
JOURNEY THROUGH
THE COSMOS 

FRIDAY, APRIL 10 TH AT 7:30 PM
& SATURDAY, APRIL 11 TH AT 3 PM

LECTURE: BRIAN COX
CONDUCTOR: DANIEL HARDING

VIOLIN: JACK LIEBECK
MAHLER: DAS LIED VON DER ERDE 

SWEDISH RADIO SYMPHONY ORCHESTRA  
& BERWALDHALLEN PRESENTS 

April  
Säsongen 2014/2015

Voyager – två rymdskepp som 
gett upp hov till en violinkonsert.

Hur låter en ovanligt glad 
 Sjostakovitj?

Musik i alla väder – Radiokören 
sjunger konsert för klimatet.

Pris 20 kr

Radiokören 
Sveriges Radios Symfoniorkester

INTERPLAY
TOLKAT

av Konstfacks- 
elever

 Utställning i 
 Berwaldhallen
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Programtidningen 
April säsong 2014/2015 

Ansvarig utgivare
Helena Wessman

Adress
Sveriges Radio Berwaldhallen
Dag Hammarskjölds väg 3
105 10 Stockholm

Projektledare
Karin Ekedahl

Skribenter i detta nummer
Mikaela Kindblom, Edward Klingspor, Andreas 
Konvicka, Katarina Lindblad, Gunnar Lanzky-
Otto, David Saulesco, Helena Wessman

Produktion
Roi Division

Tryck
Tryckservice

Information och biljetter
Sveriges Radio Berwaldhallen
Dag Hammarskjölds väg 3
Öppet mån–fre kl 12–18 samt två timmar  
före konsert

berwaldhallen.se 
biljettkontoret.berwaldhallen@sverigesradio.se
Tel 08-784 18 00

Omslagsbild
Resan genom kosmos: Ebba Holts tolkning av 
Das Lied von der Erde.

Programtidningen utkommer med cirka nio  
nummer per säsong från september till maj 
och publiceras av Sveriges Radio Berwaldhallen. 
Den presenterar månadens konserter tillsam-
mans med fördjupande artiklar om händelser  
i och kring Berwaldhallen och dess ensembler:  
Sveriges Radios Symfoniorkester och  
Radiokören. 

Tidningen trycks i 3 000 exemplar och distri- 
bueras i Berwaldhallens biljettkassa, till abon-
nenter av långa helårsserier samt till utvalda 
adressater.

Med reservation för ändringar.

Kära publik
Jag har tidigare skrivit om den synnerligen framgångsrika turné som 
Sveriges Radios Symfoniorkester och chefsdirigent Daniel Harding 
genomförde i Tyskland, Österrike och Spanien i höstas. Snart bär det 
av igen. I slutet av april turnerar orkestern i Italien.
  Till Italien gick också turnén med Radiokören och chefsdirigent 
Peter Dijkstra i februari. Vid konserter i Milano, Neapel, Florens och 
Varese framförde de Johann Sebastian Bachs samtliga sex motetter. 
Inbjudna medmusikanter var cellisten Pelle Hansen och organisten 
Björn Gäfvert.
  Framförandena blev oerhört väl mottagna. Publiken jublade och 
konsertarrangörer uttryckte sin hänförelse. Turnéagenturens chef blev 
så entusiastisk att han bad om ytterligare en turnéperiod redan efter 
att ha lyssnat en stund på det första akustikrepet.
  Att resa ut på detta sätt stärker våra ensemblers internationella 
renommé och ger extra glans åt Sveriges Radios goda namn. Också 
på hemmaplan ger framgångsrika turnéer ökad ryktbarhet. Dessutom 
stärks ensemblerna rent konstnärligt, både för att räckan av konserter 
ger möjlighet till fördjupning och för att förmågan att musicera ihop 
utvecklas genom anpassning till vitt skilda lokaler.
  Således finns det många anledningar att glädjas över att Radio-
kören och Sveriges Radios Symfoniorkester är efterfrågade ute i 
världen. Inte minst för att vi sedan får höra dem hemma i Berwaldhallen 
och på andra platser. Samt förstås i Sveriges Radios P2.
 
Välkommen att lyssna till april månads konserter med våra internationellt 
lovordade ensembler!

Helena Wessman 
Konserthuschef

KONSERTER APRIL
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Fredag 10 april kl 19.30 
Lördag 11 april kl 15.00
MAHLERS DAS LIED  
VON DER ERDE Sid 9
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Daniel Harding dirigent 
Jack Liebeck violin 
Wiebke Lehmkuhl mezzosopran 
Andrew Staples tenor

MARIANELLI: Voyager, violinkonsert 
(svenskt uruppförande) 
MAHLER: Das Lied von der Erde

Conrad Shawcross konstverk Timepiece är 
igång under delar av konserten. 

Biljetter: 110–395 kr 
interplay (fre)

Fredag 10 april kl 18.30
INTERPLAY #11 
RESAN GENOM KOSMOS  
Partikelfysikern och tevepersonligheten 
Brian Cox samtalar med Daniel Harding om 
 sambandet mellan fysik och musik.
Biljetter: 100 kr*

Onsdag 15 april kl 18.00 
Torsdag 16 april kl 18.00
SJOSTAKOVITJS
SJÄTTE SYMFONI Sid 10
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Ilyich Rivas dirigent 
Tomo Keller violin

BRAHMS: Akademisk festuvertyr 
RAVEL: Tzigane 
SJOSTAKOVITJ: Symfoni nr 6

Biljetter: 85–345 kr

Torsdag 16 april kl 12.00 
Radiohuset Studio 2
CHAMBER UNPLUGGED Sid 11
Klara Hellgren violin 
Eriikka Nylund viola 
Johanna Sjunnesson cello  
Johan Ullén piano

BEETHOVEN: Stråktrio c-moll op 9 
ULLÉN: Ur The Deadly Sins för pianotrio 
BRAHMS: Rondo alla zingarese pianokvartett

Biljetter: 100 kr

* Ingår om du går på konserten i anslutning till 
föreläsningen. Separat biljett krävs.

Fredag 17 april kl 19.00 
Lördag 18 april kl 19.00
JUBILEUMSKONSERT:  
THE REAL GROUP  
Från Mozart till modernt

The Real Group

Nyskrivet, folkmusik, jazz och mycket mer från 
gruppens 30 år tillsammans.  
OBS! Konserten presenterades i programtid-
ningen februari/mars.

Biljetter: 110–395 kr

Lördag 18 april kl 12.00 och 14.00
NALLES SPÖKKONSERT
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Jonas Nydesjö dirigent 
Niklas Riesbeck nallevärd

I samarbete med Malmö  
Symfoniorkester

Biljetter: 90 kr (barn) 
140 kr (vuxna)

Lördag 18 april kl 15.00  
Engelbrektskyrkan
EN KONSERT FÖR KLIMATET Sid 12
RADIOKÖREN 90 ÅR  
Radiokören 
Renässansensemblen Serikon 
Olof Boman dirigent 
Artister för miljön: 
Pär Holmgren meteorolog

Ur programmet: 
J SANDSTRÖM: Acqua Alta 
BRYARS: De Profundis Aquarum (uruppförande) 
MONTEVERDI: Dixit Dominus

Biljetter: 150 kr 
 
Konserten följs av ett samtal i Engelbrekts-
kyrkans församlingssal kl 17.00. Medverkande: 
Staffan Lindberg, Gavin Bryars, Daniel Stighäll.  
Antalet platser är begränsade.

Fredag 24 april kl. 19.00
STRAVINSKYS VÅROFFER Sid 13
Kungliga Musikhögskolans Symfoniorkester 
Jung Min Lee violin 
Erik Uusijärvi cello 
Daniel Blendulf dirigent 
Staffan Mårtensson dirigent

BLIXT: Kanoper 
BRAHMS: Dubbelkonsert för violin och 
 violoncell a-moll op 102 
STRAVINSKY: Våroffer

Biljetter: 85–345 kr

21–28 april Turné Italien

KONSERTER I PISTOIA, BOLOGNA, 
BRESCIA, BERGAMO, MILANO
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Daniel Harding dirigent

I EXTERN REGI

Torsdag 2 april kl 20.00

SAMI YUSUF 
Sami Yusuf är en av mellanösterns största  pop - 
 ikoner, bland annat med låten Supplication 
från den kritikerrosade filmen Flyga drake.

Biljetter: 250–559 kr

Arrangör: Nord West 

Söndag 12 april kl 15.00
EN HYLLNING TILL JUSSI
Arméns musikkår 
Jörgen Flink dirigent 
Joachim Bäckström tenor

Ur programmet: 
PETERSON-BERGER: Jungfrun under lind  
NORDQVIST: Till havs  
SJÖBERG: Tonerna 
ALFVÉN: Svenskt Festspel  
C LARSSON: Marcietta

Fri entré men biljett krävs – bokning sker via 
Berwaldhallens biljettkontor.

Arrangör: Arméns Musikkår/Försvarsmusiken/
Livgardet

Söndag 19 april kl 1s8.00
ROBERT WELLS – RHAPSODY IN 
ROCK 25 ÅR
Swedish Symphony Orchestra 
Rockbandet 
Ulf Wadenbrandt dirigent 
Sofia Källgren 
LaGaylia Frazier 
Johan Boding 
Alice Power

Biljetter: 595 kr

Arrangör: Sangré Event

Serviceavgift på biljettpriset kan tillkomma.

Alla konserter spelas in. Det är viktigt att in-
spelningen blir av högsta kvalitet även tekniskt. 
Här har du som konsert besökare möjlighet 
att hjälpa till. Glöm inte att stänga av mobil-
telefonen, också efter paus! Fotografering är 
ej tillåten. Försök undvik att hosta. Om det är 
nödvändigt gör det så diskret som möjligt. 
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et blev andraårseleverna på 
Grafisk design och illustration 
som fick i uppdrag att gestalta 
mötet mellan vetenskap, konst 
och musik. Uppgiften var att 

tolka något av de olika Interplay-tillfällena 
konstnärligt. Fördelningen av vem som 
skulle tolka vilken konsert avgjordes med 
hjälp av slumpen. Några av eleverna fick 
tolka samma konsert. De var helt fria att 
experimentera med olika typer av material 
och tekniker. De fick tänka konceptuellt, 
abstrakt, konstnärligt eller informativt. Den 
enda begränsningen var att slutresultatet 
skulle presenteras i det klassiska affisch-
formatet, 70 x100 cm.
 Med liv och lust och stort engagemang 
satte eleverna igång. Diskuterade och 
prövade. Lyssnade på musiken. Läste på 
om tonsättarna. Läste texter om och av de 
forskare som skulle föreläsa vid respektive 
tillfälle. 
 Enligt flera av eleverna kändes 
uppdraget extra meningsfullt i och med att 
det var ”på riktigt”. Det fanns en verklig 
beställare för konstverken, nämligen 
Berwaldhallen och en mottagare, nämligen 
publiken i hallen. 
 – Det har varit tufft men lärorikt. En 
verkligt kul erfarenhet. Alla uppskattade 
möjligheten att få jobba så seriöst med 
något som var ”på riktigt”. Vi har lärt oss 
mycket om klassisk musik, säger Tova 
Jertfelt, en av eleverna.
 En av lärarna, Jiri Adamik-Novak, är 
själv musikälskare och besöker ofta 
Berwaldhallen. Han såg projektet som en 
väldigt intressant möjlighet för eleverna att 
skapa något spännande.
 – Musik är en av de största inspirations-
källor vi har som bildskapare och kommuni-
katörer. 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, sa han 
inför projektet. 
 Elevernas förhållande till musik 
varierar. Några av dem har gjort skiv-

För snart ett år sedan väcktes frågan hur mötet mellan 
musik och vetenskap – det kreativa samspelet Interplay 
– skulle kunna se ut om det gavs en visuell tolkning? 
Sveriges främsta utbildning inom grafisk design och 
illustration på Konstfack – bjöds in till ett samarbete.

D
omslag, konsertaffischer och videor.  
De flesta lyssnar mycket på musik, använder 
musik för att kunna koncentrera sig bättre 
när de jobbar, eller för att koppla av när de 
är lediga. Några beskriver sig som allätare, 
men deras relation till den klassiska 
musiken var inte så stark före projektet. I 
många fall hade de aldrig hört den musik 
de nu skulle tolka konstnärligt. Det innebar 
nya vyer och spännande upptäckter. 
 Projektet har resulterat i 16 affischer 
som finns utställda i Berwaldhallens övre 
foajé. Affischerna är personliga tolkningar 
av både det vetenskapliga temat och den 
estetiska upplevelsen av själva musiken. En 
har utforskat symmetri som det matematiska 
språk som beskriver vårt universum. En 
annan dokumenterade sin egen hjärnaktivitet 
medan hon lyssnade på Beethovens fjärde 
symfoni, genom att låta handen röra sig 
fritt med en tuschpenna mot pappret 
samtidigt som hon lyssnade. En har gjort 
ett föreställande konstverk av en ensam 
person på väg i en stor skog, utifrån 
Mahlers första symfoni. En använde 
musikens notskrift som grund för att skapa 
former som knyter an till tanken på 
öppenhet och mångfald. Och i ett konst-
verk avtecknar sig ett mönster, som vid 
närmare påseende består av ett myller av 
maskliknande individer, var och en med ett 
unikt, individuellt uttryck. En skakande 
gestaltning av temat för dagen, om individ 
och kollektiv, folkmord och brott mot 
mänskligheten. 
 Eftersom det är 15 elever som deltagit 
i projektet, och det endast fanns 12 
Interplay-konserter att dela på, så har 
några elever fått gestalta samma konsert. 
Därför finns det två olika tolkningar av 
konserten med Mahlers Das Lied von der 
Erde och föreläsningen av Brian Cox om 
”resan genom kosmos”, som äger rum 
10–11 april. 
 Jakob Warg började med att lyssna på 
musiken – och vänta. Samtidigt läste han på 
om Brian Cox och satte sig in i hans tankar. 
Associationerna gick till skolans fysiklektioner 

och den gamla mekaniska modellen ”solar 
orrery”, som snurrar när man vevar på den 
och visar planeters och solars rörelse i 
universum. Det blev grunden för gestalt-
ningen. 
 Jakob kände inte till Gustav Mahler 
och hans musik tidigare. Musiken uppfattar 
han som kosmisk och pompös. Det har han 
försökt att fånga i sitt konstverk. För Jakob 
som konstnär och grafiker blev det en speciell 
krydda när han upptäckte att Gustav 
Mahlers hustru, Alma, senare också hade 
ett förhållande med grundaren av Bauhaus, 
Walter Gropius. En rolig detalj och 
koppling mellan konst- och musikvärlden.
 I Ebba Holts tolkning av samma 
konsert ligger fokus på det kosmiska. Ebba 
började med att göra sin modell i fysisk, 
tredimensionell form bestående av sex 
ringar, en för varje sång i Das Lied von der 
Erde. Hon handsprayade de sex arken, skar 
ut cirklarna och hängde upp dem med någon 
centimeter mellan varje ring. Modellen är 
sedan fotograferad till affischen. 
 För Ebba rör sig Mahlers musik mellan 
det himmelska och det jordiska. Hon 
uppfattar den som mäktig. För att fånga sin 
egen känslomässiga upplevelse av 
musiken, lyssnade hon igenom den flera 
gånger och skrev ner sina tankar, känslor 
och reaktioner. Hon översatte också alla 
texterna och fick därigenom en djupare 
förståelse för innehållet. I sitt konstverk har 
hon strävat efter att få med både den 
intellektuella och den känslomässiga sidan 
av upplevelsen. 
 Uppdraget att göra en affisch skulle 
kunna tolkas som ett uppdrag att göra 
reklam. I det här fallet har både Jakob och 
Ebba strävat efter att skapa konst snarare 
än reklam, något på en gång estetiskt 
vackert och känslomässigt meningsfullt. 
Och att få in musiken i resultatet. 
 Utställningen Hur tolkar en formgivare 
Interplay pågår i Berwaldhallens övre foajé 
14 januari till 6 juni 2015. 

Katarina Lindblad

JOURNEY THROUGH
THE COSMOS 

FRIDAY, APRIL 10 TH AT 7:30 PM
& SATURDAY, APRIL 11 TH AT 3 PM

LECTURE: BRIAN COX
CONDUCTOR: DANIEL HARDING

VIOLIN: JACK LIEBECK
MAHLER: DAS LIED VON DER ERDE 

SWEDISH RADIO SYMPHONY ORCHESTRA  
& BERWALDHALLEN PRESENTS FORMGIVARE  

TOLKAR INTERPLAY

Jakob Wargs tolkning av Resan genom kosmos.

 Ebba Holt tolkning av Resan genom kosmos.



Samarbetspartners: Med stöd av:

Kultur-
departementet

RAOUL WALLENBERG 
                                               ACADEMY

Tel 08-784 18 00

balticseafestival.com

29 LÖRDAG KL 19.30
Berwaldhallen 
ARVO PÄRTS SYMFONIER 
Hyllning till en 80-årig legend 
och framtida klassiker
Wroclaw Philharmonic Orchestra
Tõnu Kaljuste dirigent

PÄRT: Symfoni 1–4
PÄRT: Swansong 

Biljetter: 115–415 kr
 

30 SÖNDAG KL 19.30
Stockholms Konserthus 
GURRELIEDER
Magnifi k festivalavslutning 
med 300 artister på scenen
Sammanslagen orkester ur
Sveriges Radios Symfoniorkester 
och Kungliga Filharmonikerna
Radiokören
Eric Ericsons Kammarkör
Orphei Drängar
med fl era körer
Esa-Pekka Salonen dirigent
Franz Mazura berättaren
Michael Weinius Waldemar
Camilla Tilling Tove
Lilli Paasikivi Waldtaube
Niklas Björling Rygert Klaus Narr
Jeremy Carpenter Bauer 

SCHÖNBERG: Gurrelieder

Biljetter: 500–950 kr
Biljetter till Gurrelieder säljs endast via 
Berwaldhallen och Stockholms Konserthus. 
Ord. rabatter gäller ej denna konsert.
 

Med reservation för ändringar.

AUGUSTI
24 MÅNDAG KL 19.30
Berwaldhallen
NIELSEN MED 
MARTIN FRÖST  
Göteborgs Symfoniker 
hyllar Nielsen och Sibelius 
Göteborgs Symfoniker
Kent Nagano dirigent
Martin Fröst klarinett

SIBELIUS: Okeaniderna
NIELSEN: Klarinettkonsert
STRAUSS: Ein Heldenleben

Biljetter: 150–495 kr
 

25 TISDAG KL 19.30
Berwaldhallen
TJAJKOVSKIJ-FROSSA
De fem vinnarna i årets 
Tjajkovskijtävling
Mariinskijteaterns orkester
Valery Gergiev dirigent
Solister: cello, violin, piano, 
två sångare

Programmet presenteras senare.

Biljetter: 150–595 kr
 

26 ONSDAG KL 19.30
Berwaldhallen
NÖTKNÄPPAREN 
Ett av Tjajkovskijs mest 
älskade verk
Mariinskijteaterns orkester
Valery Gergiev dirigent

TJAJKOVSKIJ: Nötknäpparen

Biljetter: 150–495 kr
 

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

Du vet väl att du också kan bidra till insamlingen 
genom att ge en gåva i samband med ditt 

biljettköp på berwaldhallen.se eller 
i Berwaldhallens biljettkontor!

HJÄLP OSS 
HJÄLPA ÖSTERSJÖN

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

27 TORSDAG KL 19.30
Berwaldhallen
ESA-PEKKA SALONEN
Sverigepremiär av 
Salonens Karawane 
Sveriges Radios Symfoniorkester
Radiokören
Mikaeli Kammarkör
Esa-Pekka Salonen dirigent

SIBELIUS: Finlandia 
SALONEN: Karawane  
SIBELIUS: Lämminkäinensvit

Biljetter: 150–595 kr
 

28 FREDAG KL 19.30
Berwaldhallen
DISTANT LIGHT 
Unga musiker från 
Östersjöländerna
Nordic Symphony Orchestra
Anu Tali dirigent
Pekka Kuusisto violin 

VASKS: Distant Light
SJOSTAKOVITJ: Symfoni No 10 

Biljetter: 115–415 kr
 

29 LÖRDAG KL 15.00
Sofi a kyrka 
KIEVS KAMMARKÖR
Åter i Östersjöfestivalen!
Kievs Kammarkör
Mykola Hobdych dirigent

Ukrainsk och rysk ortodox musik 
av bl a Valentyn Sylvestrov och 
Viktoria Poleva.

Biljetter: 200 kr
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ÄR HOLMGREN är för de flesta 
känd som meteorolog i SVT, ett 
uppdrag han i olika former hade 
under femton år. Han har även 
varit sommarvärd i P1 och ledamot 

i Naturskyddsföreningens riksstyrelse och 
sitter sedan 2008 i SMHI:s insynsråd.
 År 2012 blev Pär filosofie hedersdoktor 
vid Uppsala universitet. Han är även 
författare och föreläsare och har sedan 
2009 tillsammans med Staffan Lindberg 
turnerat land och rike runt med en före-
ställning om klimatfrågan – på elmopeder.
 – Intresset för miljöfrågor växte fram 
under mina år som doktorand vid Uppsala 
universitet. Då kom också den första 
rapporten från FN:s klimatpanel. Sen 
stärktes engagemanget när mina tre barn 
föddes i mitten av 90-talet.
 – Jordens klimat har av naturliga 
orsaker alltid varierat, exempelvis mellan 
istider och värmeperioder de senaste 
miljoner åren. Men från cirka 1990 kan man 
hävda att människors påverkan på klimatet 
leder till en förändring utanför de naturliga 
variationerna.
 – I samband med valet 2006 och fram 
till klimatmötet 2009 i Köpenhamn var det 
stort medialt tryck kring klimatfrågan. Innan 
dess var okunskapen och bristen på 
engagemang hos allmänheten stor. I dag 
tror jag att de flesta är medvetna om vad 
som händer men omställningen till ett 
fossilfritt samhälle går alldeles för långsamt.
 Hur blev du involverad i En konsert 
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för klimatet?
 – Jag har alltid haft ett stort musikin-
tresse och tycker precis som Staffan om att 
blanda kultur och vetenskap. Jag blev 
tidigt kontaktad av Daniel Stighäll som är 
konstnärlig ledare för ensemblen Serikon 
och ligger bakom projektet. Han har valt 
musiken, men ordningen har vi satt 
tillsammans och mellan styckena pratar jag 
om stigande havsnivåer, hotade kultur-
skatter, med mera. Alla gånger vi gjort den 
här konserten har den sett lite olika ut, inte 
minst beroende på vilken lokal vi varit i.

STAFFAN LINDBERG är basist i dubbel 
bemärkelse. Han har spelat kontrabas i 
bland annat Uppsala kammarorkester och 
Sveriges Radios Symfoniorkester, sjungit 
bas i olika ensembler från Viba Femba till 
Radiokören och uppträder som solist. Han 
har även dubbat tecknad film, komponerat 
körmusik och ligger bakom idén till den 
prisbelönta teveserien Musikministeriet.
 Hans arbete har på senare år kretsat 
kring klimat och hållbarhet, men Staffan 
började tidigt tänka på miljön.
 – Mitt miljöengagemang väcktes när 
jag som sexåring såg Ville, Valle och Viktor 
på teve. I samma veva stod Sverige för FN:s 
miljökonferens 1972. Så när jag var som 
mest mottaglig stod miljöfrågan på topp. 
Musiken tog över så småningom men 
miljön har alltid lurat i bakgrunden.
 – Långt senare kom jag på att jag 
under ett år skulle leva så klimatsnålt jag 

kunde. Jag övertygade några medarbetare 
på SVT som jobbade med serien Vädrets 
makter att följa mina försök. Då kom vi 
gemensamt på titeln koldioxidbantare.
 – En av dem var Pär Holmgren som jag 
kände sedan gymnasietiden i Uppsala då 
han gick i klassen över mig. Efter arbetet 
med teveserien började vi föreläsa 
tillsammans – han om vetenskapen bakom 
klimatförändringarna och jag om konsum-
tionen som påverkar allting.
 Staffan framhåller det pedagogiska 
syftet med att presentera vetenskap med 
hjälp av exempelvis humor och musik.
 – Eftersom enbart fakta inte alltid kan 
åstadkomma förändring måste människor 
nås på andra sätt. Jag blev mycket glad när 
jag först hörde talas om den här konserten 
eftersom den kombinerar konstmusik med 
dessa ödesfrågor. Dessutom har den ett 
historiskt perspektiv som hjälper oss se vår 
egen situation tydligare.
 Nu verkar du ägna dig mestadels åt 
olika former av miljöarbete. Är det ett 
medvetet val, eller ett resultat av ditt 
engagemang och intresse?
 – När jag insåg att klimatförändringarna 
faktiskt hotar vår hela existens fanns det 
ingen återvändo. Men det är ju ingen 
anledning att sluta musicera! Och när jag 
föreläser är det alltid med mycket sång. 
Gärna på inandning så att jag får ett lägre 
koldioxidavtryck.

David Saulesco

P

MED METEOROLOGI OCH  
MUSIK KAN MAN  

FÖRÄNDRA VÄRLDEN. 
Pär Holmgren och Staffan Lindberg  

turnerar med en föreställning om klimatfrågan.
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Italienaren DARIO MARIANELLI är framför 
allt känd som filmmusiktonsättare och har 
bland annat vunnit en Oscar för musiken till 
filmen Försoning (2007). Inspirationen till sin 
violinkonsert Voyager, som nu får Sverige-
premiär, fick han ursprungligen från rymd-
expeditionen med samma namn: de två 
farkosterna Voyager 1 och 2 skickades upp i 
rymden år 1977. Syftet var att samla och 
sända oss information om planeterna och 
rymden utanför vårt solsystem, men ombord 
på varje farkost finns också ett meddelande 
från mänskligheten till andra eventuella 
livsformer. Meddelandet, The Golden 
 Record, innehåller hälsningar, bilder, ljud-
upptagningar samt musikstycken av bland 
andra J S Bach, W A Mozart och Chuck Berry. 
 Det är just denna sökande upptäcktsfärd 
och vår vilja till kontakt, så utmärkande för 
mänskligheten, som Marianelli vill  illustrera i 
sitt verk: soloviolinens resa genom konsertens 
enda sats utgör en metafor för denna vilja. 
 Även GUSTAV MAHLERS symfoniska 
verk kretsar kring existentiella frågor. Hans 
musik slits mellan glädje och sorg, tro och 
tvivel, extas och förtvivlan. Under sin livstid 
var Mahler långt mera berömd som dirigent 
än som tonsättare och komponerandet var 
förpassat till somrarna. Efter att ha färdig-
ställt sin åttonde symfoni 1906 drabbas han 
av flera personliga motgångar. Bland annat 
avlider den fyraåriga dottern Maria och han 
själv drabbas av hjärtproblem. Dessutom 
lider han av en ångestladdad vidskepelse 
inför tanken på en nionde symfoni. Varken 
Beethoven, Schubert eller Bruckner hade 
överlevt sina ”nior”. Han läser under denna 
period tyska översättningar av klassisk 
kinesisk poesi – texterna inspirerar och 
tröstar Mahler, som bearbetar och tonsätter 
dem. Detta resulterar i mästerverket Das 
Lied von der Erde – ett storartat kammar-
stycke för orkester och två sångare.

 De sex sångerna i verket utmärks av en 
transparent orkestrering och är ett slags 
farväl till jordelivet, men präglas samtidigt av 
en stor kärlek till livet. Das Lied von der Erde 
uruppförs av Bruno Walter ett halvår efter 
Mahlers död, våren 1911.

Violinisten JACK LIEBECK föddes i London 
1980 och har redan framträtt med orkestrar 
världen över. Han har arbetat med dirigenter 
som Sir Mark Elder, Roy Goodman, Sir Neville 
Marriner, Jukka Pekka Saraste samt Leonard 
Slatkin. Jack är också en hängiven kammar-
musiker och spelar i pianotrion Trio Dali. Han 
har spelat in flera CD-skivor och undervisar 
vid Royal Academy of Music i London. Jack 
spelar på violinen Ex-Wilhelmj byggd av 
Guadagnini år 1785. 

Den prisbelönta tyska mezzosopranen 
WIEBKE LEHMKUHL är född i Oldenburg 
1983. Hon har framträtt vid operahusen i 
bland annat Kiel, Hamburg, Zürich och 
München samt vid Salzburg- och Luzern-
festivalerna. Hon är också en efterfrågad 
sångerska på konsertestrader världen över 
och har samarbetat med diregenter som 
Nikolaus Harnoncourt, Marc Minkowski, 
Frans Brüggen, Franz Welser-Möst, Riccardo 
Chailly och Kent Nagano.

Den engelske tenoren ANDREW STAPLES var 
körsångare i S:t Paul’s Cathedral innan han 
började studera musik vid Eton College. Han 
har medverkat på flera skivinspelningar,  fram - 
trätt på många operahus samt arbetat med 
orkestrar som Bayerska radio symfonikerna, 
Berliner Philharmoniker, London Symphony 
Orchestra, Dresden Staatskapelle, Mahler 
Chamber Orchestra med flera. Han har gästat 
Berwaldhallen vid ett flertal tillfällen.

Edward Klingspor

Fredag 10 april 18.30  samtal
Fredag 10 april kl 19.30  konsert
Lördag 11 april kl 15.00  konsert

MAHLERS  
DAS LIED VON 
DER ERDE
Sveriges Radios Symfoniorkester
Tomo Keller konsertmästare
Daniel Harding dirigent
Jack Liebeck violin
Wiebke Lehmkuhl mezzosopran
Andrew Staples tenor

DARIO MARIANELLI (1963)

Voyager, violinkonsert (svenskt uruppförande)

Paus

GUSTAV MAHLER (1860–1911)

Das Lied von der Erde
1. Das Trinklied vom Jammer der Erde
2. Der Einsame im Herbst
3. Von der Jugend
4. Von der Schönheit
5. Der Trunkene im Frühling 
6. Der Abschied 

Fredagens konsert sänds i Sveriges Radio 
P2 ons 15 april kl 10.30.
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 55 min

Två verk som med jorden 
respektive rymden som 
utgångspunkt utforskar 
människans villkor.

01

03

02

04

01  Jack Liebeck 
Foto Chris Dunlop

02  Wiebke Lehmkuhl 
Foto Sound & Picturedesign

03  Brian Cox 
Foto Vincent Connare

04  Dario Marianelli

#11  Resan genom kosmos

Partikelfysikern och tevepersonligheten 
Brian Cox samtalar med Daniel Harding 
om sambandet mellan fysik och musik. 
Samtalet är på engelska.

Conrad Shawcross konstverk Timepiece är 
igång under delar av konserten. 

Club Berwald i 
övre foajén efter 
fredagens konsert.

Club 
Berwald

Konsertintro med Boel 
Adler och Lack Liebeck. 
Lördag kl 14.00.

Konsert-
intro

GÅSHUDS- 
 ABONNEMANG

SVERIGES RADIOS SYMFONIORKESTER
RADIOKÖREN

Upplev gåshudsframkallande musik framförd  
av två av Europas främsta ensembler –  
Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören. 
Abonnemangen släpps den 20 april.

Några av dina förmåner som abonnent:
• Upp till 40% rabatt på ordinarie biljettpris.
•  Bytesrätt – vid förhinder kan du, med vissa undantag,  

byta en konsert per termin.
• Egen stol från säsong till säsong.
• Låna ut ditt abonnemangskort till en vän om du själv inte kan gå.
• 15% rabatt på övriga konserter i Berwaldhallens regi.

BOK A PÅ BERWALDHALLEN.SE 
ELLER RING 08–784 18 00

SPARA UPP TILL

40%
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I mars 1879 kunde JOHANNES BRAHMS 
glädjas åt att ha blivit utnämnd till heders-
doktor av filosofiska fakulteten vid univer-
sitetet i Breslau. Han sände ett kortfattat 
tackbrev, men vänner påpekade att det inte 
räckte. Man måste prestera ordentligt. 
Brahms insåg det och skrev 1880 en 
 Akademisk festuvertyr, som han tog med 
sig till Breslau och framförde där. Ein lustiges 
Potpourri von Studentenliedern à la Suppé 
var hans egen beskrivning. Det tematiska 
materialet var tre för studenterna välbe-
kanta sånger. Bekant var också att det i 
verkligheten florerade alternativa texter, 
med stor förargelsepotential. Uvertyren 
avslutas storståtligt med berömda 
 Gaudeamus igitur. 
 1924 skrev MAURICE RAVEL Tzigane 
till den ungerska violinisten Jelly d’Aranyi. 
Hon framförde den under Ravel-festivalen 
i London, då med pianoackompanjemang. 
Ravel såg verket som virtuoseri i stil med 
en ungersk rapsodi med Paganinis Capricer 
som modell. Nog blev det virtuost alltid, 
en svindlande utmaning för vilken solist 
som helst. Senare samma år tillkom orkester-
versionen, d’Aranyi var först med att spela 
även den. Formen känns igen från den 
ungerska folkdansen csárdás (som ur-
sprungligen inte har något med romsk 
musik att göra), med en långsam inledning 
(lassú) och en ytterst livlig fortsättning 
(friss).  
 DMITRIJ SJOSTAKOVITJ hade 1938 
aviserat att han arbetade med en kör-
symfoni, inspirerad av Vladimir Majakovskijs 
långa poem Vladimir Iljitj Lenin. Döm om 
publikens förvåning i november 1939 då 
Jevgenij Mravinskij ledde uruppförandet av 
Symfoni nr 6 i Leningrad. Ingen förvarning 

alls från tonsättaren, ändå uteblev såväl 
kören som den förväntade heroiska epiken. 
Istället fick man en symfoni med dubbla 
scherzosatser. Mottagandet blev kyligt, trots 
det djupt kända inledande largot, längre än 
de båda senare satserna tillsammans. 
 Sjostakovitj gav ingen programförklaring 
men talade om ”ett försök att spegla en 
stämning av vår, glädje och ungdom”. 
 Symfonin blir en färd från mörker till ljus, på 
de delvis tragiska dragen hos largot följer 
klart annorlunda uttryck. I finalen är nog 
Sjostakovitj så glad som han någonsin blev, 
kanske rent av denna gång utan ironi? 

TOMO KELLER föddes i Stuttgart och 
utbildade sig huvudsakligen vid Die 
 Universität für Musik und darstellende 
Kunst i Wien och Juilliard School of Music i 
New York. Han har tagit hem en rad priser 
i internationella tävlingar, och framträtt med 
många stora europeiska och amerikanska 
orkestrar. Tomo är konsertmästare i Sveriges 
Radios Symfoniorkester och Assistant 
Leader hos London Symphony Orchestra. 

ILYICH RIVAS är tillbaka i Berwaldhallen 
efter bara ett år. Han föddes i Venezuela i 
en känd musikerfamilj, och dirigent-
studierna inleddes hos fadern. Han har 
under senare år lett en rad framstående 
orkestrar i Europa och USA. Som opera-
dirigent har han bland annat gästat 
 Glyndebourne och Opera North. NDR 
Hannover, London Philharmonic och 
 Orchestre de la Suisse Romande är 
 exempel på orkestrar han arbetar med 
under innevarande säsong.

Gunnar Lanzky-Otto 

Onsdag 15 april kl 18.00
Torsdag 16 april kl 18.00

SJOSTAKOVITJS 
SJÄTTE 
SYMFONI 
Sveriges Radios Symfoniorkester
Anja Röhn konsertmästare
Ilyich Rivas dirigent
Tomo Keller violin

JOHANNES BRAHMS (1833–1897)

Akademisk festuvertyr op 80 

MAURICE RAVEL (1875–1937)

Tzigane, konsertrapsodi för violin och 
orkester

DMITRIJ SJOSTAKOVITJ (1906–1975)

Symfoni nr 6 h-moll op 54
- Largo
- Allegro
- Presto

Konserten sänds i Sveriges Radio P2 fre 24 
april kl 19.03 med repris ons 29 april kl 10.30.
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 5 min

Humoristisk Brahms, virtuos Ravel och en ovanligt 
glad Sjostakovitj.

01 02

01  Ilyich Rivas 
 Foto Mark McNulty

02  Tomo Keller 
Foto Thomas Carlgren

Egentligen är det förvånande att den unge 
LUDWIG VAN BEETHOVEN ägnade tid åt 
en genre som, på bekostnad av stråkkvar-
tettens rikare möjligheter, var på utdöende. 
Det skulle kunna ha rört sig om förstudier 
till blivande stråkkvartetter. Och visst, han 
lärde sig mycket på detta arbete men det 
är ändå troligare det var ett tack till hans 
furstliga mecenater som fortfarande spelade 
och uppskattade genren. Det bästa han 
skrivit hittills, enligt honom själv. 
 Stråktriorna är milstolpar i Beethovens 
mognad som tonsättare. Han närmar sig 
en egen stil och i just op 9, den sista av de 
tre i c-moll, för övrigt hans favorittonart, 
märks detta tydligt. Det börjar ”låta 
 Beethoven”: snabba melodiska rörelser, 
dynamiska effekter, skarpa kontraster i 
rytm och harmoniska konfrontationer ger 
musiken dess passion och energiska skjuts. 
 För tangon, med rötterna i bordellerna 
i Buenos Aires, är de klassiska dödssynderna 
enligt JOHAN ULLÉN rena dygder: stolthet, 
lusta, vrede och avund är typiska ingredi-
enser i de gamla tangotexterna och i själva 
musikens attityd. Ullén har valt att med 
olika metoder beskriva satserna. Några är 
rena karaktärsskildringar, andra dramatiska 
som till exempel nr 3: ett Norénskt svart-
sjukedrama mellan instrumenten. I den 
sjätte synden Gula (frosseri) konsumerar 
denna tango den ena melodin efter den 
andra, bara nytt material hela tiden, en 
musikalisk bulimi som får tangon att växa 
tills den spricker. 
 Samma år som vännen Robert Schumann 
dör (1856) påbörjar den unge JOHANNES 
BRAHMS sin första pianokvartett. De första 
satserna är en tydlig vink till Beethoven 
men i sista satsen låter han sig inspireras 
av Liszts användande av ungersk folkmusik. 
”På zigenarvis” eller ”på ungerskt vis” är i 
detta fall, med den karaktäristiska 2/4-  
rytmen, synonymt med och en spegel av 
det ungerska språket som tenderar att 

betona den första stavelsen i varje ord. I 
pianostämman efterliknar Brahms med 
avsikt ljudet av cimbalom, ett hackbräde 
vanligt i Ungern och Rumänien, särskilt 
bland romerna. 

KLARA HELLGREN gjorde sin solistdebut 
2001 tillsammans med Kungliga Filharmoniska 
Orkestern då hon framförde Sibelius violin-
konsert. Hon har jobbat med flertalet av 
de större orkestrarna i Sverige och samar-
betat med dirigenter som Hannu Koivula, 
Henrik Schäfer och Charles Hazelwood. 
Sedan 2004 är Klara violinist i den mycket 
renommerade stråkkvintetten Uppsala 
Kamamrsolister, en av Sveriges främsta 
kammarensembler.

ERIIKKA NYLUND inledde studierna vid 
Sibelius-Akademin och avslutades dem vid 
Mozarteum i Salzburg och vid 
 Musik högskolan i Basel. Eriikka är stäm-
ledare i Sveriges Radios Symfoniorkester. 
Hon har  tidigare varit medlem i Meta4 
stråkkvartett.

JOHANNA SJUNNESSON studerade vid 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för 
Elemér Lavotha. Sedan 1999 är hon anställd 
i Sveriges Radios symfoniorkester. Hon är 
medlem av Telluskvartetten och spelar också 
barockcello med bland annat 
 Drottningholms Barockensemble.

JOHAN ULLÉN studerade piano och 
 komposition vid Kungliga Musikhögskolan 
i Stockholm och vid Sibelius-Akademin i 
Helsingfors. År 2000 utsågs han, i  egenskap 
av pianist, till Artist in Residence av Sveriges 
Radio P2. Han har framträtt som solist med 
flertalet svenska orkestrar. Som tonsättare 
har Johan skrivit kammarmusik, orkester-
musik, sånger och operor.

Andreas Konvicka

Torsdag 16 april kl 12.00 
Radiohuset Studio 2

CHAMBER 
UNPLUGGED 
Klara Hellgren violin
Eriikka Nylund viola
Johanna Sjunnesson cello
Johan Ullén piano

LUDVIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)

Stråktrio nr 5 c-moll op 9
- I. Allegro con spirito
- II. Adagio con espressione
- III. Scherzo – Allegro molto e vivace
- IV. Finale – Presto

JOHAN ULLÉN (1972)

Ur pianotrion The Deadly Sins
- I. Tango Hybris (stolthet)
- II. Tango Acedia (lättja)
- III. Tango Invidia (avund)
- V. Tango Luxuria (lusta)
- VI. Tango Gula (frosseri)

JOHANNES BRAHMS (1833–1897)

Ur pianokvartett nr 1 g-moll op 25
- IV. Rondo alla zingarese – Presto – Meno 
presto – Molto presto

Konserten sänds i Sveriges Radio P2  
fre 15 maj kl 19.00.
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim

Sprudlande dansanta 
och musikaliska kors-
befruktningar och en 
och annan synd.

01 02

03 04

01  Eriikka Nylund
02  Johanna Sjunnesson 

Foto Thomas Carlgren
03  Johan Ullén 

Foto Johan Ljungström
04   Klara Hellgren 

Foto Pressbild
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I fjol gjorde han succé tillsammans med 
violasten Ellen Nisbeth med uruppförandet 
av tonsättaren Britta Byströms A Walk After 
Dark. Lagom till jul utsågs skivan Invisible 
Cities där Sveriges Radios Symfoniorkester 
spelar tre av Byströms orkesterverk, samtliga 
dirigerade av DANIEL BLENDULF, till årets 
klassiska skiva av Dagens Nyheter. ”Ett 
klangbad för öron och själ” skrev Expressens 
musikkritiker Hanna Höglund. I år fortsätter 
Daniel Blendulfs segertåg över världen och 
han har bland annat inbjudits till Sydneys 
symfoniorkester i Australien, samt till Nya 
Zealand och Malaysia. Nu är han tillbaka i 
Berwaldhallen för att fira vårens ankomst 
tillsammans med unga musiker från Kungliga 
Musikhögskolan. 
 Våroffer hör till Kungliga Musikhög-
skolans Symfoniorkesters paradnummer, 
för drygt tio år sedan gjorde orkestern en 
skivinspelning av IGOR  STRAVINSKYS 
berömda och skandalomsusade stycke. 
Det var från början komponerat som balett-
musik för den legendariska Ryska baletten, 
ett verk som Stravinsky skrev under åren 
strax före första världskrigets utbrott. 
Numera spelas Våroffer oftast som ett  
konsertant  orkesterstycke där man får lov 
att tänka sig de olika dansarna som balan-
serar på en musikalisk svärdsegg.  Ett verk 
perfekt  som musikalisk mognadsrit för 
unga musiker.
 J OHANNES  B RAHMS dubbelkonsert 
för violin och cello är en klassiker med helt 
annan karaktär. Längtansfull musik, ömsom 
fåfäng, ömsom finstilt – en konsert som 
Daniel Blendulf har framfört förut men då i 
rollen som solocellist.
 ”Jag heter JOHAN BLIXT och jag är 
en kompositör som fokuserar på klang.” Så 
presenterar sig Johan Blixt som går tredje 
året på kandidatutbildningen i komposition 
vid Kungliga Musikhögskolan. Han föddes i 

Karlstad och började spela valthorn som tio- 
åring. Senare övergav han valt hornet för att 
istället ägna sig åt komposition. Förra året 
framfördes hans stycke Arvet på Musikaliska 
av Stockholms Läns Blåsarsymfoniker. Hans 
komposition  Kanoper hämtar inspiration 
långväga ifrån – titeln syftar på de antika 
egyptiernas balsameringsritualer. 

Medlemm arna i K UNGLIGA MUSIKHÖG-
SKOLANS SYMFONIORKESTER är 
 studenter på musikerprogrammen i klassisk 
musik och det är tradition att de ger några 
konserter per år i Stockholms Konserthus 
och  Berwaldhallen. Många stjärndirigenter 
har lett orkestern, såsom Leif Segerstam, 
 Manfred Honeck, Paul Mägi och många 
andra.

Dirigentpodiet kommer Daniel Blendulf att 
dela med STAFFAN  MÅRTENSSON, som 
till vardags är soloklarinettist i Kungliga 
hovkapellet. Staffan Mårtensson går andra 
året i dirigentutbildningen vid Kungliga 
Musikhögskolan.

E RIK  UUSIJÄRVI är född 1991 och började 
spela cello på musikskolan Lilla Akademien. 
Han går nu på Edsbergs musikinstitut där 
han studerar för Thorleif Thedéen. Han är 
aktiv både som solist och kammarmusiker 
och har deltagit i många internationella 
musikfestivaler, bland annat med den egna 
trion Trio91. 

Violinisten JUNG M IN L EE delar samma 
namn som en koreansk filmstjärna – men 
strålar av egen stjärnkraft. Hon är utbildad 
i Kanada vid Schulich School of Music där 
hon 2012 erhöll diplom som Master of 
Music in Performance.

Mikaela Kindblom

Begreppet acqua alta härstammar från 
regionen Veneto i nordöstra Italien. Det 
betyder högt vatten och syftar på Adriatiska 
havets återkommande högvattenperioder 
som orsakar kraftiga översvämningar i kust-
staden Venedig. Vid upprepade tillfällen har 
mer än halva staden försatts under vatten.
 Acqua Alta är också namnet på ett 
verk av JAN SANDSTRÖM. Det skrevs på 
beställning av Daniel Stighäll, ledare för 
ensemblen Serikon, efter en dikt av den 
indiske poeten Meena Alexander. Musiken 
rullar som havets vågor, ömsom oroligt 
och lugnt tills den, enligt Sandström själv, 
”svämmar över” och de typiskt Sandströmska 
klangerna tillfälligt ger vika när ”Monteverdi 
flödar in i musiken”.
 SVEN-DAVID SANDSTRÖMS målande 
och suggestiva tonsättning av texten En ny 
himmel och en ny jord från Uppenbarelse-
boken i Bibeln är det andra av konsertens 
tre samtida musikinslag. Verket kom till 
under en period då Sandströms tonspråk 
förändrades. Denna skiftning hörs tydligt i 
musikens svängningar mellan det kärva, rent 
av brutala och enkla, rena klanger som 
 svalkar som vatten i ökenhetta.
 En annan bibeltext, Psalm 69 ur 
 Psaltaren, har tonsatts av engelsmannen 
GAVIN BRYARS specifikt för Radiokören 
och Serikon. Precis som Jan Sandström 
tillfrågades Bryars för sin förmåga att ta 
gammal musik och göra något nytt och 
annorlunda med den. I verket används 
bibeltexten tillsammans med musiken för 
att framkalla en bild av en döende värld, 
där människan ropar till Gud om hjälp i 
nödens stund.
 De tre samtida verken ramas in av 
musik av GIOVANNI GABRIELI, CLAUDIO 
MERULO och CLAUDIO MONTEVERDI, 

alla verksamma i Venedig på 1500- och 
1600-talen. Styckena har valts ut av Daniel 
Stighäll: från Merulos sextonstämmiga 
Sanctus, via Monteverdis Dixit Dominus, till 
Gabrielis storslagna, trettiotrestämmiga 
Magnificat, ett av de största kända verken 
från den perioden. Verken låter musikerna 
i både Serikon och Radiokören blomma ut 
och är gnistrande exempel på musik från 
Venedigskolan, rörelsen som i slutet av 
renässansen utvecklade polyfon körteknik 
och storslagna, polykorala verk som de 
som framförs här.
 Allting vävs ihop av meteorologen 
och författaren PÄR HOLMGREN. Mellan 
verken berättar han om miljö, vatten och 
klimat som löper som en röd tråd genom 
konserten.

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

SERIKON har som målsättning att förnya 
framförandet av historisk musik genom 
improvisation samt genom nyskrivna verk 
för historiska instrument och sångare. De 
har spelat in två kritikerrosade album. 
Ensemblen startades av barocktrombonisten 
DANIEL STIGHÄLL. Han spelar även med 
bland andra Göteborg Baroque och Weser 
Renaissance Bremen och är stäm ledare vid 
Drottningholms slottsteater.

David Saulesco

Fredag 24 april kl. 19.00

STRAVINSKYS 
VÅROFFER 
Kungliga Musikhögskolans 
 Symfoni orkester 
Jung Min Lee violin
Erik Uusijärvi cello
Daniel Blendulf dirigent
Staffan Mårtensson dirigent

J OHAN  B LIXT (1991)

Kanoper

JOHANNES BRAHMS (1833–1897)

Dubbelkonsert för violin och violoncell  
a-moll op 102

Paus

IGOR STRAVINSKY (1882–1971)

Våroffer (1913)

Konserten sänds i Sveriges Radio P2 

Lördag 18 april kl 15.00
Engelbrektskyrkan

RADIOKÖREN 90 ÅR
EN KONSERT 
FÖR KLIMATET
Radiokören
Renässansensemblen Serikon
Olof Boman dirigent
Pär Holmgren meteorolog

GIOVANNI GABRIELI (1557–1612)

Canzon X 

CLAUDIO MERULO (1533–1604)

Sanctus á 16 

GAVIN BRYARS (1943)

De profundis aquarum, uruppförande

CLAUDIO MONTEVERDI (1567–1643)

Dixit Dominus 

SVEN-DAVID SANDSTRÖM (1942)

En ny himmel och en ny jord

CLAUDIO MONTEVERDI
Crucifixus á 4

JAN SANDSTRÖM (1954)

Acqua Alta

GIOVANNI GABRIELI
Canzon septimi toni á 8
Magnificat á 33 

Konserten sänds i Sveriges Radio P2 fre 1 
maj kl 19.00 med repris ons 6 maj kl 10.30.
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 20 min

Vårkänslor och 
mognads rit med 
unga musiker. 

Berikande 
blandning av  

tidig och  
nutida musik 

varvat med 
väder.

01

03

02

04

01  Johan Blixt 
Foto LarsEmil Öjeberget

02  Erik Uusijärvi
03  Daniel Blendulf 

Foto Marco Borggreve
04  Staffan Mårtensson 

Foto Carl Thorborg
01  Radiokören 

Foto Kristian Pohl

Konserten följs av ett samtal i 
Engelbrektskyrkans församlingssal  
kl 17.00. Medverkande: Staffan Lindberg, 
Gavin Bryars och Daniel Stighäll. Antalet 
platser är begränsade.

01
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NOTISER

NALLE KOMMER TILLBAKA
Eller går igen kanske? I april är det nämligen spökerier som är på 
tapeten på Nallekonserterna. Nallen Berwald funderar på om det 
finns spöken någonstans i Berwaldhallen: i källaren, i instrumenten 
eller kanske rentav i musiken. Lördagen 18 april kl 12 och kl 14.

MED BACH I ITALIEN
90-årsjubilerande Radiokören under ledning av chefsdirigent Peter 
Dijkstra har gjort succé i Italien. På sin turné i februari till fyra 
italienska städer, med alla Bachs motetter på programmet, blev 
mottagandet översvallande så nu står det nog inte på förrän det 
blir turné igen.

MED VILDE FRANG I ITALIEN
I april åker Sveriges Radios Symfoniorkester och chefsdirigent 
Daniel Harding till fem italienska städer, bland andra Milano och 
Bologna. Tillsammans med den norska violinisten Vilde Frang 
framför de Brahms Violinkonsert. På programmet står även Berlioz 
Symphonie fantastique.

KÄRLEKSDRAMA I KÖLN OCH 
 BESTÄLLNINGSVERK I DRESDEN
Claude Debussys kärleksdrama Pelléas et Mélisande, som även 
framfördes i Berwaldhallen i mars, uppfördes på Sveriges Radios 
Symfoniorkester återbesök i Köln dit orkestern var inbjuden. Ett 
resultat av höstens framgångsrika Europaturné då orkestern gästade 
staden.
 Inte bara Köln bjuder in, utan även Dresden. I maj är det 
dags, då medverkar Sveriges Radios Symfoniorkester och Daniel 
Harding på stadens festspel. På programmet står bland annat 
Albert Schnelzers Tales from Suburbia, som redan spelats London, 
Uppsala och Stockholm. Verket är en sambeställning av BBC och 
Sveriges Radios Symfoniorkester.

Du vet väl att 
P2 DOKUMENTÄRS PODDARKIV ÄR FULLT MED FANTASTISKA 
MUSIKDOKUMENTÄRER? 

P2 Dokumentär tar dig med på en spännande resa med musikalisk bredd. Lär dig mera 
om hur  den Argentinska tangon har påverkats av landets censur och politik och hur en 
hel nation påverkats  av samban och fotbollen,  i  programmen Planeta Brasil. Vi ger dig 
djupa personporträtt av älskade musiker som Fred Åkerström och Edith Piaf, körnestorn 
Eric Ericsson m.fl. Lyssna redan idag  på̊ den hyllade serien om Alice Tegnérs liv och 
leverne. Hör om Mozarts fascination för döden . Och hur stod det egentligen till med 
Richard Wagner och nazismen? 

P2 Dokumentär hör du direkt i P2 söndagar kl 14:00 eller när du vill i appen  Sveriges Radio play.  

KAMMARKONSERT 
LÖR 9 MAJ KL 15.00
Engelbrektskyrkan

Eric Schüldt programvärd
Ensemble ur 
Stockholm Sinfonietta
Bengt Eklund orgel
PÄRT: Kammarmusik

Biljetter: 150 kr

LÖR 9 MAJ KL 18.00
Engelbrektskyrkan

Radiokören
Stockholm Sinfonietta
Tõnu Kaljuste dirigent
PÄRT: 
Dopo La Vittoria
Salve Regina
L’Abbé Agathon
Adam’s Lament

Biljetter: 200 kr

SÖN 10 MAJ KL 18.00
Engelbrektskyrkan 

Radiokören
Stockholm Sinfonietta
Peter Dijkstra dirigent
PÄRT: 
The Woman with 
the Alabaster Box
I am the true Vine
Triodon
Te Deum

Biljetter: 200 kr

ARVO PÄRT 80 ÅR

Tel 08-784 18 00 
berwaldhallen.se

Det var med stor sorg jag mottog  beskedet 
att Gustaf lämnat oss.
 När jag började sjunga i Radiokören 
var han körens chefdirigent och det förblev 
han mina tre första år. I dag känns det som 
att vår gemensamma tid var längre än så.
 Vi gjorde så mycket musik med honom 
– inga konserter eller stilar var honom 
främmande. Gustaf var stockholmsbo och 
det blev naturligt att han tog hand om de 
flesta av våra produktioner.
 Den moderna musiken hade en mer 
framträdande plats än i dag med inspelningar 
av bland annat Hanz Werner Henzes, Thomas 
Jennefelts och Hans Gefors musik. Och så 
jazzen som ju låg Gustaf extra varmt om 
hjärtat. En av mina första turnéer ledde till 
nordligaste Norrland där vi konserterade 
tillsammans med Bengt Hallberg. 
 Nils Lindbergs Requiem med Nils själv 
på piano och tillsammans med jazzgrupp blev 

både konsert och grammofonproduktion. 
Den traditionella svenska körlyriken – lyssna 
på Dofta, dofta vit syrén med Radiokören 
under Gustafs ledning – hade också en 
speciell plats hos honom.
 Radiokören fortsatte samarbetet med 
Gustaf Sjökvist efter hans chefdirigentskap. 
Vi gjorde en bussturné till Tyskland, en 
turné med många småstäder som anhalter 
och med många motorvägs-kö-mil. Rå 
vinter med kyliga konsertlokaler – i alla fall 
den kyrka där vi fick ha ytterkläderna på 
oss under konserten; där det rykte ur våra 
munnar när vi sjöng och där vi blev bjudna 
på en rejäl nubbe före konserten för att 
mota den värsta kylan.
 Det sista vi gjorde tillsammans med 
Gustaf var en konsert, som även den finns 
inspelad på cd, med Jeanette Köhn, Nils 
Landgren med flera - barock med nya ögon. 
 Gustaf hade en arbetskapacitet som 

få och strängarna var många: domkyrko-
organist, lärare på musikhögskolan i 
Stockholm, radiokörsdirigent i Stockholm 
och förste gästdirigent för den bayerska 
radiokören, på senare tid preses i Musikaliska 
Akademien med mera.
 När Gustaf någon gång satte sig ner för 
att småprata fick man ofta höra fantastiska 
anekdoter om när han hade träffat och 
samarbetat med än den ena och än den 
andra internationella storheten – inte på 
något sätt skrytsamt, bara väldigt under-
hållande och underfundigt berättat.
 Gustaf hade skaffat sig ett enormt 
kontaktnät genom åren vilket märktes inte 
minst under hans begravning som blev en 
värdig avslutning.

Rickard Collin, bas i Radiokören

GUSTAF  
SJÖKVIST
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* Ingår om du går på konserten i anslutning till 
föreläsningen. Separat biljett krävs.

KONSERTER MAJ
Måndag 4 maj kl 18.00
SIDA VID SIDA 
El Sistema  
Sveriges Radios Symfoniorkester  
Christoffer Holgersson dirigent 

Fri entré

Onsdag 6 maj kl 18.00  
Torsdag 7 maj kl 18.00 
GRIEG OCH MOZART
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

Fredag 8 maj kl 19.30  
Lördag 9 maj kl 15.00 
SJOSTAKOVITJS TIONDE 
 SYMFONI
Sveriges Radios Symfoniorkester  
David Afkham dirigent  
Francesco Piemontesi piano

BEETHOVEN: Coriolan, uvertyr  
BARTÓK: Pianokonsert nr 3  
SJOSTAKOVITJ: Symfoni nr 10

Biljetter: 110–395 kr

Lördag 9 maj kl 15.00  
Engelbrektskyrkan 
ARVO PÄRT 80 ÅR  
–  KAMMARKONSERT
Stråkkvartett ur Stockholm Sinfonietta: 
Bernt Lysell violin 
June Gustafsson violin 
Arne Stenlund viola 
Pelle Hansen cello 
Bengt Eklund orgel, piano 
Eric Schüldt ciceron

PÄRT: Annum per Annum 
PÄRT: Psalom 
PÄRT: Für Alina 
PÄRT: Fratres 
PÄRT: Summa 
PÄRT: Pari Intervallo

Biljetter: 150 kr

Lördag 9 maj kl 18.00  
Engelbrektskyrkan 
ARVO PÄRT 80 ÅR
Radiokören  
Stockholm Sinfonietta  
Tönu Kaljuste dirigent 

PÄRT: Dopo la Vittoria  
PÄRT: Salve Regina  
PÄRT: L’Abbé Agathon  
PÄRT: Adam’s Lament

Biljetter: 200 kr

Söndag 10 maj kl 18.00  
Engelbrektskyrkan 
ARVO PÄRT 80 ÅR
Radiokören  
Stockholm Sinfonietta  
Peter Dijkstra dirigent 

PÄRT: The Woman with the Alabaster Box  
PÄRT: I am the true Vine  
PÄRT: Triodon  
PÄRT: Te Deum

Biljetter: 200 kr

Måndag 11 maj kl 12.00  
Radiohuset Studio 2
CHAMBER UNPLUGGED
Fat String Quartet:  
Robert Röjder kontrabas  
Walter McTigert kontrabas  
Daniel Petrovich kontrabas  
Johan Strindberg kontrabas 

Program meddelas senare

Biljetter: 100 kr

Torsdag 21 maj kl 18.30 
#12 INTERPLAYFINAL  
– SIMON SCHAMA
Konsthistorikern Simon Schama håller en 
 föreläsning på engelska om konst, historia  
och musik.

Biljetter: 100 kr*

Torsdag 21 maj kl 19.30 
BRITTENS WAR REQUIEM
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

Torsdag 28 maj kl 18.00  
Fredag 29 maj kl 19.30
BEETHOVENS SJUNDE SYMFONI 
Sveriges Radios Symfoniorkester  
Herbert Blomstedt dirigent  
Hanna Husáhr sopran  
Carl Ackerfeldt baryton

NIELSEN: Symfoni nr 3  
BEETHOVEN: Symfoni nr 7

Biljetter: 110–395 kr

I EXTERN REGI
Lördag 2 maj kl 15.00 
VÅRKONSERT MED STOCKHOLMS 
STUDENTSÅNGARE
Stockholms Studentsångare  
Adolf Fredriks manskör  
Anna Larsson gästsolist  
Mattias Böhm piano  
Brassensemble och slagverk  
Pelle Olofson dirigent

Den 110-årsjubilerande manskören sjunger in 
våren "med pukor och trumpeter"

Biljetter: 150–350 kr

Arrangör: Stockholms Studentsångare

Onsdag 13 maj kl 19.00
LET THE FUTURE SING 2015
Adolf Fredriks musikklassers internationella 
barn- och ungdomskörfestival

Pueri Gaudentes från Tjeckien 
Libor Sladek dirigent 
Årskurs 7 från Adolf Fredriks musikklasser 
Adolf Fredriks Sympatiorkester 
Anna Sievers, Karin Bjurvald och  
Pelle Olofson dirigenter

Biljetter: 100 kr

Arrangör: Adolf Fredriks Musikklasser

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

Telefon, fax, e-post
Tel: 08-784 18 00, öppet helgfri  
mån–fre kl 9–18, lör kl 10–15,  
samt två timmar före konsert.
Fax: 08-663 15 14
e-post: biljettkontoret.berwaldhallen@
sverigesradio.se

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


