märkligt nog är intresset från utländska studenter större 
än från de svenska.
 Radiokören sjunger modern repertoar, de allra största 
och mest krävande styckena av till exempel Schnittke och 
Penderecki. Det kräver mycket av insatsen och koncen-
trationen i arbetet.  Men ibland står annat än teknik och 
vokala utmaningar i fokus. Det gäller framförallt att beröra 
publiken med sång på högsta nivå, en konstform som kan 
nå fram till hjärtat på en mycket direkt sätt.
 – I till exempel Brahms musik handlar det verkligen 
om att sjunga och uttrycka innehållet i texten. Det gäller 
att hitta ett gemensamt uttryck, och att sjunga med hela 
instrumentet. Det hjälper kören att växa. 1800-talsmusik 
och barock utgår från texten på ett annat sätt än 
1900-talsmusik ofta gör. Olika repertoar står för olika 
utmaningar. Det blir en stor glädje att åka på turné till 
Italien med Bachs motetter nästa år.
 Peter Dijkstra ser fram emot en fantastisk säsong 

med flera egna a cappella-konserter i Körse-
rien, men också stora konserter tillsammans 
med Sveriges Radios Symfoniorkester: 
Romeo och Julia av Berlioz, Falstaff av Verdi, 
Haydns Skapelsen och Brittens War Requiem. 
Tre turnéer till Italien är inplanerade och en 
minifestival i Stockholm med Arvo Pärts musik.
 – Vi är i grunden en a cappellakör, det 
präglar körens kultur, men det skapar bra 
balans att också ha så många riktigt bra verk 
med orkester i programmet. Det finns inte så 
många ensembler som har ett sådant 
omväxlande program, och jag tycker att det 
är viktigt för profileringen av kören. Det 
utmanar alla sångare, och förhoppningsvis 
ökar engagemanget.
 2015 är ett jubileumsår och präglas till 
en del av repertoar som förknippas med Eric 
Ericsons inflytande: Ingvar Lidholm, Krzysztof 
Penderecki, Alfred Schnittke och Arnold 
Schönberg. Peter Dijkstra tycker att denna  
musik passar Radiokören och ser särskilt fram 
emot Schnittkes Konsert för kör. Han är också 
glad över att Körserien är i Engelbrektskyrkan, 
den har en akustik som förmår härbärgera 
körens klang. Han vill uppmuntra publiken 
att upptäcka vilken underbar upplevelse 
det är att lyssna till denna kör, som är en av 
världens bästa.
 – Min dröm är att ha fullsatta a cappella-
konserter med Radiokören och vi är en bra 
bit på väg! •

Kajsa Hallhagen

RADIOKÖREN  
BANAR VÄG

D

PETER DIJKSTRA FOTO ARNE HYCKENBERG

PETER DIJKSTRA är uppväxt i den neder-
ländska småstaden Roden. 25 år gammal 
vann han första pris i Eric Ericson Award  
i Stockholm. 

Spelar horn, piano och cello och talar sex 
språk, varav svenska är ett.

Chefsdirigent för Radiokören sedan 2007.

Arbetar regelbundet med körer som BBC 
Singers, RIAS Kammarkör i Berlin, Latvian 
State Choir och Danska Radions kör. Han är 
även chefsdirigent för Bayerska Radions kör, 
gästdirigent för Nederländska Kammarkören 
och gästar återkommande barockorkestrar 
som Concerto Köln och Akademie für Alte 
Musik i Berlin.



SÄSONGSPROGRAM 2014/2015 SÄSONGSPROGRAM 2014/201526 27

adiokören är en orkester av röster – 
instrument så individuella, att inget är 
det andra likt. Och ingen konsert är 
egentligen den andra lik. För rösten 
har en förmåga att växa och förändras 
med individen, med humöret, och – 
förstås – med repertoaren och 
kollegorna. En mässa av Monteverdi 

kräver ett slankare instrument än Verdis operamässiga 
Requiem. Och den matematiska precisionen i Schönbergs 
eller Arvo Pärts komplexa tonväv väcker helt andra instinkter 
än Brahms känslosvall. En Radiokörsröst är helt enkelt  
en röst i fysisk och musikalisk topptrim: en röst som ska 
bemästra alla sorters utmaningar, oavsett om den just 
konfronteras med en pollenexplosion, torr flygplansluft 
eller smogen i Tokyo.  
 I en internationell kontext är Radiokören unik: en av 
världens ledande körer, med en historia som väcker en 
enorm respekt. Likt Sveriges Radios Symfoniorkester 
började Radiokören som ett embryo – en grupp om 15 
sångare från en kyrkokör, som engagerades av Radiotjänst 
vid starten 1925 men som idag räknar till 32 medlemmar. 
Här, liksom på orkestersidan, krävdes det en ledargestalt 
för att höja kraven och sätta kören på kartan: Eric Ericson, 
legenden som gick ur tiden bara för något år sedan,  
tog sig an kören 1952 – och resten är historia. ”En kör 
som det är lätt att älska” skrev tidskriften Gramophone 
för några år sedan – inte så konstigt då att kören fick 
Regeringens hederspris 2010 i kraft av sitt musikaliska 
ambassadörskap, och Eric Ericson själv belönades med 
samma fina pris några år tidigare. 

 Efter Eric Ericson har andra starka personligheter 
utvecklat kören: estländaren Tõnu Kaljuste expanderade 
repertoaren österut, Gustaf Sjökvist, Stefan Parkman och 
i dag Peter Dijkstra har fortsatt att trimma kören inför nya 
utmaningar. Under Peter Dijkstra har ensemblen vunnit mark 
med en serie weekendfestivaler kring våra mest älskade 
tonsättare: Bach, Mozart – och denna säsong Pärt. 
 Radiokören är också älskad internationellt: nyligen 
avlidne Claudio Abbado, Valery Gergiev och Riccardo Muti 
hör till dem som kommit att föredra den framför alla andra 
när det verkligen gäller. Också inom Sverige har publiken 
haft möjlighet att njuta av deras oslagbara klang: våren 
2014 återvände Radiokören till Göteborgs Symfoniker för 
det första samarbetet på 20 år, och innevarande säsong är 
kören inbjuden att sjunga Beethovens Missa Solemnis 
med Göteborgs Symfoniker. 
 Men Radiokören kan också vara operakör när det 
vill sig: de senaste årens operaproduktioner under Daniel 
Harding har lockat fram sångarglädjen i verk som Trollflöjten 
(Östersjöfestivalen 2013), och låtit Radiokören släppa loss 
i Ola Salos radiorockopera Kult. Förra sommaren sågs 
Radiokören spela romare och romarinnor i Drottningholms-
teaterns egen produktion av Titus mildhet.
 Som namnet antyder kommer Interplay – Daniel 
Hardings gränsöverskridande projekt – att locka fram 
leklynnet hos Radiokören i ännu högre grad.
  Ridån går upp för en ny, spänningsrik säsong med 
Radiokören: spelet kan börja! •

Sofia Nyblom

EN RADIOKÖRSRÖST 
MÅSTE KLARA ALLT

R
FOTO MATTIAS AHLM
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SÅ FÅR HAN  
LIVET ATT  
KLAFFA

Berwaldhallens övre foajé finns det gott om 
krypvänliga ytor. Orkesterns soloklarinettist 
Andreas Sundén är fortfarande pappaledig när 
jag träffar honom och han har med sig ettårige 
Malte till intervjun. 
 Men snart står en intensiv period av både 
spelande och undervisning för dörren.  
 En vanlig arbetsdag repeterar han med 

Sveriges Radios Symfoniorkester mellan ungefär klockan 
10 och 15. I heltidstjänsten ingår minst två kvällskonserter 
per vecka, ibland också någon barnföreställning på helgen.
 – Det är kanske inte 40 timmars schemalagd tid 
men den tid som jag lägger ned är många gånger mer, 
kanske 50 timmar i veckan. För att repetitionerna med 
hela orkestern ska fungera optimalt krävs också mycket 
enskilt övande mellan repetitioner och konserter, 
förklarar han.
   
Är det värt mödan?
 Andreas Sundén berättar att han i tidig ålder fick 
uppleva hur musiken fyllde honom med eufori och en 
magisk känsla.
 – Jag visste att jag inte kunde leva utan den känslan. 
Musiken är inte bara ett arbete för mig, det är en livsstil.
 
Men för att livet som professionell musiker ska fungera 
krävs att ens partner backar upp, lägger han till. Hans 
föräldrar rycker också in ibland när det behövs. Inom kort 
ska de passa de två barnen när Andreas Sundén ska 
undervisa och spela på olika festivaler runt om i Spanien 
och i Voxenåsen utanför Oslo. Musikhögskoleelever från 
hela världen kommer för att ta del av hans och andra 
musikers Masterclass-lektioner. Men att undervisa är 
något som han gör även på hemmaplan i Stockholm.
 – Jag har fem elever från Musikhögskolan som jag 
undervisar regelbundet. Det är roligt att få följa unga, 
duktiga musiker under lite längre tid. Jag får mycket energi 
av att undervisa. Till Musikhögskolan kommer elever  
från Spanien, Italien, ja, faktiskt från hela världen, säger 
Andreas Sundén.  

Det går inte att undvika att tala om hans meritlista och tid 
som soloklarinettist för den topprankade symfoniorkestern 
vid Concertgebouw i Amsterdam.

 – Det var inte så att jag hade drömt om en position 
just där men jag ville gärna prova på att ha en topposition. 
Att säga upp mig därifrån är nog det svåraste beslutet 
jag har tagit.

Men kärleken i Sverige gjorde att han ville återvända  
till hemlandet.
 – Jag fick prova på jobbet (vid Sveriges Radios 
Symfoniorkester) i några veckor först och jag märkte att 
jag kände mig hemma här. Jag har varit runt och spelat 
med väldigt många olika orkestrar och jag måste säga 
att personkemin mellan orkestern och chefsdirigenten, 
Daniel Harding, är något utöver det vanliga.

Under hösten kommer Daniel Harding att vara på plats 
mer än normalt, vilket gläder Andreas Sundén, för att 
hålla i projektet Interplay. Ett projekt som klarinettisten 
beskriver som jättespännande. Föreläsare och forskare 
ska tala om hur musik samspelar med andra discipliner, 
hjärnforskningen bland annat.
 På frågan om han har någon favoritkompositör eller 
stycke så säger Andreas Sundén att det måste bli Mozarts 
Klarinettkonsert men att det också finns nyskriven musik 
som han tycker mycket om. Han lyfter fram Jörgen Dafgårds 
klarinettkonsert Caprism, som skrevs för honom. 
 – Det var roligt och intressant att få följa arbetet från 
start. Jörgen Dafgård inspirerades av landskapet i Capri  
i Italien, som också jag kunde relatera till. Jag och min fru 
åkte på bröllopsresa dit.
 – Musiken ska komma i första rummet, jag i andra 
hand, men den går genom min personlighet. Jag berättar 
om mitt liv och mina känslor genom musiken.

Hoppas du att dina söner följer i dina fotspår? (Andreas 
Sundén började själv spela klarinett som åttaåring.)
 – Jag vill att de ska få prova på att spela ett instrument, 
det tillhör allmänbildningen och musiken ger så mycket. 
Men ska de satsa på musiken måste de ha en egen motor, 
säger Andreas Sundén och för handen mot bröstet. 
Konkurrensen är stenhård och man måste klara av en  
hel del tuffa motgångar. •

Yashmin Singh

I
JAG TYCKER OM  

UTMANINGEN

ången och musiken har alltid varit en del 
av Sofia Niklassons liv. Som barn till två 
kyrkomusiker, båda föräldrarna är orga-
nister och körledare, var hon tidigt med 
i kyrkokörerna på orterna där familjen 
bodde, i Uppsala, Kalmar och Växjö.
 – Men jag har egentligen aldrig 
tagit beslutet ”nu väljer jag musiken”. 

På gymnasiet gick jag naturvetenskaplig linje och tänkte 
bli läkare, men sen ledde det ena till det andra, berättar 
Sofia Niklasson, sopran i Radiokören.

Hon kom in på Musikhögskolans pianopedagogutbild-
ning i Stockholm men kände inte att hon hade hittat 
riktigt rätt, det var sången hon ville satsa på, märkte 
hon. När hon väl börjat sjunga på en högre nivå så blev 
Radiokören ett mål, säger hon. 
 – Körsång har ju varit en hobby hela min uppväxt 
och det är väldigt roligt att kunna ha det som min för-
sörjning.

Alla Radiokörens 32 sångare är halvtidsanställda, vilket 
innebär att de behöver en försörjning vid sidan om.
 För Sofia Niklassons del handlar även den andra 
delen av hennes yrkesliv om sång. Hon frilansar som so-
list och framträder ofta i kyrkor, främst i Stockholm men 
också i övriga Sverige, och framför då inte sällan Mozarts 
Requiem eller Händels Messias. Hon var också nyligen 
solist när Sven David Sandström verk Matteuspassionen 
uruppfördes i Berlin. Mixen mellan att skapa tillsammans 
med andra och att vara solist passar henne utmärkt, 
säger hon. 
 Sofia Niklasson sjunger helst barockmusik eller 
nyskrivet. När jag frågar henne om favoritkompositör så 
sluter hon ögonen samtidigt som hon funderar.
 – Bachs musik ligger mig varmt om hjärtat. Det finns 
både en styrka och svaghet i hans musik, en pampighet 

men också en innerlighet. Det är musik som ligger nära 
själen, säger hon och tillägger att hon vuxit upp med 
Bachs musik. 
 – Men jag tycker också om utmaningen med ny-
skriven musik som är tekniskt svår. Det är en sådan skön 
känsla när kören lyckas ta sig igenom svåra musikaliska 
passager.

Vi går över till att prata om Sofia Niklassons livspussel. 
Hon har man och tre småbarn. Hur går det ihop med 
kvälls- och helgkonserter, frågar jag. Hon svarar att 
familjen i perioder har lite helgtid tillsammans, vilket kan 
kännas trist ibland, men hon skulle ändå inte vilja ha det 
på något annat sätt, framhåller hon. 
 – Jag har mycket frihet i mitt liv. Jag älskar det jag 
gör och mår bra av att jobba med sång.

Sofia Niklasson beskriver sina hålltider. Radiokören repe-
terar på förmiddagar alternativt eftermiddagar, tisdag 
till fredag. Därutöver övar hon själv en hel del i hemmet. 
Hon tar också sånglektioner för att utveckla rösten. 
 – Men på måndagar när vi inte har repetitioner 
med Radiokören kan jag låta barnen vara hemma från 
dagis, ibland åker vi och badar.

Till sist, varför är det så roligt att sjunga?
 – Under en konsert får man direktrespons och det 
är så roligt att få kontakt med publiken. När jag ser att 
människor blir berörda då känner jag att jag gör något 
meningsfullt. •

Yashmin Singh

S

FOTO THOMAS CARLGREN

FOTO JONNA SPIIK

ANDREAS SUNDÉN, KLARINETTIST I  
SVERIGES RADIOS SYMFONIORKESTER SOFIA NIKLASSON, SOPRAN I  RADIOKÖREN
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Du visste nog att Berwaldhallen är Sveriges Radios 
konserthus. Men visste du att det är radions största 
studio också? En gigantisk studio med 1 307 sittplatser. 
Till vänster om scenen ligger ljudkontrollen. Där sitter 
det alltid producenter och ljudtekniker som gör sitt bästa 
för att konserten ska låta så bra som möjligt i radion.  
För nästan alla konserter som ges i Berwaldhallen sänds 
också i P2 i Sveriges Radio. Alltså är Sveriges Radios 
Symfoniorkester och Radiokören två av Sveriges mest 
spelade ensembler, och när konserterna sänds i Europa, 
kan de nå ut till så många som åttio miljoner lyssnare!
 
Det är i P2 Live du hör Berwaldhallens konserter.  
Lyssna på direktsändningarna i radion eller när du vill  
på vår hemsida och i vår app SR Play.  
 
Läs mer på sverigesradio.se/P2

Konserter med David Huang i Berwaldhallen
Onsdag 22 oktober kl 18.00
Torsdag 23 oktober kl 18.00

MISSADE DU 
KONSERTEN? 
SLÅ PÅ  
RADION!

arola Häggkvist, Salem al Fakir, 
Veronica Maggio, Håkan Hellström, 
Malena Ernman, Petter och Jenny 
Wilson – vitt skilda artister med 
alldeles egna, unika klanglådor. Men 
en sak har de gemensamt: Alla har de 
spelat med Sveriges Radios Symfoni-
orkester. Så till den grad att eftertrak-

tade biljetter har hamnat på svarta börsen och annars så 
kritiska musikkritiker har talat om ”genidrag” och 
”lysande”. Eller som Aftonbladets Håkan Steen skrev om 
Petters konserter i november 2013: ”Gryning känns väldigt 
mäktig i sitt ganska genomgripande klassiska arrang-
emang och Längesen blir ett skirt violinplockande stycke 
romantik”. Så handlar Svenska stjärnor också mer om att 
smälta samman olika musikgenrer och låta dem berika 
varandra snarare än att skapa exotiska tonkrockar. Helt 
enkelt, att ta fram det klassiska i popmusiken och det 
poppiga i den klassiska. 
 Musikkonceptet Svenska stjärnor började 2004 med 
Björn Skifs och Lena Philipsson som premiärartister. Därefter 
har det blivit ytterligare dryga fyrtiotalet konserter med 
gräddan av Sveriges pop- och schlagerstjärnor.  
 Tanken var att hitta nya publikgrupper och förnya 
repertoaren genom att tänka genre- och generations-
överskridande, men också tematiskt. I en intervju i januari 
månads programtidning berättar två av initiativtagarna, 
Berwaldhallens evenemangschef Gerd Björnung och 
dirigenten Anders Berglund, om att det initialt krävdes 
en hel del övertalning för att få artisterna att ställa upp 
– möjligen sågs idén först som ett formellt tvångsgifte – 
men i dag händer det istället att artisterna via sina agenter 
hör av sig och vill vara med. Något som exempelvis 
Veronica Maggio och Petter gjorde och som ledde till  
ett antal framgångsrika konserter. 
 Först ut av höstens tioårsjubilerande Svenska stjärnor 
är Ebbot Lundberg (4+5 september) som länge har närt 
drömmen om att få spela med en symfoniorkester och 
som tillsammans med gästartisten Agnes också kommer 
att framföra duetten You are the beginning från TV4:s  

Så mycket bättre. Med en svaghet för starka och pompösa  
musikintron, något han talade om som sommarpratare  
i P1 2012, kan publiken förmodligen också förvänta sig 
något utöver det vanliga när han nu får en hel symfonior-
kester – med allt vad det innebär av pukor, trumpeter och 
cymbaler – att samarbeta med. •

Ylva Lagercrantz Spindler
C

STJÄRNGLANS  
I  BERWALDHALLEN
Vem drömmer inte om att få vara stjärna över en dag? Och vad drömmer då 
stjärnorna själva om? Om att spela med en symfoniorkester, har det visat sig 
när Svenska stjärnor gått in på sitt tionde framgångsrika år.

FOTO DENNIS KÄLLÉN

DAVID HUANG, P2:S ARTIST FOTO MARTINA HOLMBERG/SVERIGES RADIO AB
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Nacka musikklasser med gäster  
Söndag 7 december kl 16.00 och 18.00

Sveriges Radios Symfoniorkester  
Radiokören 

Patrik Ringborg dirigent 
Solister meddelas senare

Fredag 9 januari kl 19.30 
Lördag 10 januari kl 18.00

Innan vi vet ordet av är det jul

Och när det lider mot jul går vi på konsert. Ingen av årets 
högtider är väl så tätt förknippad med musik som just julen.  

Och inte vilken musik som helst. Det finns sånger som vi måste 
få höra annars vill inte riktigt den rätta stämningen infinna sig. 

Från advent till trettondagen presenterar vi ett varierat utbud av 
både traditionell och otraditionell julmusik som värmer och  

lyser upp en annars så kall och mörk årstid. Är man sen ett riktigt 
julmusikproffs gläds man åt goda nyheter i julrepertoaren.  

Det är bara att koppla bort julstressen och komma och njuta.  
Allt finns i Berwaldhallen. 

För många går musik- och litteraturintres-
set hand i hand. Vill man ha sitt lystmäte 
av båda konstformerna passar man på att 
gå på Med hjärtat för boken. Författare, 
skådespelare och journalister samtalar 
om skrivande och läsande; aktuella förfat-
tare presenterar sina böcker, allt varvat 
med musik. En helkväll där både ordet 
och musiken har ordet.

MED HJÄRTAT FÖR BOKEN
Dorotea Bromberg värd 
Tisdag 18 november kl 19.00

Unplugged är det förstås alltid när Sveriges 
Radios Symfoniorkester och Radiokören 
konserterar. Och serien Chamber Unplugged 
är så långt ifrån superförstärkta arena-
konserter man kan komma. Under dessa 
konserter  kommer musikerna såväl publiken 
som varandra närmare, samtidigt som ljuv 
musik och nya spännande konstellationer  
uppstår. Vi får även chansen att höra 
vilken musik Berwaldhallens sångare och 
instrument alister väcker till liv när de själva 
får välja. En timme levande musik – i flera 
bemärkelser. Tycker du om kammarmusik 
och har möjlighet att komma  
till Studio 2 vid lunchtid är  
Chamber Unplugged det  
perfekta konserttillfället.

CHAMBER UNPLUGGED
Radiohuset Studio 2 kl 12.00
Torsdag  18 september
Torsdag  16 oktober
Torsdag  13 november 
Måndag  1 december 
Torsdag  5 februari 
Fredag  20 mars 
Torsdag  16 april 
Måndag  11 maj

 BOKEN!
MED
HJÄRTAT 

FÖ
R

CHAMBER
UNPLUGGED

CHAMBER
UNPLUGGED

CHAMBER
UNPLUGGED

CHAMBER
UNPLUGGED

Logo 75 pt

Logo 32 pt Logo 16 pt

En gammal bekant, nämligen 
Berwaldnallen, dyker upp både på 
hösten och våren. I september står 
det godnattsagor på nalleprogram-
met så då gäller det att hålla sig 
vaken. Å andra sidan har man ju en 
hel symfoniorkester till hjälp med det. 
Om de inte spelar vaggvisor förstås?

NALLES GODNATTSAGOR  
Sveriges Radios Symfoniorkester
Lördag 20 september  
kl 12.00 och 14.00 

NALLEKONSERT
Sveriges Radios Symfoniorkester
Lördag 7 februari kl 12.00 och 14.00
Program meddelas senare

NALLEKONSERT
Sveriges Radios Symfoniorkester
Lördag 18 april kl 12.00 och 14.00 
Program meddelas senare

Jonas Nydesjö dirigent
Niklas Riesbeck Nallevärd 
I samarbete med  
Malmö Symfoniorkester

Copyright ©Moomin Characters™

Året 2014 fyller Lennart Hellsing, 
skaparen av bland andra Krakel 
Spektakel, Kusin Vitamin och herr 
Gurka, 95 år. Ända sedan 1945 är  
vi många som glatt oss åt hans 
kluriga verser och berättelser fulla  
av upptåg. Han har dessutom 
inspirerat en rad kompositörer  
vilket resulterat i att flera genera-
tioner barn har kunnat sjunga om 
Filip Glad, Selma Selleri och en  
och annan puddingpastej. Det är  
en fantastisk anledning till att ha en 
Sing along med hög igenkännings-
faktor hos både stora och små.

SING ALONG MED  
LENNART HELLSINGS VISOR  
FÖR STORA OCH SMÅ 
Barn från Sollentuna Musikklasser  
Johanna Hellsing allsångsledare
Söndag 14 september  
kl 12.00 och 14.00

En annan jubilar är Tove Jansson, som skulle 
ha fyllt 100 år 2014. I mars 2015 blir det Mumin-
konsert med välkända sånger av Erna Tauro, men 
redan i oktober får vi tillfälle att knyta bekantskap 
med en annan favoritfigur som behöver tröst 
– Knyttet förstås. Teater i Haga spelar musik-
teatersaga med Peter Lundblads musik om ett 
knytt som tröttnat på att vara liten, ensam och 
rädd och som gör någonting åt det.

VEM SKA TRÖSTA KNYTTET
Teater i Haga 
Musik av Peter Lundblad 
Söndag 19 oktober kl 13.00 och 15.00

MUMIN I MUMINDALEN
Söndag 1 mars kl 13.00 och 15.00
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För dig 
som älskar 
att läsa!

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Radiokören 

Hans Ek dirigent 
Tommy Körberg sång

Onsdag 17 december kl 18.00 
Torsdag 18 december kl 18.00 
Fredag 19 december kl 19.30
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27 ONSDAG KL 19.30
Berwaldhallen 
DURUFLÉS REQUIEM 
20 år sedan Estonia
Radiokören  
Peter Dijkstra dirigent 
Helen Lepalaan mezzosopran 
Luthando Qave baryton 
Mattias Wager orgel 
Stina Ekblad recitation
MÄNTYJÄRVI: Canticum  
Calamitatis Maritimae 
DURUFLÉ: Requiem

Biljetter: 110–395 kr

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

Biljetter: 110–395 kr

29 FREDAG KL 18.00
Berwaldhallen 
ALICE TEGNÉR 150 ÅR 
Från barnvisa till 
kammarmusik 
Vokalensemble 
Lone Larsen dirigent 
Olle Persson baryton 
David Huang piano 
Cecilia Zilliacus violin
TEGNÉR: Sonat för violin  
och piano 
M LITHELL FLYG: Uruppförande 
+ sånger, barnvisor och piano-
musik av A. Tegnér

Biljetter: 100–200 kr

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

Biljetter: 150 kr

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

Biljetter: 150–595 kr

KONSERTKLIPPET
15 % rabatt på ordinarie biljett-
pris vid köp av 3 olika konserter 
vid samma tillfälle.

20 % rabatt på ordinarie biljett-
pris vid köp av 4 olika konserter 
vid samma tillfälle.

25 % rabatt på ordinarie biljett-
pris vid köp av 5 eller fler  
konserter vid samma tillfälle.

Rabattsatserna gäller enbart för 
Östersjöfestivalens konserter. 

Med reservation för ändringar.

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

SJOSTAKOVITJ: Orango
SJOSTAKOVITJ: Symfoni nr 4

Biljetter: 150–795 kr

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

Biljetter: 110–395 kr

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

Biljetter: 100–390 kr

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

Biljetter: 110–395 kr

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

Biljetter: 150–595 kr

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

MAHLER: Symfoni nr 2

Biljetter: 140–475 kr

Samarbetspartners: Med stöd av: Kultur-
departementet

Barbro Osher Pro
Suecia Foundation

RAOUL WALLENBERG 
                                               ACADEMY

VÄLKOMMEN TILL  
ÖSTERSJÖFESTIVALEN 2014
Den tolfte Östersjöfestivalen bjuder på ett mångsidigt program 
med en tydlig ungdomsprofil. Bland annat kommer barn från  
El Sistema att spela tillsammans med Göteborgs Symfoniker. Och 
extra roligt är det att ännu en gång välkomna I, Culture Orchestra, 
med unga musiker från flera östeuropeiska länder.
 Sveriges Radios Symfoniorkester framför Mahlers storslagna 
Symfoni nr 2 och Kungliga Filharmonikerna bjuder på både 
Beethoven och Stenhammar. Vi inleder i stor stil med Sjostakovitjs 
nyupptäckta opera ”Orango”, som nu spelas för femte gången 
någonsin. Mer ryskt bjuder vi på när tre världspianister och 
Mariinskijteaterns orkester framför Prokofjevs alla pianokonserter 
under en och samma kväll.
 Förutom klassisk musik är festivalens hörnstenar som vanligt 
engagemanget för Östersjöns känsliga miljö och att, med musiken 
som utgångspunkt, agera för ett altruistiskt ledarskap.

MUSIK, MILJÖ OCH LEDARSKAP
Östersjöfestivalen verkar inom tre huvudområden för att skapa en 
bättre framtid för Östersjöområdet: musik, miljö och ledarskap. 

Musik: Östersjöfestivalen håller alltid högsta internationella nivå 
när det gäller artister och program. Under en vecka samlas det bästa 
Europa kan bjuda av klassisk musik i Stockholm. I år medverkar tre 
svenska symfoniorkestrar i festivalen. 

Miljö: Vi är många som delar på Östersjön. Den redan ömtåliga 
miljön har svårt att stå emot utsläpp från jordbruk och industri från 
de kringliggande länderna. Illegalt fiske har utarmat fiskbestånden 
vilket har stört hela näringskedjan. Ett samarbete mellan länderna 
runt innanhavet för Östersjöns bästa är nödvändigt. 

Ledarskap: Hur arbetar man demokratiskt och långsiktigt för att 
lösa dagens och framtidens problem? Östersjöfestivalen samarbetar 
med Raoul Wallenberg Academy som utbildar ungdomar  
i mänskliga rättigheter och ledarskap.  

HJÄLP OSS HJÄLPA ÖSTERSJÖN! 
Radiohjälpen, Östersjöfestivalen och Världsnatur-
fonden inleder samarbete för att stödja det 
viktiga arbetet för Östersjöns miljö och djurliv.   
 Det här är ett unikt samarbete mellan tre 
tongivande aktörer som tillsammans kan göra 
verklig skillnad. Östersjöfestivalen vill genom  
musik som en enande kraft skapa engagemang  
för Östersjöns miljö inom hela Östersjöområdet. 
Världsnaturfonden driver sedan många år flera 
viktiga miljöprojekt i området, och i år blir det 75 år 
som Radiohjälpen har haft förtroendet att få genom- 
föra insamlingar inom ramen för public service. balticseafestival.com

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

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

med ditt biljettköp på berwaldhallen.se 
eller i Berwaldhallens biljettkontor!

så skänker du 50 kr

HJÄLP OSS  
HJÄLPA ÖSTERSJÖN

SMS:a VATTEN till 72 999
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SEPTEMBER

SVENSKA STJÄRNOR  
– EBBOT  
Torsdag 4 sept kl 18.00
Fredag 5 sept kl 19.30
Sveriges Radios Symfoniorkester
Hans Ek dirigent
Ebbot artist
Agnes gästartist
Biljetter: 140–475 kr

MOZART, BACH OCH 
BARTÓK * 
Torsdag 11 sept kl 18.00
Sveriges Radios Symfoniorkester
Daniel Harding dirigent
MOZART: Trollflöjten, uvertyr 
BACH/WEBERN: Ricercare
BARTÓK: Musik för stråkar,  
slagverk och celesta
Biljetter: 110–395 kr

MUSIK OCH SYMMETRI *
Torsdag 11 sept kl 21.00
Marcus du Sautoy matematiker
Russell Haswell 
Hanna Dahlkvist cello
Simon CrawfordPhillips piano
XENAKIS: Nomos Alpha
BACH: Ur Goldbergvariationerna
MESSIAEN: Île de feu 2 
Biljetter: 100 kr

BERG OCH MESSIAEN *  
Fredag 12 sept kl 19.30
Sveriges Radios Symfoniorkester
Daniel Harding dirigent
BERG: Lyrisk svit 
MESSIAEN: Et expecto  
resurrectionem mortuorum
Biljetter: 110–395 kr

SING ALONG FÖR  
STORA OCH SMÅ  
– LENNART HELLSING
Söndag 14 sept kl 12.00  
och 14.00
Barn från Sollentuna  
Musikklasser  
Johanna Hellsing Alsångsledare 
Jakob Lundqvist Körledare 
Musikanter
Biljetter: 90 kr (barn) 140 kr (vuxna) 

CHAMBER UNPLUGGED
Torsdag 16 okt kl 12.00
Radiohuset Studio 2 
Kvartetten Fleder
Jessica Bäcklund sopran
Charlotta Hedberg alt
Love Enström tenor
Rickard Collin bas
Stefan Nymark piano
Musik av bland andra Brahms  
och Schubert.
Biljetter: 100 kr

SVENSKA STJÄRNOR  
– MUSIKALMUSIK 
Fredag 17 okt kl 19.30
Lördag 18 okt kl 15.00
Västerås Sinfonietta 
Anders Berglund dirigent
Gunilla Backman sång
Fred Johanson sång 
Biljetter: 140–475 kr

VEM SKA TRÖSTA KNYTTET? 
Söndag 19 okt kl 13.00 och 15.00
Teater i Haga 
Maria Misgeld
Theresia Billberg
Lisa Östborn 
Biljetter: 90 kr (barn) 140 kr (vuxna)

P2:S ARTIST DAVID  
HUANG SPELAR BRAHMS
Onsdag 22 okt kl 18.00
David Huang piano 
Magdalena Risberg sopran
Stråkkvartett 
Nordiska romanser
BRAHMS: Pianokvintett
Biljetter: 85–345 kr

P2:S ARTIST DAVID  
HUANG SPELAR BRAHMS
Torsdag 23 okt kl 18.00
David Huang piano 
Peter Friis Johansson piano
Stråkkvartett
SCHUBERT: Fantasi f-moll för piano 
fyra händer 
BRAHMS: Pianokvintett 
Biljetter: 85–345 kr

MÄSTERSÅNGAREN  
FRÅN VÄSTERÅS
Set Svanholm
Lördag 25 okt kl 15.00
Västerås Sinfonietta 
Gävle Symfoniorkester
Patrik Ringborg dirigent
Katarina Dalayman sopran
Michael Weinius  tenor
Stefan Johansson programvärd
Nordiska romanser och arior ur 
Wagners operor 
Biljetter: 110–395 kr

NOVEMBER

BERLIOZ ROMEO OCH JULIA
Torsdag 6 nov kl 18.00  
Fredag 7 nov kl 19.30  
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Radiokören
Robin Ticciati dirigent
Katija Dragojevic mezzosopran
Andrew Staples tenor
Alastair Miles bas
BERLIOZ: Romeo och Julia
Biljetter: 140–475 kr

MOZART X 2 
Onsdag 12 nov kl 18.00  
Torsdag 13 nov kl 18.00 **
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Daniel Harding dirigent
Dorothea Röschmann sopran
Menahem Pressler piano
MOZART: Arior ur Idomeneo, 
Figaros bröllop och Don Giovanni
MOZART: Pianokonsert nr 27, K 595
Biljetter: 110–395 kr

CHAMBER UNPLUGGED 
Torsdag 13 nov kl 12.00
Radiohuset Studio 2 
Ex Corde stråkkvartett
Iskandar Komilov violin 1 
Christina Lixandru violin 2
AnnChristine Ward viola
Magnus Lanning cello
MOZART: Stråkkvartett G-dur,  
K 156
BARTÓK: Stråkkvartett nr 1 
Biljetter: 100 kr

MED HJÄRTAT  
FÖR BOKEN
Tisdag 18 nov kl 19.00
En kväll om ordet och läsandet  
med aktuella författare och musik
Majgull Axelsson m fl
Dorotea Bromberg värd 
Biljetter: 150–250 kr 

MAHLERS FÖRSTA  
SYMFONI ** 
Lördag 27 sept kl 15.00
Sveriges Radios Symfoniorkester
Daniel Harding dirigent
HILLBORG: Cold Heat
MAHLER: Symfoni nr 1
Biljetter: 110–395 kr

OKTOBER

SIBELIUS OCH  
SCHUMANN **  
Torsdag 2 okt kl 18.00
Sveriges Radios Symfoniorkester
Daniel Harding dirigent
Renaud Capuçon violin
SIBELIUS: Violinkonsert 
SCHUMANN: Symfoni nr 2
Biljetter: 110–395 kr

BRAHMS OCH  
SCHUMANN 
Fredag 3 okt kl 19.30  
Sveriges Radios Symfoniorkester
Daniel Harding dirigent
Renaud Capuçon violin
BRAHMS: Violinkonsert 
SCHUMANN: Symfoni nr 2 
Biljetter: 110–395 kr

BEETHOVENS  
VIOLINKONSERT 
Fredag 10 okt kl 19.30  
Lördag 11 okt kl 15.00
Sveriges Radios Symfoniorkester
Daniel Harding dirigent
Christian Tetzlaff violin
BEETHOVEN: Violinkonsert
R STRAUSS: Ein Heldenleben 
Biljetter: 110–395 kr

REQUIEM A CAPPELLA
Lördag 11 okt kl 15.00
Engelbrektskyrkan 
Radiokören
Martina Batic dirigent
GULLIN: I skogen (uruppförande)
FORTE: Libera me 
PIZZETTI: Requiem 
Biljetter: 150 kr

VERDIS REKVIEM  
Fredag 21 nov kl 19.30  
Lördag 22 nov kl 15.00  
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Radiokören
Eric Ericsons Kammarkör
Daniel Harding dirigent
Barbara Frittoli sopran
Daniela Barcellona mezzosopran
Alexey Dolgov tenor
Mikhail Petrenko bas
VERDI: Rekviem 
Biljetter: 140–475 kr

HAYDNS SKAPELSEN 
Torsdag 27 nov kl 18.00 
Fredag 28 nov kl 19.30 **
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Radiokören
Daniel Harding dirigent
Dorothea Röschmann sopran
Andrew Staples tenor
Luca Pisaroni basbaryton
HAYDN: Skapelsen  
Biljetter: 140–475 kr

DECEMBER

CHAMBER UNPLUGGED
Måndag 1 dec kl 12.00
Radiohuset Studio 2
Frida HallénBlixt violin 
Linnea Nyman viola
Eric Williams cello
Musik av Mozart  
Program meddelas senare 
Biljetter: 100 kr

SIDAVIDSIDA KONSERT
Onsdag 3 dec kl 18.00
El Sistema
Radiokören
Lone Larsen dirigent 
Fri entré

LATERNA MAGICA
Fredag 5 dec kl 19.30  
Lördag 6 dec kl 15.00
Sveriges Radios Symfoniorkester
Edward Gardner dirigent
Emmanuel Laville oboe
SAARIAHO: Laterna Magica
R STRAUSS: Oboekonsert
RAVEL: Daphnis et Chloé,  
svit nr 2
Biljetter: 110–395 kr

HARDING OCH  
BEETHOVEN 
Onsdag 17 sept kl 18.00
Torsdag 18 sept kl 18.00 **
Sveriges Radios Symfoniorkester
Daniel Harding dirigent
BEETHOVEN:  Symfoni nr 4
R STRAUSS:  Metamorfoser
Biljetter: 85–345 kr 

CHAMBER UNPLUGGED
Torsdag 18 sept kl 12.00
Radiohuset Studio 2
Christian Svarfvar violin
Ulrika Jansson violin
Göran Fröst viola
Eric Williams cello
BEETHOVEN: ”Glasögonduon”  
– duo för viola och cello Ess-dur 
KLEIN: Trio för violin, viola  
och cello
R STRAUSS : Stråkkvartett op 2 
A-dur
Biljetter: 100 kr

THE PROMISED LAND 
Lördag 20 sept kl 15.00
Engelbrektskyrkan  
Radiokören
Peter Dijkstra dirigent
IVES: Psalm 67
COPLAND: Ur 4 motets 
COPLAND: In the beginning
TIPPETT: 5 negro spirituals from  
A Child of our Time
KERNIS: Ur Ecstatic Meditations
SCHÖNBERG: Dreimal Tausend 
Jahre
SCHÖNBERG: Shir Hama'alot 
(Psalm 130, De Profundis)
SCHÖNBERG: Friede auf Erden 
Biljetter: 150 kr

NALLES GODNATTSAGOR 
Lördag 20 sept kl 12.00  
och 14.00
Sveriges Radios Symfoniorkester
Jonas Nydesjö dirigent
Niklas Riesbeck Nallevärd
I samarbete med  
Malmö Symfoniorkester
Biljetter: 90 kr (barn) 140 kr (vuxna)

Med reservation för ändringar. 

Konsertkalendern fortsätter  
på nästa sida.

LUCIAKONSERT 
Söndag 7 dec kl 16.00  
och 18.00
Nacka musikklasser
Gästartist meddelas senare 
Biljetter: 85–345 kr

RACHMANINOVS  
PAGANINIVARIATIONER
Torsdag 11 dec kl 18.00  
Fredag 12 dec kl 19.30
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Joana Carneiro dirigent
Conrad Tao piano 
BORISOVA-OLLAS: Angelus
TJAJKOVSKIJ: Romeo och Julia
RACHMANINOV: Rapsodi på ett 
tema av Paganini 
Biljetter: 110–395 kr
  
TOMMY KÖRBERGS JUL  
Onsdag 17 dec kl 18.00  
Torsdag 18 dec kl 18.00  
Fredag 19 dec kl 19.30
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Radiokören
Tommy Körberg sång 
Hans Ek dirigent 
Biljetter: 140–475 kr

KONSERTKALENDER HÖSTEN 2014
Här hittar du säsongens alla konserter i kronologisk ordning.  
Biljetter till vårens konserter släpps till försäljning den 25 november 2014.

* Interplayevenemang. Läs mer på sid 7 och 16–21. ** I anslutning till konserten sker ett Interplayevenemang. Läs mer på sid 7 och 16–21. * Interplayevenemang. Läs mer på sid 7 och 16–21. ** I anslutning till konserten sker ett Interplayevenemang. Läs mer på sid 7 och 16–21. 
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NALLEKONSERT
Lördag 7 feb kl 12.00 och 14.00
Sveriges Radios Symfoniorkester
Jonas Nydesjö dirigent
Niklas Riesbeck Nallevärd
I samarbete med Malmö  
Symfoniorkester 
Biljetter: 90 kr (barn) 140 kr (vuxna)

VERDIS FALSTAFF 
Torsdag 12 feb kl 18.00  
Lördag 14 feb kl 15.00 
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Radiokören
Daniel Harding dirigent
Massimo Cavalletti Ford
Francesco Demuro Fenton
Lucio Gallo Falstaff
Laura Giordano Nanetta
Susan Gritton Alice
Ewa Podleś Quickly
Laura Polverelli Meg
VERDI: Falstaff 
Biljetter: 140–475 kr 

MOZARTS  
TRE SISTA SYMFONIER ** 
Fredag 20 feb kl 19.30
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Daniel Harding dirigent
MOZART: Symfoni nr 39
MOZART: Symfoni nr 40
MOZART: Symfoni nr 41 
Biljetter: 110–395 kr

MARS

MUMIN I MUMINDALEN
Söndag 1 mars kl 13.00  
och 15.00
Musikteater med kända sånger 
av Erna Tauro  
Biljetter: 90 kr (barn) 140 kr (vuxna)

Jubileumskonsert:  
THE REAL GROUP
Från Mozart till modernt
Onsdag 4 mars kl 18.00 
Torsdag 5 mars kl 18.00
Sveriges Radios Symfoniorkester 
The Real Group
Program meddelas senare 
Biljetter: 110–395 kr

DEBUSSYS PELLÉAS  
OCH MÉLISANDE 
Fredag 6 mars kl 19.30  
Söndag 8 mars kl 15.00
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Radiokören
Daniel Harding dirigent
Christian Gerhaher Pelléas
Sophie Karthäuser Mélisande
Wiebke Lehmkuhl Geneviève
Christopher Maltman Golaud 
Katja Stuber Yniold
Sir John Tomlinson Arkel
DEBUSSY: Pelléas och Mélisande 
Biljetter: 140–475 kr

BERLIOZ SYMPHONIE  
FANTASTIQUE *
Torsdag 19 mars kl 18.00
Fredag 20 mars kl 19.30
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Daniel Harding dirigent
Ian Bostridge tenor
Netia Jones videoinstallation
BRITTEN: Les Illuminations
BERLIOZ: Symphonie Fantastique 
Biljetter: 110–395 kr

CHAMBER UNPLUGGED
Fredag 20 mars kl 12.00
Radiohuset Studio 2 
Geneviéve Martineau violin
Astrid Lindell cello
Niklas Andersson klarinett
Fredrik Ekdahl fagott
Tarjei Hannevold trumpet
Simon Crawford–Phillips piano
BARTÓK: Contrasts, Sz 111
STRAVINSKIJ: Svit ur L´Histoire  
du Soldat
MARTINŮ: La Revue de Cuisine 
Biljetter: 100 kr

SCHNELZER OCH BRAHMS 
Lördag 28 mars kl 15.00
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Daniel Harding dirigent
Vilde Frang violin
SCHNELZER: Tales from Suburbia, 
uruppförande
BRAHMS: Violinkonsert 
BERLIOZ: Symphonie Fantastique 
Biljetter: 110–395 kr

APRIL

MAHLERS DAS LIED VON 
DER ERDE

Fredag 10 april kl 19.30 *
Lördag 11 april kl 15.00
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Daniel Harding dirigent
Jack Liebeck violin
nn mezzosopran 
Andrew Staples tenor
MARIANELLI: Voyager, violin- 
konsert, svenskt uruppförande
MAHLER: Das Lied von der Erde
Biljetter: 110–395 kr

SJOSTAKOVITJS SJÄTTE 
SYMFONI
Onsdag 15 april kl 18.00 
Torsdag 16 april kl 18.00 
Sveriges Radios Symfoniorkester
Ilyich Rivas dirigent
Tomo Keller violin
BRAHMS: Akademisk festuvertyr
RAVEL: Tzigane
SJOSTAKOVITJ: Symfoni nr 6
Biljetter: 85–345 kr

CHAMBER UNPLUGGED
Torsdag 16 april kl 12.00
Radiohuset Studio 2 
Veronika Novotna violin
Eriikka Nylund viola
Johanna Sjunneson cello
SIBELIUS: Svit för stråktrio A-dur
MOZART: Divertimento, stråktrio 
Ess-dur K 563
Biljetter: 100 kr

AQUA ALTA 
En konsert för klimatet
Lördag 18 april kl 15.00  
Engelbrektskyrkan 
Radiokören
Renässansensemblen Serikon
Olof Bohman dirigent
J SANDSTRÖM: Aqua Alta
BRYARS: Lamentation of a city 
(uruppförande)
MONTEVERDI: Dixit Dominus 
Biljetter: 150 kr

NALLEKONSERT
Lördag 18 apr kl 12.00 och 14.00
Sveriges Radios Symfoniorkester
Jonas Nydesjö dirigent
Niklas Riesbeck Nallevärd
I samarbete med Malmö  
Symfoniorkester 
Biljetter: 90 kr (barn) 140 kr (vuxna)

MAJ

SIDAVIDSIDA KONSERT
Måndag 4 maj kl 18.00
El Sistema 
Sveriges Radios Symfoniorkester
nn dirigent
Fri entré

GRIEG OCH MOZART  
Onsdag 6 maj kl 18.00  
Torsdag 7 maj kl 18.00
Svenska Kammarorkestern 
Henning Kraggerud  
solist, musikalisk ledning
GRIEG: Holberg svit op 40  
”fra Holbergs tid”
GRIEG: Violinsonat orkestrerad  
av Kraggerud/Lund
MOZART: Symfoni nr 29, K 201
Biljetter: 85–345 kr

SJOSTAKOVITJS  
TIONDE SYMFONI 
Fredag 8 maj kl 19.30  
Lördag 9 maj kl 15.00 
Sveriges Radios Symfoniorkester
David Afkham dirigent
Francesco Piemontesi piano
BEETHOVEN: Coriolan, uvertyr
BARTÓK: Pianokonsert nr 3
SJOSTAKOVITJ: Symfoni nr 10
Biljetter: 110–395 kr

LOVE PÄRT  
KAMMARKONSERT 
Lördag 9 maj kl 15.00 
Engelbrektskyrkan 
Stråkkvartett ur  
Sveriges Radios Symfoniorkester
Bengt Eklund orgel 
PÄRT: Kammarmusik
Biljetter: 150 kr

LOVE PÄRT
Lördag 9 maj kl 18.00
Engelbrektskyrkan 
Ensemble ur  
Sveriges Radios Symfoniorkester
Radiokören
Tõnu Kaljuste dirigent
PÄRT: Dopo la Vittoria
PÄRT: Salve Regina
PÄRT: Adam’s Lament
Biljetter: 200 kr

LOVE PÄRT
Söndag 10 maj kl 18.00
Engelbrektskyrkan 
Ensemble ur  
Sveriges Radios Symfoniorkester
Radiokören
Peter Dijkstra dirigent
PÄRT: The Woman with the  
Alabaster Box
PÄRT: I am the true Vine
PÄRT: Triodon
PÄRT: Te Deum
Biljetter: 200 kr

CHAMBER UNPLUGGED
Måndag 11 maj kl 12.00
Radiohuset Studio 2 
Medverkande och program  
meddelas senare
Biljetter: 100 kr

BRITTENS WAR REQUIEM   
Onsdag 20 maj kl 18.00
Torsdag 21 maj kl 18.00 **
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Radiokören
Eric Ericsons Kammarkör
Daniel Harding dirigent
Tatiana Pavlovskaya sopran
Andrew Staples tenor 
Andrè Schuen baryton
BRITTEN:  War Requiem 
Biljetter: 110–395 kr

BEETHOVENS SJUNDE 
SYMFONI  
Torsdag 28 maj kl 18.00  
Fredag 29 maj kl 19.30
Sveriges Radios Symfoniorkester
Herbert Blomstedt dirigent
Hanna Husáhr sopran
Carl Ackerfeldt baryton
NIELSEN: Symfoni nr 3
BEETHOVEN: Symfoni nr 7 
Biljetter: 110–395 kr

PERIKLES –  
SOM  SHAKESPEARE  
HADE LÅTIT *
Torsdag 29 jan kl 18.00
Teaterföreställning
Sveriges Radios Symfoniorkester
Daniel Hope solist/musikalisk 
ledare
Ben Crystal skådespelare
David Crystal lingvist
Skådespelare från
Shakespeare-ensemble 
VIVALDI/RICHTER:  
The Four Seasons, Recomposed
Biljetter: 200 kr 

RADIOKÖREN 90 ÅR
Lördag 31 jan kl 15.00
Engelbrektskyrkan 
Radiokören
Peter Dijkstra dirigent
PENDERECKI: De Profundis 
PENDERECKI: Song of Cherubim
LIDHOLM: Laudi
SCHNITTKE: Konsert för kör 
Biljetter: 150 kr

FEBRUARI

STRAUSSFAVORITER
Onsdag 4 feb kl 18.00
Torsdag 5 feb kl 18.00
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Daniel Harding dirigent
J STRAUSS:  
Uvertyren till Läderlappen
Kejsarvalsen
Künsterleben
Csárdás från Ritter Pasman och 
andra stycken 
Biljetter: 110–395 kr

CHAMBER UNPLUGGED
Torsdag 5 feb kl 12.00
Radiohuset Studio 2 
Emmanuel Laville oboe/ 
engelskt horn
Marie Alexis sopran
Ulrika Edström cello
Lisa Viguer Vallgårda harpa
VELDHUIS: The Garden of Love 
(från Williams Blakes dikter)
VAUGHAN-WILLIAMS: Blake 
songs (från William Blakes dikter)
JOLIVET: Suite liturgique
Biljetter: 100 kr

JANUARI

TRETTONDAGSKONSERT 
Fredag 9 jan kl 19.30
Lördag 10 jan kl 18.00 
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Radiokören
Patrik Ringborg dirigent
Solister
Program och biljettpris  
meddelas senare

Biljettsläpp den 25 nov:

STORA BROTT *
Ett musikaliskt interludium  
på temat rättvisa
Onsdag 14 jan kl 20.00 
Laurent Naouri basbaryton
Guillaume de Chassy jazzpianist
Philippe Sands jurist 
Biljetter: 100 kr

UR BACHS  
JOHANNESPASSION 

Torsdag 15 jan kl 18.00 **  
Fredag 16 jan kl 19.30
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Radiokören
Daniel Harding dirigent
Georg Nigl baryton
Michael Rotschopf recitation
nn recitation
BACH: Johannespassionen (del 1)
ZIMMERMANN: Ich wandte mich 
und sah an alles Unrecht
BACH: O Ewigkeit, du Donnerwort 
Biljetter: 110–395 kr

RAVEL MED SALONEN
Fredag 23 jan kl 19.30  
Lördag 24 jan kl 15.00
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Mikaeli Kammarkör 
Adolf Fredriks kyrkas  
junior och diskantkör
EsaPekka Salonen dirigent
Sabine Devieilhe sopran
Hélène Hébrard mezzosopran
Sophie Pondjiclis mezzosopran
Alix Le Saux mezzosopran
François Piolino tenor
JeanFrançois Lapointe baryton
Eric Owens basbaryton
RAVEL: Ma Mère l’Oye 
RAVEL: L’Enfant et les Sortilèges 
Biljetter: 140–475 kr

JUNI

SVENSKA STJÄRNOR 
Torsdag 4 juni kl 18.00
Fredag 5 jun kl 19.30
Lördag 6 jun kl 15.00
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Radiokören
Anders Berglund dirigent
nn artist
Biljetter: 140–475 kr

Med reservation för ändringar.

FLER KONSERTER  
I BERWALDHALLEN 
Berwaldhallen hyrs ibland ut till 
andra konsertarrangörer. Externa 
konserter ingår inte i Berwaldhal-
lens ordinarie konsertutbud och 
berättigar ej till rabatter eller an-
dra förmåner som beskrivs i detta  
program. När en konsert släpps  
till försäljning hittar du den på 
berwaldhallen.se

NYHET: Nu kan du använda  
Berwaldhallens populära present-
kort även till dessa konserter.

* Interplayevenemang. Läs mer på sid 7 och 16–21. ** I anslutning till konserten sker ett Interplayevenemang. Läs mer på sid 7 och 16–21. * Interplayevenemang. Läs mer på sid 7 och 16–21. ** I anslutning till konserten sker ett Interplayevenemang. Läs mer på sid 7 och 16–21. 

KONSERTKALENDER VÅREN 2015
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ATT KÖPA  
BILJETTER

KONSERTKLIPPET!
Med Konsertklippet väljer du själv vilka konserter du 
vill gå på till rabatterade priser. Tre konserter ger 10 % 
rabatt, fyra konserter ger 15 % rabatt och fem konserter 
eller fler ger 20 % rabatt.

10%
rabatt

15%
rabatt

20%
rabatt

ANDRA RABATTER

Pensionärer

Abonnenter och  
grupper på 15  
personer eller fler

Barn upp till 12 år

Ungdomar upp till  
18 år, studerande  
och arbetslösa

50%

15%

15%

10%

FYRA SÄTT ATT KÖPA BILJETTER 

BILJETTKASSA

Du kan köpa biljetter 
direkt i Berwaldhallens 
biljettkassa.

Adress
Dag Hammarskjölds väg 3

 
 
 
NYHET: Inför säsongen 
2014/2015 sänker vi  
serviceavgiften.

I KULTURHUSET

Du kan även köpa 
konsertbiljetter mitt i 
Stockholm city hos 
Kulturdirekt på entréplan  
i Kulturhuset vid Sergels 
torg. Endast kortbetalning. 
Serviceavgift kan 
tillkomma. 

Öppettider  
Måndag–Fredag  
11.00–18.00  
Lördag–Söndag  
11.00–16.00

Kulturdirekts biljettkassa
Kulturhuset, Sergels torg

1 2
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PÅ WEBBEN

www.berwaldhallen.se 
Inga serviceavgifter!

PER TELEFON

Du kan också ringa och 
boka din biljett. Biljetterna 
hämtas i Berwaldhallens 
biljettkassa, i Kulturhuset 
eller skickas per post mot 
en avgift. Serviceavgift  
kan tillkomma.

Tel 08-784 18 00

Mitt
i stan

Med Berwaldhallens presentkort ger du bort en  
spännande musikupplevelse till någon du tycker om. 
Kortet kan användas till abonnemang och konserter  
i Berwaldhallen.

Presentkort köper du i Berwaldhallens biljettkassa eller 
genom betalning via bankgiro. Du betalar in önskad summa 
till bg 103-2994. Glöm inte att ange ”presentkort” som 
referens samt namn och adress till den som betalar och 
namn på mottagaren.

Ditt presentkort skickas med rekommenderad post så 
snart vi har mottagit din betalning. Det kan ta upp till tio 
dagar innan du får det med posten. Presentkort är giltiga 
i två år och kan enbart lösas in i Berwaldhallens biljettkassa. 

Om du vill ha mer information är du välkommen att mejla 
till biljettkontoret.berwaldhallen@sverigesradio.se

Ingen serviceavgift 

vid köp av biljetter 
på webben!

Ge bort en  musik upplevelse

BERWALDHALLENS PRESENTKORT 

Rabatterna gäller vid ordinarie pris på konserter i Berwaldhallens regi.  
De kan inte kombineras inbördes eller med andra rabatter.

FÖR LÄRARE OCH ELEVER

Är du lärare och vill besöka Berwaldhallen med en elevgrupp? 
Kontakta oss på biljettkontoret.berwaldhallen@sverigesradio.se

BRA ATT VETA
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NobelparkenStrandvägen
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Berwaldhallen

Radiohuset
Studio 2

HITTA HIT MED 
LOKALTRAFIK
Buss 
Nr 4, 42, 56, 69 och 76. 
För buss 4 och 42 är hållplatsen Radiohuset. 
För buss 56, 69 och 76 är hållplatsen 
Berwaldhallen. 

Efter konserten väntar ofta bussar för 
transport till city.

Spårvagn 
Från Sergels torg till Djurgårdsbron.

Tunnelbana 
Röd linje till station Karlaplan.

Parkering 
På Dag Hammarskjölds väg mot  
Ladugårdsgärdet samt vid Garnisonen  
och kringliggande gator.

CAFÉ BERWALD
Café Berwald öppnar två timmar före kon-
sert och håller öppet i pausen. Servering 
finns i foajéerna på alla tre våningsplan. 
Vill du förbeställa mat och dryck? Besök 
cafeberwald.se eller ring 0722-71 42 27 
(telefontid helgfria tisdagar–fredagar kl 
10–12 och 13–15). 

Du som är abonnent får alltid förmånliga  
erbjudanden i caféet.

HANDIKAPP
ANPASSNING
•  På vänster sida av främre parkett finns 

fem rullstolsplatser med ledsagarplatser 
intill. Bokas per telefon.

•  Hiss och handikappanpassad toalett finns 
på samtliga våningsplan.

•  Det finns två parkeringsplatser för rörelse- 
hindrade till höger om huvud ingången.

•  Berwaldhallens konsertsal är utrustad med 
hörslingor. Fråga i biljettkassan eller besök 
berwaldhallen.se för tillgänglighet.

KÖPVILLKOR
Köpta biljetter återlöses endast vid inställda 
konserter eller vid konserter med omfattande 
förändringar. Vid inställd konsert skall 
återköp ske senast en månad efter det att 
arrangemanget skulle ha ägt rum. I fall av 
omfattande förändringar skall återköp ske 
senast på arrangemangsdagen. 
 Som kund är du ansvarig för att i samband 
med biljettköp kontrollera evenemang, datum, 
tid, plats och pris. Du är också ansvarig för att 
kontrollera om evenemangets datum, tid, plats 
eller innehåll senare ändras. Se berwaldhallen.se 
för senaste uppdatering.

Du kan byta din biljett till en annan konsert i 
Berwaldhallen, eller få ett presentkort, mot 
en administrativ avgift om 20 kr senast tre 
dagar före konserten för den ursprungliga 
biljetten (vid program- eller artiständringar 
utgår ingen avgift).
 Biljetten medger endast ett inträde, 
vilket verifieras via automatisk avläsning av 
den tryckta streckkoden eller via manuell 
kontroll av biljetten. 

NYHETSBREV
Vill du ha Berwaldhallens  
digitala nyhetsbrev? Här 
kan du ta del av aktuella 

erbjudanden och 
senaste nytt. Beställ på  

berwaldhallen.se.

Kamera, ljud- eller bildinspelningsutrustning  
får inte användas i konsertsalen.

Kom ihåg att stänga av din mobil!
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KONSERTINTRODUKTION
...du har  möjlighet att lära dig mer om  
tonsättarna och deras verk. Konsertintroduk-
tionerna börjar en timme före konsert och  
vid uruppföranden är det inte ovanligt att 
tonsättaren själv är på plats för att svara på  
frågor om sitt nya verk.

MOMENT 23
...du som är 23 år eller yngre kan gå på 
konsert helt gratis! För biljetter skickar du 
ett mejl till moment23@sverigesradio.se 
tidigast månaden före konserten. Antalet 
platser är begränsat.

SLÅ PÅ RADION
…du kan lyssna på nästan alla konserter i 
P2? Om du missar sändningen kan du lyssna 
på den i efterhand via sverigesradio.se.  
Alla program ligger kvar på webbradion i  
30 dagar efter sändning. En del konserter  
sänds även i P4.

DU VET VÄL 
ATT.. .
AFTERNOON TEA
…du kan njuta av en kopp te i Café Berwald 
före våra lördags- och söndagskonserter? 
Afternoon Tea serveras i övre foajén från  
kl 13.00. Du bokar genom att mejla till  
cafe.berwald@elwingco.se eller ringa  
0722-71 42 27 senast tre dagar före aktuell konsert.

CLUB BERWALD
...om du är mellan 18-35 år kan du gå på  
utvalda fredagskonserter till specialpris. Dessa  
konserter är märkta ”Club Berwald” och då är  
baren öppen efter konserten (se mer information  
på webben). Här kan du ta ett glas, lyssna till skön musik 
och mingla med andra musikälskare, orkestermusiker och 
ibland även dirigenten. Du anmäler dig genom att skicka 
ett mejl till clubberwald@sverigesradio.se. Medlemskap 
är gratis och baren är självklart öppen för alla!

Författar-
träff

Club
Berwald

Konsert-
intro

Konsert-
intro

Pre-
Concert

Talk
Afternoon

Tea

Författar-
träff
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Berwald

Konsert-
intro

Konsert-
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Pre-
Concert

Talk
Afternoon

Tea

Författar-
träff

Club
Berwald

Konsert-
intro

Konsert-
intro

Pre-
Concert

Talk
Afternoon

Tea

FOTO JONNA SPIIK

Mer information om allt ovan hittar du på berwaldhallen.se



Dag Hammarskjölds väg 3 
Öppet helgfri mån–fre kl 12–18  
samt två timmar före konsert.

Biljettbokning:  
08-784 18 00, öppet helgfri mån–fre kl 9–18,  
lör kl 10–15 samt två timmar före konsert. 
Serviceavgifter kan tillkomma.
Fax: 08-663 15 14
Epost: biljettkontoret.berwaldhallen@sverigesradio.se
berwaldhallen.se
Ingen serviceavgift vid köp på webben.

Följ oss på:
facebook.com/berwaldhallen
Twitter: @berwaldhallen
Instagram: @berwaldhallen

Berwaldhallens biljettkontor


