
Maj/juni  
Säsongen 2014/2015

Benjamin Brittens War Requiem  
– en ständigt aktuell vädjan om fred.

Coriolanus och Holberg  
– vilka var de egentligen?

Svenska Kammarorkestern på besök 
– med Grieg och Mozart i bagaget.

Pris 20 kr

Radiokören 
Sveriges Radios Symfoniorkester

ARVO PÄRT  
80 ÅR

firas med tre  
konserter

Estnisk 
 tonsättarjubilar
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Programtidningen 
Maj/juni 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, Torsten 
Kälvemark, Ylva Lagercrantz Spindler, Gunnar 
Lanzky-Otto, Henry Larsson, Sofia Nyblom, 
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
Arvo Pärt. Foto Kaupo Kikkas.

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 tycker om att tänka mig symfonisk musik som klingande katedraler. Om 
tonsättaren är arkitekt, får dirigenten rollen som byggmästare och ledare av 
de ritualer som ger den väldiga byggnaden liv. Våra musiker lägger varje sten 
på plats med millimeterprecision och fyller rummet med värme och ljus. 
Deras verktyg är musikinstrument som brukats av många generationer redan 
och som sannolikt kommer att överleva oss alla.

När vi talar om våra konsertupplevelser betonar vi ofta det känslomäs-
siga tilltalet och glömmer bort den intellektuella stimulans musiken ger. Även 
om vi inte förstår tonsättarens alla intentioner påverkas vi av de tankemönster 
på vilka hen har byggt sitt verk.

Med föreläsningsserien Interplay vill chefsdirigent Daniel Harding lyfta 
fram den västerländska konstmusikens bakomliggande strukturer. Tillsam-
mans med sina gäster har han diskuterat musiken utifrån så vitt skilda ämnen 
som matematik, retorik, astrofysik, människorättsfrågor och häxkonst.

Inte allt har varit lätt att ta in. Ämnena är komplicerade och den engelska 
som använts har ofta varit avancerad. Ändå har jag vid varje tillfälle känt mig 
berikad, alltid gått därifrån med nya insikter.

Jag hoppas och vågar anta att min glädje över den vidgade musikförstå-
else som Interplay inneburit delas av vår publik. Åtminstone har det verkat så 
på den täta stämningen under föredragen och de långa applåderna efteråt.

En gäst har vi ännu att välkomna, den brittiske historikern Simon 
Schama. Jag kan varmt rekommendera alla våra lyssnare att komma till hans 
föreläsning 22 maj.

Då författaren Candace Allen gästade Interplay talade hon över frågan 
om vilka som har äganderätt till den västerländska konstmusiken. Hon menar 
att vi med största skyndsamhet måste öppna konsertsalarna för grupper som 
tidigare inte har upplevt sig ha tillträde. I Berwaldhallen gör vi det bland 
annat genom vårt engagemang för El Sistema.

El Sistema är musikundervisning utifrån tanken att orkester och kör kan 
användas som mötesplats och arena för demokratisk skolning. El Sistema 
finns på ett tjugotal platser i landet och vi samverkar med El Sistema Stockholm. 
Den 4 maj ges tillfälle att höra Sveriges Radios Symfoniorkester ihop med 
elever därifrån. 

Påföljande helg hyllas den estniske tonsättaren Arvo Pärt med två fram-
trädanden av Radiokören och en kammarkonsert med gästande ensemble. 
Körprogrammen tolkas av Radiokörens tidigare chefsdirigent Tõnu Kaljuste 
och nuvarande chefsdirigenten Peter Dijkstra. Starka upplevelser utlovas.

Östersjöfestivalen anordnas i år för trettonde gången. Festivalfokus är som 
alltid konsertframträdanden på högsta nivå i kombination med diskussioner 
om miljö och ledarskap. Läs om innehållet i Programtidningen och försäkra 
dig om en plats genom att köpa biljetter redan nu.

Helena Wessman 
Konserthuschef
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Foto Horacio Villalobos/TT

Måndag 4 maj kl 18.00
SIDA VID SIDA  Sid 9
El Sistema  
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Christoffer Holgersson dirigent 

Fri entré. Ingen biljett krävs.

Onsdag 6 maj kl 18.00 
Torsdag 7 maj kl 18.00 
GRIEG OCH MOZART Sid 10
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 Sid 11
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  Sid 12
–  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 Sid 13
Radiokören  
Stockholm Sinfonietta  
Tõnu 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 Sid 14
Radiokören  
Stockholm Sinfonietta  
Peter Dijkstra dirigent 

PÄRT: The Woman with the Alabaster Box 
PÄRT: I Am the True Vine  
PÄRT: Triodion 
PÄRT: Te Deum

Biljetter: 200 kr

Konserten tillägnas den  
nyligen bortgångne dirigenten Gustaf Sjökvist.

Måndag 11 maj kl 12.00 
Radiohuset Studio 2
CHAMBER UNPLUGGED Sid 15
Fat String Quartet:  
Robert Röjder kontrabas  
Walter McTigert kontrabas  
Danijel Petrovic kontrabas  
Johan Strindberg kontrabas 

En mix av olika genrer i egna arrangemang.

Biljetter: 100 kr

Torsdag 21 maj kl 18.30 
#12 INTERPLAYFINAL Sid 16
– 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 Sid 16 –17 
Sveriges Radios Symfoniorkester  
Radiokören  
Eric Ericsons Kammarkör
Adolf Fredriks Gosskör  
Daniel Harding dirigent  
Tatiana Pavlovskaya sopran  
Andrew Staples tenor  
Andrè Schuen baryton

BRITTEN: War Requiem

Biljetter: 110–395 kr

Fredag 22 maj kl 18.00 och 20.30
MÖTE I MONSUNEN:   
EN HYLLNING TILL EVERT TAUBE
Sven-Bertil Taube 
Bo Kasper Sundström 
Simone Moreno 
Melissa Horn 
New Tide Orquesta

Biljetter: 140–475 kr

Torsdag 28 maj kl 18.00 
Fredag 29 maj kl 19.30
BEETHOVENS Sid 18
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

Söndag 10 maj kl 19.00 
VÅRKONSERT MED  
TEAM  PUTTE-KÖREN
650 sångare, Stephen Simmonds och musiker 
ger en vårkonsert med blandad kompott. Allt 
under ledning av Putte Nelsson. 

Biljetter: 160–340 kr

Arrangör: Putte Nelsson

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

Lördag 30 maj kl 19.30
STOCKHOLM SJUNGER GALA
Stockholm Sjunger bjuder in till femårs-
jubileumskonsert.

Biljetter: 245 kr

Arrangör: Stockholm Sjunger AB

Serviceavgift på biljettpriset kan tillkomma. Alla konserter spelas in. Det är viktigt att inspelningen 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. 

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

I extern regi fortsätter på sidan 19
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et var vid en konsert i Tallinn den 
27 oktober 1976 som Arvo Pärts 
nya musikstil presenterades. 
Sju verk av olika karaktär hade i 
programmet samlats under 

rubriken Tintinnabuli, det latinska ordet för 
små klockor. 
 Ett av dem var Für Alina, en av hans 
senare mest spelade kompositioner. 
”Lugnt, upphöjt, lyssnande” stod det längst 
upp på originalpartituret. Orden skulle 
kunna ses som hans programförklaring för 
framtiden. Under de följande åren kom han 
att utveckla sitt musikaliska skapande med 
en reduktionens avklarnade stil. Kärnan i 
den är en dualitet mellan en melodisk 
stämma och en underliggande treklang i 
dur eller moll som binds samman med 
denna stämma, oftast bestämd av de olika 
delarna i en text: ord, stavelser, accenter.
 Viktiga i Arvo Pärts verk är också 
pauserna. Han säger i något sammanhang: 
”Pausen är helig”. Uttalandet hänger 
samman med hans syn på tystnaden som 
en början på allt skapande. Det sägs ofta 
att hans musik rör sig vid tystnadens gräns.
 Det har gjorts många försök att 
karakterisera Pärts kompositionsteknik i 
termer som ”minimalism”, ”nyenkelhet” 
och liknande. Sanningen är kanske snarare 
att den har sin egen karaktär. Han kan 
egentligen inte jämföras med någon av de 
samtida kompositörer som han ibland 
buntas ihop med. Det är nog som en 
musikvetare konstaterat: ”Med sina verk 
har Pärt åstadkommit ett paradigmskifte i 
den moderna musiken”.
 När Pärt själv talar om de två tonlin-
jerna i sina verk gör han det ofta i religiösa 
eller filosofiska termer: synd och nåd, frihet 

ARVO PÄRT Efter att ha komponerat i såväl neoklassicistisk som avantgardistisk stil 
tystnade den estniske tonsättaren för att efter nästan åtta år presentera 
en egen kompositionsprincip.
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och underordning. I en intervju med New 
York Times för några år sedan formulerade 
han det så här: M-stämman (den melodiska 
linjen) betecknar alltid den subjektiva 
världen, det dagliga egoistiska livet av synd 
och lidande; T-stämman (treklangen och 
tintinnabulin) är däremot förlåtelsens 
objektiva område. M-stämman kan tyckas 
vandra men den hålls alltid fast av T-stämman. 
Det kan liknas vid den eviga dualismen 
mellan kropp och ande, himmel och jord, 
men de två stämmorna är i verkligheten en 
enda, en tvåfald i enhet.
 Arvo Pärt var 41 år när han fick sitt 
musikaliska genombrott. Då hade han ett 
par decenniers musikstudier bakom sig. 
Han föddes i Paide i Estland 11 september 
1935 men flyttade med sin mor till Rakvere 
vid tre års ålder. Efter tidiga musiklektioner 
och kompositionsförsök redan i tonåren 
började han på Tallinns konservatorium 
1957. Vid sidan av sitt komponerande 
försörjde han sig som studiotekniker och 
musikproducent vid den estniska radion.
 I det kommunistiska Estland var 
friheten för musikaliska experiment inte 
särskilt stor och han gjorde sig omöjlig hos 
det musikaliska etablissemanget med sin 
komposition Credo från 1968. Dess 
religiösa tema gick på tvärs mot den 
officiella ideologin. Det blev en kulturkon-
frontation som fick honom att under några 
år i stort sett tystna som tonsättare.
 Mellan 1968 och 1976 kämpade han för 
att hitta en stil som han ville leva med och 
utveckla. Då hade han redan tidigare 
prövat 1900-talets olika formspråk, från 
nyklassicism till tolvtonsteknik. Som flitig 
kompositör av filmmusik behärskade han 
också en mer populär repertoar. Under sitt 
sökande upptäckte han också en äldre 
västerländsk tradition, från gregorianiken 
till de senmedeltida tonsättarna. ”Den 
gregorianska sången har lärt mig vilken 
kosmisk hemlighet som finns förborgad i 
konsten att binda samman två eller tre 
toner”, har han en gång sagt. Han har också 
berättat om hur han inspirerad av detta 
skrev sida efter sida med enstämmiga 
melodier, ofta grundade på Psaltarens texter.
 Den musikaliska nyorienteringen i 
slutet på 70-talet hänger samman med 
hans religiösa utveckling. 1972 hade han 
och hans hustru Nora tagit steget in i den 
ortodoxa kyrkan. Här upptäckte han en 
andlighet som stämde överens med hans 
önskan om en asketismens och tystnadens 

väg också i musiken.
 I en radiointervju inför en konsert i 
New York 2014 berättade han: Min 
musikaliska utbildning har formats främst 
på basis av den romersk-katolska kyrkomu-
siken. Den ortodoxa tron kom till mig 
senare och då inte så mycket genom 
kyrkomusik utan genom ord och undervis-
ning från urkristendomen och bysantinska 
kyrkofäder. Detta andliga arv har i hög grad 
påverkat mig.
 Med sin andliga förankring fick han det 
svårt att verka som tonsättare i det 
kommunistiska Estland. 1980 emigrerade 
han med sin hustru Nora till väst och kom 
att under flera år ha sin huvudsakliga 
hemvist i Berlin. Under de följande åren fick 
han också sitt genombrott hos en väster-
ländsk publik.
 Knappast någon av 1900-talets 
kompositörer har så fullständigt förankrat 
sin musik på en kristen grund som Arvo 
Pärt. Hans längsta verk är Kanon Pokaja-
nen, en tonsättning av en kyrkslavisk text 
kring bot, ånger och förlåtelse. Den hänger 
nära samman med hans fjärde symfoni, Los 
Angeles-symfonin från 2008, som bygger 
på ett ortodoxt böneritual med ett 
liknande tema. Symfonin är rent instrumen-
tal men som så ofta i hans verk finns det en 
underliggande – men ohörbar – text som 
strukturerar melodistämman, ord för ord 
och stavelse för stavelse.
 Också de verk som framförs vid 
konserterna i Engelbrektskyrkan med 
anledning av hans 80-årsdag senare i år har 
en övervägande förankring i kristna texter. 
Det handlar dels om klassiska katolska 
hymner som Te Deum och Salve Regina 
men också om verk som bygger på den 
ortodoxa kyrkans tradition som Triodion 
och Adam’s lament. Det senare är en 
tonsättning av en text skriven av den helige 
Siluan från Athos (död 1939), en rysk munk 
vars tankar både direkt och indirekt starkt 
påverkat Arvo Pärt.
 Sedan 2010 har Arvo och Nora Pärt 
varit permanent bosatta i Estland. I 
Laulasmaa, sydväst om Tallinn vid Östersjö-
kusten, byggs nu ett centrum för dokumen-
tation och studier kring hans rika produk-
tion. Ännu inför sin 80-årsdag är han 
outtröttligt verksam och han kan glädja sig 
åt att över hela världen ha en mycket stor 
och mycket tacksam publik.

Torsten Kälvemark

Arvo Pärt
Foto Eric Marinitsch

 

Tre konserter med  
musik av Arvo Pärt i 
Engelbrektskyrkan  

9 och 10 maj.



Komplexa samtal om allt från mångfald och kosmos till matematik 
och folkmord i relation till klassisk musik. Interplays premiärår blev 
på många sätt omtumlande för såväl publiken som Sveriges Radios 
Symfoniorkester – för vissa rent av provocerande. Oavsett reaktion, 
ingen lär ha gått oberörd ut ur konsertsalongen.

När Daniel Harding införde idén 
att bjuda in ett subjektivt urval 
kända forskare, författare, 
konstnärer skådespelare och 
tänkare i största allmänhet att 

medverka i Berwaldhallens program för 
säsongen 2014/2015, så var det nog många 
som höjde på ögonbrynen och undrade 
vad konst och vetenskap egentligen har 
gemensamt.
 Annars är det ju mest i Nobelsamman-
hang som de olika disciplinerna möts och 
diskuteras över en avec i Stockholms 

stadshus Blå hallen. 
 Men som Daniel Harding nyligen sa i 
en intervju (DN 10/4) inför konserten Resan 
genom kosmos: ”Det är i vetenskapen de 
stora kreativa sinnena och de stora 
eleganta idéerna finns”. 
 Anna Cokorilo, projektledare för 
Interplay, tycker att det har varit ett privile-
gium att förverkliga Daniel Hardings konstnär-
liga visioner. Hon ser hur Interplay har 
inneburit att Berwaldhallen har kunnat erbjuda 
en extra dimension av konsertupplevelsen. 
  – Här erbjuder Berwaldhallen en 

förståelse för sammanhangen, ett samspel 
mellan förnuft och känslor, säger Anna 
Cokorillo.
 Berwaldhallens chef Helena Wessman 
upplever att Interplay-projektet har 
introducerat ett helt nytt sätt att tänka 
kring musiken. Hon medger att vissa i 
publiken inte har uppskattat en konsert 
med föreläsning. 
 – Det har stört deras konsertupplevelse. 
Man vill ha en kort introduktion, men inte 
mer. Eller som någon nyligen skrev till mig: 
”Sedan vill man bara åka med”. 

Personligen tycker Helena att Interplay-
projektet har fått henne att se musiken på 
ett nytt sätt, där det är ett spännande 
sam spel mellan musik, konst, vetenskap 
och filosofi.
 – Hela mitt tänk kring den symfoniska 
musiken har förändrats. Där har Daniel 
Harding verkligen lyckats med sin vision.
 Helena anser att styrkan i Interplay är 
att visa på musikens intellektuella sida. Vi 
människor brottas med att förstå vår värld 
ur många aspekter som överlappar 
varandra.  
 – Vi talar ofta om musiken som 
emotionell, men den går igen i så många 
andra tankebanor i vårt samhälle.
 Helena Wessman talar sig varm för att 
en public service-verksamhet som 
 Berwaldhallen måste våga ha en program-
bredd i ordets bemärkelse: att inte bara 
göra saker mer begripliga, utan faktiskt 
också våga bjuda på ett intellektuellt 
tuggmotstånd. 
 – Min tanke om Berwaldhallens 
erbjudande till publiken är att verkligen 
kunna ge dem en fördjupning på deras 

egen nivå. Det kan antingen vara program 
till dem som söker en verklig utmaning 
med  avancerade föreläsningar som 
Interplay eller en förenkling av innehållet. 
På så sätt får alla sin egen unika upplevelse. 
Och det är givetvis en verklig utmaning! 

Men varför är det viktigt att ständigt 
förnya konsertformen?
 – Det handlar om att nå ut till en 
bredare publik. Därför är det viktigt med 
olika teman. Svenska stjärnor är ett, 
Interplay ett annat. Konsertformen i dag är 
ju ett slags ritual. Det är bra, men man 
måste också våga bråka lite med den. 

Har ni märkt att ni har fått in nya publik-
grupper till Berwaldhallen med Inter-
play?
 – Nej, så snabbt går det inte, men vad 
vi kan se är att det är alltfler som kommer 
till föreläsningarna. Samtidigt är det inte en 
ny publik vi vill nå, utan fler olika publik-
grupper.

Hur ser planeringen för Interplay ut inför 

nästkommande säsong?
 – Vi kommer att fortsätta med 
Interplay. Våra föreläsningar eller samtal 
kommer att bli mer renodlade. Just nu 
ligger fokus på att hitta en bra nivå som 
samtidigt knyter an till något aktuellt, som 
är kopplat till konsertprogrammet. Däremot 
planerar vi inte fler föreläsningar insprängda 
i konserter, även om det inte är uteslutet.

Varför är det viktigt att blanda konserter 
med föreläsningar?
 –   För att vi ska upptäcka musiken i ett 
nytt sammanhang. Efter att ha hört Daniel 
Hardings eminenta föreläsning om Mozarts 
symfonier inom Interplay har jag själv fått 
en helt annan syn på Mozart som person 
och konstnär. Det fördjupar också våra 
musikers tolkning av musiken.

Ylva Lagercrantz Spindler

Final – säsongens sista Interplay: Konsthistori-
kern Simon Schama samtalar med Daniel Harding 
om konst, historia och musik. Samtalet är på 
engelska.

INTERPLAY  
– FÖRNUFT OCH KÄNSLA  

I SKÖN SYMBIOS
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Det finns en mycket speciell glädje i att 
uppleva barn som med djup koncentration 
och obändig vilja spelar ett instrument. 
Det är nytt, spännande och när du lyckas 
få fram den första tonen är du överlycklig! 
Du får hjälp av andra som är lite äldre och 
lite duktigare än du och ni jobbar stenhårt 
tillsammans. En dag sitter du här och spe-
lar med i en orkester! 
 El Sistema startade i Venezuela för  
40 år sedan för att möjliggöra för barn att 
växa och utvecklas via klassisk musik i nära 
samarbete med professionella musiker. 
Sedan dess har El Sistema spritts över hela 
världen och utvecklat kärleken till musiken 
i samma takt som glädje, självförtroende 
och framtidstro. I dag finns El Sistema på 
25 orter i Sverige. 
 El Sistema Stockholm samlar idag 
närmare 900 barn och deras föräldrar. I 
Berwaldhallen denna kväll kommer barnen 
från Bredäng/Skärholmen, där Sveriges 
Radios Symfoniorkester gör besök flera 
gånger om året. Samarbetet utmynnar i 
kvällens Sida vid sida-konsert. Även 
 Radiokören samarbetar med El Sistema 
Stockholm och besöker barnen och 
 pedagogerna i Husby/Kista. I år gör kör-
verksamheten en egen konsert, men nästa 
år planeras för gemensam kör- och orkester-
konsert.
 Barnen i El Sistema Stockholm lär sig 
alltså att spela och sjunga klassisk musik, 
man lär sig att ingå i ett kollektiv, träna och 
trivas tillsammans. Det handlar om att en-
gagera sig och våga satsa, men också att 
kunna ta lärdom och sprida lärdomar: I El 
Sistema är det i mötet mellan ung och gam-
mal, barn och vuxen som musiken uppstår. 

 Varje vecka bjuds också barnens 
 föräldrar, syskon och andra anhöriga in till 
El Sistema Familjeträff och får följa vad 
som händer i undervisningen, fika och 
knyta kontakter.
 CHRISTOFFER HOLGERSSON var 
dirigent på både El Sistemas första 
Sverige konsert för fyra år sedan samt 
dirigerade El Sistemas första Stockholms-
konsert, som ägde rum i Berwaldhallen 
förra året. Christoffer är utbildad dirigent 
vid Kungliga Musikhögskolan och har job-
bat i många år som musiklärare och körl-
edare i Adolf Fredriks Musikklasser. Sedan 
2011 är han kyrkomusiker, körledare och 
dirigent i Adolf Fredriks församling.
 – I år är det återigen en stor ära och 
glädje för El Sistema eleverna att få urupp-
föra musik, säger han. Tebogo Monnakgotla 
har komponerat The low door in the wall 
och ni får även lyssna till en nykomponerad 
fanfar av Markus Ahlberg. El Sistema elev-
erna kommer dessutom själva att urupp-
föra ”Tonernas fem fönster” komponerad 
av Johan Arrias.
 Sveriges Radios symfoniorkester 
 spelar Uvertyren till Wilhelm Tell. Det blir 
också en kär repris av El Sistema Stockholm 
Suite av Tormod Tvete Vik som kompone-
rades och uruppfördes förra året.  
 – Sviten kan nu upplevas som en av 
signaturerna för El Sistema Stockholm, 
säger Christoffer Holgersson. 
 Avslutningsvis blir det pompa och 
ståt med Pomp and Circumstance av 
 Edward Elgar. 

Mikaela Kindblom

Måndag 4 maj kl 18.00

SIDA VID SIDA-
KONSERT
El Sistema  
Sveriges Radios Symfoniorkester
Julia Kretz konsertmästare
Christoffer Holgersson dirigent
Peter Boivie presentatör

MALIN AGHED/MAGNUS PETTERSSON 
Babumba, Arr Jan Alm
 
TRAD/SAADETIN KAYNAK (1895–1961)

Ah YA zen, Arr M Ahlberg    
                     
TEBOGO MONNAKGOTLA (1972)

The Low Door in the Wall    

JOHAN ARRIAS (1976)                            
Tonernas fem fönster             

GIOACHINO ROSSINI (1792–1868)                         
Wilhelm Tell, uvertyr      

TRAD/ALICE TEGNÉR (1864–1943)

Lasse liten, Arr Johan Arrias

TORMOD TVETE VIK (1975) 
El Sistema Stockholm-svit          

EDWARD ELGAR (1857–1934)                 
Pomp and Circumstance   

Konserten sänds i Sveriges Radio P2
Ungefärlig konsertlängd: 50 min

Fri entré. Ingen biljett krävs.

Livet är en orkester.

01

01  El Sistema 
 Foto Lee Kearney

GÅSHUDS- 
 ABONNEMANG

SVERIGES RADIOS SYMFONIORKESTER
RADIOKÖREN

Bli abonnent du också!

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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EDVARD GRIEG komponerade sitt lilla 
mästerverk i miniatyr, Fra Holbergs tid, 
inför 200-årsfirandet i Bergen 1884 av den 
i Danmark verksamme, men i staden födde 
dramatikern Ludvig Holberg (1684–1754). 
Det femsatsiga verket skrevs ursprungligen 
för piano men 1885 gjorde Grieg en version 
för stråkorkester som idag är mer känd. 
Undertiteln är verk i gammal stil och 
 Holbergsviten kan hänföras till samma typ 
av musikpastischer som till exempel 
 Tjajkovskijs Rokokovariationer. Den fem-
satsiga sviten inleds med ett frejdigt pre-
ludium och verket är inspirerat av barocka 
dansformer som sarabande, gavotte, air 
och rigaudon.
 Grieg komponerade aldrig någon 
violinkonsert, något som bekymrat den 
norske violinisten och tonsättaren  Henning 
Kraggerud sedan han var pojke. Norska 
violinkonserter som funnits av Johan 
Svendsen, Christian Sinding och andra har 
aldrig kunnat kompensera avsaknaden av 
en motsvarighet till Griegs berömda piano-
konsert. För att ”råda bot på missförhål-
landet” orkestrerade Kraggerud tillsam-
mans med en kollega 2012, Bernt Simen 
Lund, Griegs tre sonater för violin och piano 
för violin och kammarorkester. Utöver 
stråkar innehåller arrangemangen även 
träblås. Griegs tredje violinsonat kompo-
nerades 1887, tjugo år efter de båda för-
sta, och är inspirerad av ett möte med den 
unga italienska violinisten Teresina Tua. 
Tonspråket i det tresatsiga verket är vilt 
och passionerat.
 Vintern 1773–74, ett år innan han skrev 
de fem violinkonserterna, komponerade 
WOLFGANG AMADEUS MOZART tre 
symfonier av större dimension än tidigare. 
De anses visa upp de första tecknen på hans 
geni. Mest känd är nr 25 i g-moll och den i 
A-dur, nr 29. Den senare har en sparsam 

besättning med endast stråkar, oboer och 
horn och komponerades av en artonårig 
Mozart. Första satsens tema med sitt 
 diskreta oktavsprång och nervösa puls i 
förstaviolinerna och upprepning med full 
orkester var i sin oansenlighet något nytt 
som pekade fram mot senare mästerverk i 
genren. Andra satsen karaktäriseras av 
maklighet och inåtvänd höviskhet, menu-
etten av punkterade rytmer och staccato-
fraser med en kontrasterande lyrisk triodel 
medan finalsatsen rusar iväg i ett Allegro 
con spirito med rasande snabba sexåtton-
delar och en dramatisk genomföringsdel. 
Även här finns ett oktavsprång i det inle-
dande huvudtemat.

HENNING KRAGGERUD är en mångsidig 
violinist, tonsättare och konstnärlig ledare 
för Nordnorsk Opera og Symfoniorkester 
med bas i Bodö och Tromsö. Han har 
bland annat spelat i Carnegie Hall, Royal 
Albert Hall och Wigmore Hall med London 
Philharmonic, Hallé, Melbourne Symphony 
m.m. Hans diskografi är omfattande med 
violinkonserter av Sibelius och Sinding 
samt verk av Grieg, Ysaÿe, Svendsen, 
Spohr, Mozart, Schubert m fl. 2010 urupp-
förde Kraggerud Munch-svit för soloviolin, 
ett projekt med nya verk av femton ton-
sättare från hela världen.

SVENSKA KAMMARORKESTERN bildades 
1995 i Örebro och är idag en av Sveriges 
förnämsta ensembler. Under sin dirigent 
Thomas Dausgaard spelade orkestern på 
BBC Proms och i USA (Lincoln Center) 
2004. Sedan dess har man turnerat regel-
bundet i Europa, Nordamerika och Japan 
och spelat in över femtio skivor, bl.a. 
 Beethovens samtliga symfonier.

Henry Larsson

Den romerske generalen Gaius Marcius 
blev historisk år 493 f.kr. när han visade list 
och djärvhet under romerska arméns 
 belägring av staden Corioli. Romarna höll 
på att övervinnas av volskerna, som bodde 
i Corioli och regionen omkring, men tack 
vare Gaius Marcius insats segrade romarna 
och han fick därefter det tredje namnet 
”Coriolanus”. Senare råkade han i onåd 
hos den romerska staten och försattes i 
exil. Som hämnd gick han samman med 
volskerna, manade dem till uppror och 
ledde sedan själv en volskisk belägring av 
staden Rom. Först när hans mor, hustru 
och barn kom ut ur staden och vädjade 
honom att upphöra, drog han tillbaka den 
volskiska armén. Coriolanus öde har 
 dramatiserats flera gånger, bland annat av 
Shakespeare. LUDWIG VAN BEETHOVENS 
Coriolan-uvertyr är dock skriven efter en 
pjäs av den österrikiske dramatikern Heinrich 
Joseph von Collin och följer i allmänhet 
 pjäsens handling. Stycket uruppfördes på 
samma konsert som både Beethovens fjärde 
symfoni och hans fjärde pianokonsert.
 Den tredje pianokonserten av BÉLA 
BARTÓK tillkom under slutskedet av hans 
liv. Hans hälsa hade gradvis försämrats under 
de sista åren, då han också flyttat till New 
York. 1944 konstaterade läkare att han led 
av leukemi men att sjukdomen var så långt 
gången att inget gick att göra. Trots det 
fatala beskedet komponerade han under 
sitt sista levnadsår flera utsökta verk, däri-
bland hans Konsert för orkester som blivit 
ett av Bartóks mest uppskattade verk. 
Hans tredje pianokonsert skrevs som en 
överraskningspresent till hustruns, pianis-
ten Ditta Pásztorys födelsedag. Bartók 
hann dock aldrig avsluta verket – han avled 
på ett sjukhus i New York med de sista 
sjutton takterna ofullständiga; dessa full-
bordades av vännen och eleven Tibor Serly 
efter Bartóks egna anteckningar och verket 
uruppfördes i februari året därpå.
 Ett annat musikverk med dolda 

 romantiska kopplingar är DMITRIJ 
 SJOSTAKOVITJS tionde symfoni, hans 
första symfoniska verk sedan han för andra 
gången fördömts av sovjetiska regeringen 
för att skriva formalistisk, ideologiskt 
 inkorrekt musik. Symfonin, som urupp fördes 
1953 efter Josef Stalins död, ses av somliga 
som en kritisk kommentar på Stalin och hans 
år vid makten. Detta är dock omdiskuterat. 
Symfonins tredje sats innehåller två speci-
ella motiv: ett representerar Sjostakovitj 
själv och användes i ytterligare ett tiotal 
verk. Det andra representerar Elmira 
 Nazirova, en av hans elever vid den här 
tiden, som han var förälskad i. Elmiras 
tema påminner också starkt om ett motiv 
från första satsen ur Mahlers Das Lied von 
der Erde, ett verk som Sjostakovitj hade 
hört och uppskattat. Känslorna för Nazirova 
var obesvarade, vilket kan anas i musiken, 
men sättet som deras två teman alterneras 
och sakta förs ihop ger ändå en bild av att 
Sjostakovitj hoppades att de, också, till 
slut skulle mötas.

DAVID AFKHAM från Freiburg i Tyskland är 
en eftertraktad ung dirigent som arbetat 
mycket med olika orkestrar i sitt hemland 
men också runt om i Europa, USA och Israel. 
Han debuterade som operadirigent 2014 
med Glyndebourne Festival Opera och 
 kommer hösten 2015 tillträda som chefs-
dirigent för Orquesta Nacional de España.

FRANCESCO PIEMONTESI är känd för 
sina kritikerrosade tolkningar av Mozarts 
pianomusik. Han varvar kammarmusik 
med samarbeten med symfoniorkestrar 
runt om i världen och har spelat in musik 
av bland annat Schumann, Debussy, 
Dvořák. Han är konstnärlig ledare för 
konstmusikfestivalen Settimane Musicali 
Ascona i hans hemregion Locarno i 
Schweiz.

David Saulesco

Onsdag 6 maj kl 18.00
Torsdag 7 maj kl 18.00

GRIEG OCH 
MOZART
Svenska kammarorkestern
Urban Svensson konsertmästare
Henning Kraggerud musikalisk ledning

EDVARD GRIEG (1843–1907)

Fra Holbergs tid – Svit i gammal stil op 40 
- Praeludium (Allegro vivace)
- Sarabande (Andante)
- Gavotte (Allegretto)
- Air (Andante religioso)
- Rigaudon (Allegro con brio)

Sonat för violin och piano nr 3 c-moll op 45 
orkestrerad för violin och kammarorkester 
av Kraggerud/Lund
- Allegro molto ed appassionato
- Allegretto espressivo alla Romanza
- Allegro animato – Prestissimo

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791)

Symfoni nr 29 A-dur K 201
- Allegro moderato
- Andante
- Menuetto: Allegretto 
- Allegro con spirito

Konserten sänds i Sveriges Radio P2 fre 15 
maj kl 19.00 med repris ons 20 maj kl 10.30.
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 30 min

Fredag 8 maj kl 19.30 
Lördag 9 maj kl 15.00 

SJOSTAKOVITJS 
TIONDE 
SYMFONI
Sveriges Radios Symfoniorkester
Julia Kretz konsertmästare
David Afkham dirigent
Francesco Piemontesi piano

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)

Coriolan, uvertyr

BÉLA BARTÓK (1881–1945)

Pianokonsert nr 3
- Allegretto
- Adagio religioso
- Allegro vivace

Paus

DMITRIJ SJOSTAKOVITJ (1906–1975)

Symfoni nr 10
- Moderato
- Allegro
- Allegretto
- Andante/Allegro

Fredagens konsert sänds direkt i Sveriges 
Radio P2 med repris ons 13 maj kl 10.30.
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 55 min

Ett mästerverk i gammal stil, en saknad violin-
konsert och en symfoni skriven av en artonåring,

En romersk kämpe, en nästan färdig pianokonsert 
och en obesvarad kärlek.

01

01

02

02

01 Edvard Grieg 
02 Wolfgang Amadeus Mozart

01  David Afkham 
 Foto Julian Luebbert

02  Francesco Piemontesi 
Foto Julien Mignot

Boel Adler talar med 
David Afkham fredag  
kl 18.30 i nedre foajén.

Konsert-
intro
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ARVO PÄRTS musik är både djupt person-
lig och universell. Bland alla de som bekänner 
sig till hans musik finns journalisten Eric 
Schüldt. För honom var mötet med Pärts 
Für Alina livsavgörande. 
 Det är något väckelseartat över alla 
bekännelser till Arvo Pärts musik. Kom-
mentarerna till Youtube-klippen berättar 
om aha-upplevelser, trafikolyckor som 
bromsats och barn som kommit till världen 
till tonerna av pianostycket Für Alina. 
 Journalisten Eric Schüldt, som presenterar 
kammarmusik-konserten, utgör inget 
 undantag. Schüldts musikaliska fostran i 
Adolf Fredriks musikklasser med harmoni-
lära och svala svenska körklanger i form av 
den ikoniska Kung Liljekonvalje fick sig en 
rejäl törn när Pärts musik gjorde entré i 
20-åringens liv i form av just Für Alina.
 – Det var en annan typ av musik-
lyssning som öppnade en andlig aspekt, 
en uråldrig resonans. Jag kände att det 
var en musik som var jag – som jag ser ut 
inuti. Här hör jag hemma! säger Schüldt. 
 För Schüldt, som för så många av 
Pärts fans, handlar det om igenkännande.
 – Jag tror att jag varit en ryskortodox 
munk i ett tidigare liv. 
 Han syftar på hur Arvo Pärt vänt sig 
till den ryskortodoxa körmusiken för att 
hitta förebilden till sina egna körkomposi-
tioner. Men också den ortodoxa kyrkans 
syn på skönhet som ett slags Gudsbevis.
 – Det är Pärts ideologiska argument: 
han vill helga Gud med sin musik.
 Det livsavgörande mötet med Für 
Alina ledde så småningom till en resa till 
Estland, där Schüldt fick en intervju med 
den nyligen hemflyttade Pärt i Laulasmaa. 
Men till hans förvåning undvek Pärt att 
svara direkt på frågorna, utan pratade 
hellre om sin nya Volvo. 
Inte så konstigt egentligen, tycker han:
 – De som verkligen hittat hem, har 
ofta inget mer att säga. Han låter hellre 
verken berätta.

 Den i dag 80-årige Pärt har modifierat 
sitt tonspråk en smula under senare år, men 
visar inga tecken på att slå av på takten. 
Eric Schüldt drar en parallell till den 80- 
 årige Giuseppe Verdi, som komponerade 
några av sina bästa verk i hög ålder. 
 – Men jag tror att Pärt har peakat. 
Dessutom vilar han i sin tro, och känner 
inte att han behöver bevisa något. Han 
lever i sin värld och trivs med det. 
 Vad är det då som gör att Pärt slagit 
igenom så stort? En förklaring, som ligger 
utanför det musikaliskt-andliga, är distri-
butionskanalerna. Hans musik ges ut av 
skivbolaget ECM, som förknippas med 
några av vår tids stora jazznamn – och en 
del gränsöverskridande, samtida musik. 
De definitiva inspelningarna – Pärt har 
sanktionerat ECM-inspelningarna som 
”urtexter” – finns inte heller på Spotify, 
utan förekommer istället på Youtube. 
 Kanaler som talar till fler än de redan frälsta 
och förstärker känslan av igenkänning. 
 I en intervju med den estniska tidningen 
Eesti Express år 2010 svarar Arvo Pärt 
med värme på berättelserna om igenkän-
nande i hans musik: Alla känner igen sig 
själva, något öppnas inom dem, som redan 
finns där. Jag skriver också musik genom 
att söka efter, upptäcka mig själv. Jag skriver 
inte för andra, men min musik ekar inom 
dem. Jag antar att vi älskar varandra i hem-
lighet. Anonymt. Det är mycket vackert.
 I dag finns en vallfärdsort för sanna 
Pärtianer, nära stranden i Laulasmaa vid 
Pärts eget hus: Arvo Pärt Centre, grundat 
2010. Bara fem år efter grundandet har 
forskningscentrat gett frukt i form av en 
bok – In principio – som utgår just från 
texterna som Pärts egna verk kretsar 
kring. 
 Och huvudbyggnaden i Arvo Pärt 
Centre heter förstås – vad annars? – Alina. 

Sofia Nyblom

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

ARVO PÄRT (1935)

Annum per annum 
Psalom 
Für Alina
Fratres
Summa
Pari intervallo

Konserten sänds i Sveriges Radio P2 fre 22 
maj kl 19.00 med repris ons 27 maj kl 10.30.
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 

Andlig skönhet och tidlös tro hos en tonsättare 
som låter verken tala.

01

01  Eric Schüldt 
 Foto Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Alla älskar vår tids Bach. Men till skillnad 
från Den femte evangelisten, som dispo-
nerade katedralen i Leipzig som arena för 
sin musik, så har 80-årige estniske tonsät-
taren Arvo Pärt hela världen som sin arena 
– och som sin församling. Radiokören och 
två dirigenter hyllar en av vår tids främsta 
körtonsättare med två storslagna konserter. 
 Första mötet mellan isländska Björk 
och tonsättaren ARVO PÄRT är typiskt för 
legenden kring vår tids stora andliga ikon. 
Pärt befinner sig på Island och blir upp-
ringd av en ung röst som säger att hon vill 
visa honom något: hon vill studera för 
honom och vill att han ska lyssna till hennes 
musik. Han bjuder in henne till repetitionen 
och den världsfrånvände Pärt kan inte 
förstå varför den blyga, älvlika Björks när-
varo väcker sådan uppståndelse. Några år 
senare intervjuar Björk sin kollega Arvo 
Pärt för amerikanska Channel 4. 
 – Jag gillar din musik för att den ger 
utrymme åt lyssnaren, säger hon till den 
allvarsamme Pärt – som spricker upp i ett 
leende:
 – Det är kanske för att jag behöver ge 
utrymme åt mig själv i min musik! 
 Bakom det utbyte som följer mellan 
de två kreatörerna friläggs en djupt per-
sonlig hållning till musiken. En spiritualitet 
som är både allmängiltig och otroligt 
 privat – och som just därför berört en hel 
värld. 
 I dag utgör några av Pärt-hitsen 
soundtracket till ett stort antal filmer och 
teveprogram, gärna med existentiella 

frågeställningar eller tragiska förlopp: 
alltifrån rymddramat Gravity till dokumen-
tärer om Förintelsen. Och oräkneliga rock-, 
pop- och punkband alltifrån Mogwai till 
Radiohead har gett Pärt sin tribut, artister 
som Nick Cave, Rufus Wainwright och, 
som sagt, isländska Björk.
 Skiljelinjen går 1976, när Pärt efter åtta 
års tystnad återkommer till komponerandet 
och med verket Für Alina tar klivet från 
tolvtonstekniken in i en sorts förandligad 
minimalism som han själv döpt till tintinna-
bulism. Ett helt eget tonspråk med tre-
klanger som rör sig parallellt i knepiga 
rytmiska mönster. Ett tonspråk som ekar 
av ryskortodox körmusik och tidlös tro, som 
uppstått som motstånd till den sovjetiska 
ateismen. Med denna mystiskt klingande 
musik visar Pärt vägen hem till sig själv – 
och vägen hem till publiken. Men den 
oinvigde ska inte låta sig skrämmas av 
terminologin och ismerna, för det är det 
sista Pärt vill göra. 
 Ord är för Arvo Pärt nämligen mycket 
mer än ord: i själva verket utgör de, precis 
som förkunnelsen, ankare och trampoliner 
för hans verk: ”I begynnelsen var Ordet.” 
Förutsättningen är att de smulats ner i 
historiens mylla och blivit en del av det 
gemensamma arvet. Eller med tonsättarens 
egna ord: Texter lever sina egna liv och de 
väntar in oss: var och en behöver ta sin tid 
för att finna dem. Mötet uppstår när 
 texterna inte längre betraktas som litteratur 
eller konst, utan snarare som ankare, eller 
förebilder.   FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA —>

Lördag 9 maj kl 18.00 
Engelbrektskyrkan 

ARVO PÄRT  
80 ÅR
Radiokören
Stockholm Sinfonietta
Bernt Lysell konsertmästare
Tõnu Kaljuste dirigent

ARVO PÄRT (1935)

Dopo la vittoria
Salve Regina
L’abbé Agathon
Adam’s Lament

Konserten sänds i Sveriges Radio P2 fre 22 
maj kl 19.00 med repris tor 28 maj kl 10.30.
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 20 min

Musik som ger utrymme 
åt lyssnaren.

01  Tõnu Kaljuste 
 Foto Micke Grönberg/Sveriges Radio 
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 En textrad kan inspirera en komposition, 
eller till och med – som i körverket Passio 
– lägga grunden till den musikaliska struk-
turen. I fallet Adam’s Lament så studerade 
Pärt den Helige Silouans texter redan 
under tidiga 1990-talet, och ritade upp 
skelettet för hela verket – för att återvända 
och fullborda det hela så sent som 2010. 
Den otidsenlige, ryskortodoxe munken 
Silouan levde i askes i ett kloster i Grekland 
och gick bort 1938. Motetten I Am the 
True Vine flätar samman rösterna som 
vinrankor, men låter stammen växa rank och 
självständig – precis som trädgårdsmästa-
ren i bibeltexten beskär de grenar som 
inte är levande. I de senare verken, som 
L’abbé Agathon från 2011, finns inslag av 
textmåleri: berättelsen om den prövning 
som Agathon utsätts för, när han bär en 
leprasjuk fram och tillbaka till marknaden, 
illustreras i cellostämmorna med tunga 
steg och udda intervall i sopransolistens 
parti. 
 Allt är planerat med samma omsorg 
– det finns inga slumpmässiga val i Arvo 
Pärts musik. 
 Ljud betraktar Arvo Pärt nämligen 
som något både livgivande och potentiellt 
destruktivt. ”Man kan döda människor 
med ljud – men det innebär att ljud också 
kan vara motsatsen till dödande, och av-
ståndet mellan dessa två punkter är 
enormt”, säger han i intervjun med Björk. 
Han refererar också till två sidor i sin musik, 
som också kan tolkas som två poler. Och, 
återigen, en starkt personlig utgångs-
punkt som får universell betydelse genom 
hans tonspråk. ”Den ena är mina synder: 

komplicerad, subjektiv; den andra är för-
låtelsen: enkel, objektiv”. 
 Inte så konstigt om bönen och bönens 
funktion är ett återkommande inslag i 
Pärts musik: Triodion (2003) består av tre 
böner, riktade till Jesus, Jungfru Maria 
respektive Sankt Nikolaus. Te Deum (1993), 
den klassiska ambrosianska hymnen, 
 refererar Pärt till både i tonsättningen för 
kör och stråkorkester och i a cappella-
verket Dopo la vittoria (1997), vars text 
beskriver hymnens tillkomst. 

Estniske dirigenten TÕNU KALJUSTE var 
chefsdirigent för Radiokören under några 
märkesår på 1990-talet (1994–2000), då han 
introducerade mycket av estnisk och baltisk 
körrepertoar för svensk publik. Han har 
haft ett nära samarbete med landsmannen 
Pärt genom sina egna ensembler, Estniska 
Filharmoniska kören och Tallinns kammar-
orkester, och står på pulten i Tallinn vid 
världspremiären i maj på Robert Wilsons 
iscensättning av Adam’s Passion – en dra-
matisering av flera av Pärts stora körverk. 

STOCKHOLMS SINFONIETTA består av 
mellan trettio och fyrtio utvalda musiker 
från Kungliga Filharmoniska Orkestern i 
Stockholm, Sveriges Radios Symfoni-
orkester, Göteborgs Symfoniker, Kungliga 
Hovkapellet samt frilansmusiker. Denna 
kammarorkester i världsklass har ingen 
fast dirigent, utan arbetar med gästande 
dirigenter – även de med världsledande 
status. 

Sofia Nyblom

Söndag 10 maj kl 18.00
Engelbrektskyrkan

ARVO PÄRT  
80 ÅR
Radiokören
Stockholm Sinfonietta
Bernt Lysell konsertmästare
Peter Dijkstra dirigent

ARVO PÄRT (1935)

The Woman with the Alabaster Box
I Am the True Vine
Triodion
Te Deum

Konserten sänds i Sveriges Radio P2 fre 5 juni 
kl 19.00 med repris ons 10 juni kl 10.30.
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 20 min

01

01  Peter Dijkstra 
 Foto Micke Wiberg

Kontrabasen är en underbar skapelse, lika 
vacker som välklingande. I Sohlmans 
musik lexikon från 70-talet sägs det om 
orkesterns viktigaste basinstrument: En 
slutgiltig allmängiltig form kan ännu inte 
sägas existera och vad kan vara bättre än 
en kontrabas? Kanske fyra stycken? Året 
2009 tog Robert Röjder initiativet till FAT 
STRING QUARTET. 
 – Vi ville gärna spela mer kammarmusik, 
men det är inte så lätt med repertoaren för 
fyra kontrabasister, konstaterar Robert. 
 – Vi fick lov att vara kreativa och ordna 
den saken själva. 
 Ensemblens vision är att utveckla 
basens roll inom kammarmusiken, samt att 
underhålla. Kvartetten utlovar ett smörgås-
bord av musik från olika genrer, bland annat 
jazz, folkmusik och pop. Arrangemangen 
är genomgående nya och av mycket blandad 
karaktär och de är alla utförda av gruppens 
medlemmar. 

ROBERT RÖJDER är medlem i Sveriges 
Radios Symfoniorkester sedan 1979. 
 Fjorton år gammal började han spela kontra-
bas hemma i värmländska Forshaga. Han 
har studerat på Musikhögskolan i Göteborg, 
Ingesund och i Berlin för Klaus Stoll. 
 Skapandet av Fat String Quartet ledde även 

till eget komponerande och arrangerande.

WALTER MCTIGERT växte upp i San 
 Francisco och började med kontrabasen 
som femtonåring. Han har studerat på 
Peabody Institute i Baltimore och Norges 
musikhögskola i Oslo. Efter fasta anställ-
ningar hos Trondheim Symfoniorkester 
och Den Norske Opera är Walter sedan 
2009 anställd i Sveriges Radios Symfoni-
orkester. 

DANIJEL PETROVIC kommer från Serbien 
och har studerat i Belgrad och i Stockholm. 
Han har spelat i en rad europeiska orkestrar 
och vunnit flera tävlingar. Efter ett lång-
vikariat i Sveriges Radios Symfoniorkester 
är han nu åter hos arbetsgivaren sedan 
2010, Den Norske Opera.

JOHAN STRINDBERG kommer från 
 Norrköping och frilansar i orkestrar och 
ensembler runt om i Sverige. Johan började 
med jazzmusik och gled successivt över till 
klassisk musik. Han har studerat vid Kungliga 
Musikhögskolan och Universität der 
 Künste i Berlin.

Gunnar Lanzky-Otto

Måndag 11 maj kl 12.00
Radiohuset Studio 2

CHAMBER 
UNPLUGGED
Fat String Quartet:
Robert Röjder kontrabas
Walter McTigert kontrabas
Danijel Petrovic kontrabas
Johan Strindberg kontrabas

En mix av olika genrer i egna arrangemang.

Konserten sänds i Sveriges Radio P2  
fre 5 juni kl 19.00.
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim

Symfoniorkesterns fundament i kvartettform 
 bjuder på strålande underhållning

01

01  Från vänster: Danijel Petrovic, Robert 
Röjder, Walter McTigert, Johan Strindberg 
 Foto Bo Söderström
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BENJAMIN BRITTEN får ursäkta, men vi 
börjar med att förhålla oss till textförfatta-
ren, det vill säga diktaren bakom de texter 
som inte kommer från den latinska döds-
mässan. Den brittiske poeten WILFRED 
OWEN blev bara 25 år gammal. Han del-
tog i första världskriget, sårades 1917 och 
sändes hem för konvalescens. Under det 
närmaste året skapade han dikterna med 
bittert realistiska och ibland satiriska be-
rättelser från krigets helvete som gjort 
honom så älskad och ärad av eftervärlden. 
Men året därpå bar det åter till skyttegra-
varna. Owen stupade då bara en vecka 
återstod till vapenstilleståndet. Nyss de-
korerad med The Military Cross, fast vad 
hjälpte det. Två år senare gavs hans dikter 
ut på initiativ av vännen och likaså krigan-
de poeten Siegfried Sassoon, men läsar-
nas entusiasm var till en början begränsad. 
Så nära krigshändelserna i tid var det inte 
komfortabelt att inse våldets meningslös-
het fullt ut, mer konventionellt patriotiska 
författare slog fortfarande bättre. My 
subject is war, and the pity of war. The 
poetry is in the pity. All a poet can do 
today is warn. Nja, Owens ord kändes lite 
väl tuffa. Det här handlade ju inte alls om 
gloriösa hjältedåd, utan om vad allt fa-
sansfullt soldater tvingats göra mot varan-
dra och att själva utstå. The old Lie, kall-
lade Owen tanken att det var rätt och 
passande att dö för ett land. Kriget var 
inget annat än en storskalig, djävulsk ill-
gärning mot all mänsklighet.
 Till Brittens mest geniala förmågor 
hörde att uppfatta sambandet mellan 
tankar, saker eller uttrycksformer som till 
synes är helt disparata och att därefter 
kunna kombinera dem i en ny form. Han 
hade gjort det förut och var alltid en mäs-
tare ifråga om val av textmaterial. I War 

Requiem från 1961 blev kombinationen av 
den traditionella latinska mässan för de 
döda, så rik på religiösa och musikaliska 
associationer, och uttrycket hos en ung 
poet, för länge sedan dödad i strid, något 
alldeles extra. Det är en rätt etablerad 
operatonsättare som talar här, men även 
om denna dödsmässa kan sägas vara till 
och med mer dramatiskt präglad än Verdis, 
har den knappast så mycket gemensamt 
med Brittens operor. Med tanke på att 
kränkandet och ödeläggandet av det 
oskuldsfulla är en så tydlig röd tråd i så 
stor del av hans skapande, är det inte 
förvånande att Owens diktning berörde 
Britten djupt. Resultatet blev inte bara ett 
sublimt nytt rekviem, utan även musik som 
gör rättvisa åt poetens starka människo-
kärlek och uttryckskraft. Mässan betraktas 
som ett av tonsättarens allra största mäster-
verk. ”Jag hoppas att den kan få folk att 
tänka lite”, skrev han i ett brev till sin syster. 
Den komponerades till invigningen av en 
ny kyrkobyggnad bredvid den i andra 
världskriget raserade Coventry  Cathedral 
och tillägnades fyra namngivna bekanta 
till Britten. Tre tillhörde offren i samma 
krig, medan den fjärde visserligen över-
levde 1944 års aktioner i Normandie, men 
begick självmord två månader innan sitt 
bröllop 15 år senare. Uruppförandet ägde 
rum 30 maj 1962, i just den nya  katedralen.
 Britten använder sig av tre olika plan i 
War Requiem. I förgrunden finns de båda 
manliga solisterna – soldaterna – och kam-
marorkestern, som genomgående ägnar 
sig åt Wilfred Owens dikter. Detta är världen 
”här och nu”, män som drivs till extrema 
handlingar och känslor, krigets extremitet 
och människans sorg över det mänskligas 
tillstånd. Där bortom finner vi mässans 
stora styrkor: sopransolisten, den stora 

kören och symfoniorkestern. De represen-
terar sörjandets formella uttryck, ritualernas 
värld. Än mer avlägset rör sig goss kören 
och orgeln: Oskuldsfullhetens och renhetens 
mysterium bibringat genom röster från 
fjärran, på klart avstånd från slag fältets 
värld. Kontrasterna och mot sägelserna 
mellan dessa tre element ger mässan dess 
speciella spänningsförhållanden och deras 
sammanlänkande i den avslutande delen 
är allt annat än en enkel förlikning. Utan 
att de utsägs eller sjungs här vilar Owens 
ord över finalen: All a poet can do is warn. 
Tänk om varningen någon gång tar skruv.

TATIANA PAVLOVSKAYA är född i 
 Murmansk och studerade vid Rimskij-
Korsakov-konservatoriet i Sankt Peters-
burg. Därpå kallade Mariinskij-teatern, 
vars ledande stjärnor hon alltjämt tillhör, 
med en strålande debut som Tatiana i 
Eugene Onegin som resultat. Hon har 
sjungit på scener som Metropolitan, La 
Scala eller Bayerische Staatsoper, i  konsert - 
hus som Concertgebouw och Carnegie Hall 
och vid festspelen i Salzburg, Ravenna och 
Glyndebourne, för att bara nämna en 
bråkdel, allt i samarbete med tidens främsta 
dirigenter. New York Times beskrev 
 hennes röst som ”rikhaltig och intensiv 
som den finaste choklad”.

Efter studier vid King’s College i Cambridge 
blev ANDREW STAPLES den förste mot-
tagaren av Royal College of Musics Peter 
Pears Scholarship, så hans Britten-status 
får sägas vara oantastlig. Han har fram-
trätt med dirigenter som Sir Simon Rattle, 
Robin Ticciati och Yannick Nézet-Séguin i 
en bred konsert- och opera  reper-toar från 
olika epoker. Under Östersjöfestivalen 2013 
sjöng han Tamino i sin egen uppsättning 

av Trollflöjten, som i det unika projektet 
Opera for Change nu far på Afrika-turné, 
från Nairobi till Kapstaden och genom 
totalt tio länder. 

ANDRÈ SCHUEN kommer från La Valle 
(Wengen) i norditalienska Dolomiterna, 
Sydtyrolen. Han har sjungit med orkestrar 
som Wiener Philharmoniker och Mozarteum-
Orchester. Festspelen i Salzburg har varit 
viktiga i karriären, där har han i olika 
 sammanhang arbetat med dirigenter som 
Sir Simon Rattle och Riccardo Muti. Andrè 
tillhör sedan 2010 Graz-operans fasta 
ensemble. Med en av sina många roller 
därifrån, Guglielmo i Così fan tutte, debu-
terade han i fjol på Theater an der Wien 
under ledning av Nikolaus Harnoncourt.  

ERIC ERICSONS KAMMARKÖR grundades 
1945 av Eric Ericson. Genom hans rika 
musikaliska gärning har kören blivit något 
av en idealensemble och som sådan hett 
eftertraktad, såväl i Sverige som utomlands. 
Under ledning av chefdirigenten Fredrik 
Malmberg förvaltar och utvecklar kören 
arvet efter Eric Ericson. Internationellt hör 
kören till det absoluta toppskiktet av 
 professionella ensembler.

ADOLF FREDRIKS GOSSKÖR bildades 
1965 av Adolf Fredriks Musikklassers lärar-
legend Jan-Åke Hillerud, och har i år stolt 
kunnat fira sitt 50-årsjubileum. Sedan 2009 
leds kören, vars medlemmar är i åldern 11 
till 16 år, av Pelle Olofson. Man turnerar 
flitigt och har medverkat i en rad stora 
produktioner. 

Gunnar Lanzky-Otto

Torsdag 21 maj kl 18.30 föreläsning

Torsdag 21 maj kl 19.30 konsert

BRITTENS  
WAR REQUIEM
Sveriges Radios Symfoniorkester
Tomo Keller konsertmästare
Radiokören
Eric Ericsons Kammarkör
Adolf Fredriks Gosskör
Daniel Harding dirigent
Tatiana Pavlovskaya sopran
Andrew Staples tenor
Andrè Schuen baryton

BENJAMIN BRITTEN (1913–1976)

War Requiem op 66
I   Requiem aeternam
II  Dies irae
III Offertorium
IV Sanctus
V  Agnus Dei
VI Libera me

Konserten sänds direkt i Sveriges Radio P2 
med repris ons 17 juni kl 10.30.
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 40 min

Brittens väldiga War Requiem – en glödande, evigt 
aktuell fredsappell.

01 0302 04

01  Tatiana Pavlovskaya
02  Andrè Schuen 

Foto Angelika Schwarz
03  Andrew Staples 

Foto Richard Ecclestone
04  Daniel Harding 

Foto Julian Hargreaves

#12  Interplayfinal 
– Simon Schama 
Konsthistorikern Simon Schama samtalar 
med Daniel Harding om konst, historia 
och musik. Samtalet är på engelska. 

OBS. Har du redan biljett till konserten 
kostar föreläsningen ingenting, dock krävs 
separat biljett.
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NOTISER

RADIOKÖREN MÖTER 
MUSIKHÖGSKOLAN
I juni är det dags för Kungliga Musikhögskolans elever på kompositionsutbildningen att få 
sina nyskrivna stycken framförda av Radiokören. Under en vecka i juni jobbar eleverna och 
kören tillsammans med de elever som går masterutbildning i dirigering. Avslutning den 5 
juni kl 19.30 i Eric Ericsonhallen.

NU ÄR DET SLUT
Detta är faktiskt det sista 
numret av Programtidningen 
som presentations forum för 
Berwaldhallens konserter. Men 
även till hösten kommer du 
som besöker Berwaldhallen 
kunna läsa om konserter och 
evenemang – fast i något annat 
format. Håll utkik när  du   går på 
konsert i september!

SÄSONGS PROGRAMMET 2015/2016
Snart kommer det! Under augusti månad publiceras Säsongsprogrammet för 2015/2016. 
Där presenteras inte bara det nya konsertutbudet utan även annan information kring vad 
som framförs och av vem under kommande säsong. Så nu går det bra att börja planera 
sina konsertbesök. 

GÄSTLISTAN
I P2
Kända artister bjuder dig på musik 
som har betytt mycket för dem. 
Kanske kastar deras berättelser ett 
nytt ljus över just dina favoriter? 

Lyssna när du vill i vår app 
Sveriges Radio Play.

Rickard Söderberg, tenor Anna Larsson, mezzosopran

Efter att CARL NIELSEN fullbordar sin andra 
symfoni år 1901 dröjer det åtta år innan 
han får inspiration till en ny symfoni. När 
han till slut påbörjar arbetet är han dirigent 
vid Det Kongelige Teater i Köpenhamn. 
Dagarna och kvällarna fylls av repetitioner 
och föreställningar. Komponerandet, som 
avbryts flera gånger, är förpassat till natten. 

Den färdiga symfonin spelas för första 
gången 28 februari 1912 tillsammans med 
violinkonserten. Nielsen dirigerar själv Det 
Kongelige Kapel. Namnet Sinfonia espansiva 
kommer från första satsens tempobeteck-
ning och syftar på det mänskliga medvet-
andets potential. I andra satsen har Nielsen 
infogat ordlös sång för en sopran- och en 
barytonsolist. 

Inspiration till symfonin lär Nielsen ha 
hämtat dels från Sibelius storslagna andra 
symfoni, samt dels från sina Beethoven-
studier. Genom hela verket finns tydliga 
likheter med Beethovens tredje symfoni, 
Eroica – inte minst i första satsens öppnings-
ackord. 

”Första och sista satserna måste han 
ha skrivit under påverkan av alkohol!”  
Så skrev en kritiker om LUDWIG VAN 
 BEETHOVENS Symfoni nr 7 A-dur efter 
ett framförande i Leipzig. Vid premiären  
i Wien några veckor tidigare, 8 december 
1813, hade den gjort stormande succé. 
Det var en välgörenhetskonsert för de 
sårade i slaget vid Hanau mot Napoleon.  
I orkestern satt flera av samtidens främsta 
musiker och tonsättare: Meyerbeer, 
 Hummel, Spohr och Salieri för att nämna 
några. Andra satsen bejublades särskilt 
och fick spelas da capo – konserten var en 
av Beethovens mest framgångsrika. 

Sjunde symfonin har genom tiderna 
beskrivits på ett otal sätt. Uttolkare har 
tyckt sig höra alltifrån revolution, jakt och 
karneval till kärlek och pastoralscener. 
Wagner kallade den ”Dansens apoteos" 
– Weber ansåg att de kromatiska bas-

gångarna i slutet av första satsen bevisade 
att Beethoven var ”redo för dårhuset”. 
Själv betraktade Beethoven sjunde symfonin 
som ett av sina allra främsta verk.

HANNA HUSÁHR debuterade 2009 som 
Leïla i Pärlfiskarna av Bizet på Folkoperan 
och har sedan dess framträtt på bland 
annat Nationaloperan i Riga, Kilden Opera 
i Kristiansand, Bergen Nasjonale Opera, 
Malmö Opera samt Nationaloperan i 
 Helsingfors. Hon har också framträtt på 
stora konsertestrader i såväl Sverige som i 
utlandet. Hennes repertoar omfattar alltifrån 
tidig barock till nutida musik. Hanna Husáhr  
sjöng Bach i Berwaldhallen i  januari 2015.  

CARL ACKERFELDT har sedan sin examen 
på Operahögskolan 2010 bland annat 
framträtt på Malmö Opera, Norrlands-
operan, Folkoperan, Kungliga Operan och 
Drottningholms slottsteater. Ackerfeldt 
har gestaltat roller som Olivier i Richard 
Strauss Capriccio, Sonora i Puccinis Flickan 
från Vilda Västern, Valentin i Gounods 
Faust samt Papageno i Mozarts Trollflöjten 
bl a på Östersjöfestvalen 2013. Han är 
också en uppskattad och flitigt engagerad 
konsertsångare.

Under sin långa karriär har HERBERT 
BLOMSTEDT varit chefsdirigent för Gewand-
hausorkestern i Leipzig, Staatskapelle 
Dresden, San Francisco Symphony Orchestra 
samt både danska och svenska radio-
orkestrarna. Blomstedt har utöver detta 
lett Berlinfilharmonikerna, Concertgebouw-
orkestern, New Yorks filharmoniker, Bayerska 
Radions symfoniorkester, Cleveland-
orkestern samt Wienerfilharmonikerna. 
Blomstedts diskografi omfattar bland 
annat Bruckners, Beethovens, Schuberts, 
Nielsens och Sibelius samtliga symfonier. 

Edward Klingspor

Torsdag 28 maj kl 18.00 
Fredag 29 maj kl 19.30 

BEETHOVENS 
SJUNDE 
SYMFONI 
Sveriges Radios Symfoniorkester
Malin Broman konsertmästare
Herbert Blomstedt dirigent
Hanna Husáhr sopran
Carl Ackerfeldt baryton

CARL NIELSEN (1865–1931)

Symfoni nr 3 Sinfonia Espansiva 
- Allegro espansivo
- Andante pastorale
- Allegretto un poco
- Finale: Allegro

Paus

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)

Symfoni nr 7 i A-dur
- Poco sostenuto – Vivace
- Allegretto
- Presto 
- Allegro con brio

Fredagens konsert sänds direkt i Sveriges 
Radio P2 med repris ons 3 juni kl 10.30.
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 50 min

Herbert Blomstedt och Sveriges Radios Symfoni-
orkester firar Carl Nielsen 150 år med Sinfonia 
Espansiva och Beethovens sjua.

01 02 02

01  Herbert Blomstedt
02  Hanna Husahr
03  Carl Ackerfeldt 

Foto Camilla Gewing-Stålhane

GLÖM INTE 
INTERPLAY I BILD!
Glöm inte att besöka Ber-
waldhallens övre foajé. Där 
pågår fortfarande utställningen 
med Interplays evenemang 
gestaltade i bild. En utställning 
av elever på Sveriges främsta 
utbildning inom grafisk design 
och illustration – Konstfack som 
Berwaldhallen med chefsdirigent 
Daniel Harding i spetsen har 
bjudit in till ett samarbete.

I EXTERN REGI JUNI 

Söndag 7 juni kl 18.00 
TILL MINNE AV TED GÄRDESTAD 
Kenneth Gärdestad berättar historien om sin 
bror, exklusivt filmad för denna unika konsert.

Erik Linder

Magdalena Eriksson Band

Biljetter: 250–390 kr

Arrangör: Lady M Music

(Fortsättning från sidan 3)

Violinisten Daniel Hope och 
skådespelaren och Ben Crystal



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.se och Berwaldhallens biljett- 
kassa samt via 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 nr 10 

Biljetter: 115–415 kr
 

29 LÖRDAG KL 15.00
Plats meddelas senare 

KIEVS KAMMARKÖR
Åter i Östersjöfestivalen!
Kievs Kammarkör
Mykola Hobdych dirigent

Ukrainsk och rysk ortodox musik 
av bl a Valentin Silvestrov och 
Viktoria Poleva.

Biljetter: 200 kr
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