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Den västerländska konstmusiken har varit en central 
del av vår kultur i närmare tusen år. Men idag blir den 
alltmer marginaliserad. Intresset för konstmusiken är 
starkt och brett – för många är klassisk musik meningen 
med livet. Problemet är inte publiken eller kvaliteten. 
Det alarmerande är att konstmusiken inte längre 
finns med bland allmänkunskapen i skolan, i medier 
eller i det offentliga samtalet. 

 Sveriges Radio Berwaldhallen har initierat ett  
Riksting för västerländsk konstmusik tillsammans med 
Svensk Scenkonst, Musikverket och Kungliga Musikaliska 
Akademien. Rikstinget samlar alla konstmusikens aktörer, 
politiker och medier till samtal om den västerländska 
konstmusikens betydelse för samhälle och mänsklig 
utveckling. 

På det första Rikstinget som genomfördes den  
26 maj 2016 i Sveriges Radios lokaler, diskuterades 
framförallt frågor om hur detta avspeglas i kultur- och 
utbildningspolitiska beslut. Diskussionen handlade 
bland annat om konstmusikens plats i skolan, dess 
betydelse för människors utveckling och välbefinnande. 

En ny rapport visar att en femtedel av svenskarna 
har gått på en klassisk konsert eller opera under det 
senaste året. En liten uppgång har skett bland äldre, 
men intresset bland unga som vill lära sig spela  
orkesterinstrument minskar. Färre söker till högre musik- 
utbildning och kvaliteten bland de sökande upplevs som 
sämre. Dessutom visar undersökningen att mediernas 
krympande redaktionella resurser har inneburit att 
bevakningen och kunskapen om den västerländska 
konstmusiken har minskat.

Rapporten utgår från befintliga kulturvaneundersökningar och institu-
tioners samt myndigheters olika rapporter. En diskussionsrapport som 
ger en överblick över vissa centrala statistiska fakta gällande intresse 
för klassisk musik, musikämnets utveckling inom skolan och reflektioner 
från tunga medieföreträdare. 

Rapportförfattare: Cecilia Nebel, frilansjournalist, april 2016.

Utan musiken tystnar kulturen
De riktigt stora känslornas språk. Så beskrivs  
västerländsk konstmusik av många. Andra menar att  
konstmusiken, i dagligt tal klassisk musik, framförallt 
erbjuder intellektuell stimulans. Somliga lyssnar för  
att koppla av och andra söker uttryck som skaver.

Oavsett förväntningar står det mesta att finna  
i denna tusenåriga musikform. 

I den vackra trycksak du just fått i din hand presen-
terar vi kommande säsongsprogram för Radiokören  
och Sveriges Radios Symfoniorkester. Jag hoppas att 
du i mötet med dem ska finna det som just du söker i 
konstmusiken. Antingen på plats i Berwaldhallen eller 
genom att lyssna på radio. Sveriges Radio sänder de 
flesta av våra konserter.

Sveriges Radios båda ensembler håller världsklass 
och deras respektive chefsdirigenter musicerar i den 
internationella toppligan. Båda vidgar i höst sitt 
chefskap till att omfatta andra ensembler. Radiokörens 
chefsdirigent Peter Dijkstra tar sig an Nederländska 
Kammarkören. Sveriges Radios Symfoniorkesters  
chefsdirigent Daniel Harding inleder samarbete med 
Orchestre de Paris.

Detta minskar inte på något sätt deras engagemang 
för Radiokören och Radiosymfonikerna. Tvärtom stärks 
banden för varje möte i musiken. Vi får visserligen ökad 
konkurrens om tid i deras fulltecknade kalendrar, men 
framförallt får vi två systerensembler att utbyta idéer 
och samverka med.

Säsongen 2016/2017 firar vi att Daniel Harding varit 
chefsdirigent för Sveriges Radios Symfoniorkester i tio år. 
För den som vill djupdyka i hans musikantskap finns  
en särskild jubileumsserie. Vi presenterar honom också 
extra utförligt i denna programbok. Möt en ung man 
med lång erfarenhet och stark hunger att utveckla 
konstformen klassisk musik.

Peter Dijkstras chefsperiod för Radiokören sträcker 
sig nästan lika långt. Radiokörens tioåriga samarbete 
med honom firar vi säsongen 2017/2018.

Men nu är det 2016 och en ny säsong ska snart ta 
sin början. Varmt välkommen till de stora känslornas 
och det skarpa intellektets konstmusikaliska värld!

Helena Wessman 
Konserthuschef, Berwaldhallen

Kära publik,

Foto: Bo Söderström
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Dirigent Harding brinner  
för både Wagner och Zlatan

Lagledaren

Text: Petter Karlsson 
Foto: Julian Hargreaves

Som grabb drömde han om en plats i engelska landslaget. 
Men Daniel Harding bytte dobbskorna mot dirigentpinnen.
Nu spelar hans Radiosymfoniker i högsta ligan.
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Jodå, det finns ögonblick när även en världsdirigent 
sträcker fram autografpennan och känner sig som en 
rödkindad tolvåring.

Turin, Italien, februari 2003. Manchester United  
är på besök för att spela mot Juventus i Champions 
League. Daniel Harding råkar bo på samma hotell.  
I flera dagar knallar han runt och tigger namnteckningar 
av stjärnor som David Beckham, Paul Scholes och  
Rio Ferdinand.

– Jag hade skaffat en vattenfast tuschpenna och  
en konserttröja. Betedde mig åter som en liten grabb.

För ibland spelar det ingen roll att man själv har 
hela jordklotet som kontor, att orkestrar slåss om  
ens gunst och att man med ett enda taktslag kan få  
Wagner att rotera av lycka i sitt mausoleum. 

Ibland önskar Maestro att kostymen vore en 
matchtröja och lackskorna hade dobbar. Ingen kan  
ta ifrån Daniel Harding hans passion, briljans och  
enorma kunnande när det gäller musik. Men be honom 
välja mellan en gästkonsert i Bayreuth och vanlig  
serielunk på Old Trafford och han tvekar åtminstone 
en millisekund.

– Jag drömde om att få spela i landslaget när jag 
var liten. Gör inte alla det?! 

Som tonårigt underbarn var han känd för en energi 
som ibland orsakade chockvågor genom både orkester- 
salonger och massmedia. Drygt två decennier senare 
ett alldeles charmerande intervjuoffer, snabb att stå till 
tjänst vid dirigentlogens brummande kaffemaskin. 
Och alldeles särskilt pratglad om man kommer in på 
favoritämnet Manchester United.

Ja, även när man ber Daniel Harding förklara varför 

ett musikaliskt geni från Oxford trivs så bra i mellan-
mjölkens land, dyker fotbollen upp i samtalet.

Jo, han kände förstås till Ingmar Bergman, inte 
minst tack vare ungdomsidolen Woody Allens filmer. 
Och jo, han har länge betraktat Benny Andersson som 
ett snille när det gäller att snickra ihop melodier som 
sitter som sjutumsspikar i medvetandet. Men frågar 
man om den svensk som betytt mest i hans 41-åriga liv, 
är det namnet ”Jesper Blomqvist” som först dyker upp.

– Visst startade han i Champions League-finalen 
1999, inte sant? Till vänster på mittfältet? Man undrar 
ju lite vad en sådan kille gör i dag...

Vad Daniel Harding gör, syns däremot på konsert-
husväggar från Chicago till Wien. ”Det händer rätt ofta 
att jag vaknar och inte vet var på jorden jag befinner 

mig.” Och så ledarskapet för Radiosymfonikerna,  
som blivit en så synnerligen lyckad kärlekshistoria.

– Varför? Kanske för att svenskar är de vänligaste, 
mest sympatiska människor jag någonsin träffat. Ni är 
aldrig cyniska, alltid älskvärda, öppna och rationella. 
Och ni har samma sjuka humor som vi engelsmän, 
minus våra elaka knivstick. Dessutom finns det en 
enorm musikalisk tradition i det här landet. Jag hade 
inte fattat hur många stora melodier i världen som 
faktiskt skapats av svenskar.

Men ont om svenska dirigenter?
– Ja, det är lite märkligt. Speciellt när man tittar på 

vad Finland får fram. Jag är försiktig med att prata om 
nationella stereotyper, men kanske har det att göra 
med det svenska kynnet. Ingen vill riktigt sticka ut. 

Alltför ont om starka egon?
– Ja, men samtidigt har ni ju Zlatan. Som är älskad 

för just sin attityd... 
Ja, ni fattar. Den röda tråden är omöjlig att släppa, 

oavsett om Daniel Harding talar om sina barn: 
– Min dotter började sjunga på signaturmelodin till 

vårt Tipsextra härom dagen. Jag kan för mitt liv inte 
förstå var det kom ifrån. 

Om sin lägenhet i Monaco: 
– Märkligt nog bodde det ett tag två toppmålvakter 

i samma hus, brassen Romero och holländaren  
Stekelenburg. 

Eller om sin syn på ledarskap: 
– Jag skulle förstås vilja vara Sir Alex Ferguson, 

Uniteds och världens främsta tränare genom tiderna. 
Men jag är rädd att jag är mer som Arsenals Arsène 
Wenger – inte fullt lika briljant.

Paralleller mellan just en fotbollsmanager och en 
dirigent är uppenbara, menar han. Här finns samma 
vilja att driva en grupp till stordåd. Men också samma 
risk att någon spelare vill vara större än laget. 

Har det hänt i Sveriges Radios Symfoniorkester?
– Ja, i två tre fall. Det kunde handla om någon som 

ville spela väldigt drivet, när jag istället ville hålla tillbaka. 
Då var jag tvungen att lyfta ut personen ifråga. Om jag 
inte törs ta de svåra besluten, går gruppen sönder. 

Samtidigt måste det finnas utrymme för stora  
personligheter i en orkester, menar han.

– Det underbaraste och svåraste är att få jobba 
med många mycket begåvade och intelligenta musiker. 
Det är som att rida en riktigt stor häst eller köra en 
riktigt snabb bil. De presterar oavsett min egen insats. 
Men samtidigt ... Ska man baxa dem till de högsta 
höjderna, måste även man själv vara en stor personlighet.

Som typ ... Karajan?!
– Karajan var ingen blygsam man, det är sant.  

”No one else I have come across  
does more to connect the music we  
love to the big issues of the day and  
of our minds and imaginations.”

Philippe Sands, människorättsadvokat
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Och hans personlighet stod aldrig i vägen för musiken. 
Du kan äga ett jättestort ego, men ändå veta att sätta 
musiken främst. Publiken ska komma för att höra verket, 
inte de som framför det. Alltför mycket i vårt samhälle 
idag handlar om tävling och jämförelse.

Men är du inte själv en celebritet numera?
– Möjligen inom den klassiska världen, men den  

är så liten. De där spelarna i Manchester United hade 
ingen aning om vem jag var, när de signerade min 
tröja. Det passar mig ärligt talat rätt bra. 

Ligger det inte en fara i att berusas av makten  
på pulten? 

– Den som tror att maktkänslan är stor i det här 
jobbet, har aldrig dirigerat. Den enda makt jag har är 
den som redan finns inuti själva kompositionen. I det 
som Mahler eller Brahms skrev. Min uppgift är att  
släppa lös den.

Läser du någonsin in dig på kompositörens liv före 
en konsert?

– Kunskap är  a l l t i d  bra, speciellt i vår tid, då vi 
tycks vara på väg med stormsteg tillbaka till den mörka 
medeltiden. Jag förskräcks av hur många som låter 
vetenskapen ge vika för en ”känsla”; det kan handla om 
religion eller om den globala uppvärmningen. Som jag 

ser det har människans stora styrka sedan vi kravlade 
upp ur träsken varit den vetenskapliga metoden, vår 
förmåga att skrota en gammal sanning i samma sekund 
som en ny uppenbarar sig. Och konsten måste alltid 
stå sida vid sida med de stora idéerna.

Det kan låta som ett stickspår, men tillhör också 
Daniel Hardings käpphästar. I Berwaldhallen har han 
som son till en universitetslärare i ingenjörsvetenskap 
infört offentliga samtal med företrädare för olika  
konster och vetenskaper under rubriken Interplay. 

Hur  v i k t i g t  är musik egentligen?
– Jag vet ärligt talat inte. Det pratas en massa 

trams om Mozart-effekten och sådana saker. Jag tycker 
det räcker gott med det vi alltid vetat: Att musik skapar 
empati, skärper sinnena och är intellektuellt utmanande. 
Däremot handlar det  i n t e  om liv eller död. Ingen 
kommer att dö om vi spelar fel. 

Kan du någonsin ändra i ett partitur, som en  
regissör kan göra med en Shakespearepjäs?

– Inte byta ut själva tonerna. Däremot kanske  
lägga till en extra oboe eller klarinett. Man vet att när 
kompositörerna själva dirigerade, lät det inte detsamma 
från gång till gång. Ibland lät de en flöjt höras starkare, 
ibland svagare. 

”Jag tror på det Daniel vill  
åstadkomma. Därför gör jag  
mitt yttersta som musiker.”

Malin Broman, konsertmästare 
Sveriges Radios Symfoniorkester
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Han själv, då? Har dirigent Harding ändrat sig 
mycket med åren?

– Givetvis. Den 20-årige Daniel var en fullkomlig 
explosion av energi, entusiasm och frustration.  
Proppfull av galna idéer. Försökte desperat bevisa  
för omvärlden att jag inte var en dirigent bland andra. 
Och visst, det finns fortfarande där. Men i dag är jag 
mer tålmodig, mindre uppskruvad.

Hur tidigt förstod du att du skulle försörja dig  
inom musiken?

– När jag var åtta tio år. Vilket är ganska vanligt  
när det gäller musiker.

Varför just klassisk musik?
– För att det var det jag råkade vara bra på. Jag 

hade varit en usel rockmusiker; det finns inte i mitt blod. 
Det närmaste jag har kommit populärmusiken var en 
turné med Frank Sinatra-låtar. Det tog tre fyra konserter 
innan jag slutade känna mig som pappan på skoldansen 
och kunde slappna av.

Kommer dina egna barn att bli yrkesmusiker?
– Vet inte. De har talang, men inte alls samma  

besatthet som jag själv ägde. Vilket inte behöver vara 
dåligt. På något sätt kommer de kanske att syssla  
med musik, men jag tror inte det blir den stora grejen  
i deras liv. 

Men kanske även Daniel Harding byter riktning  
en dag? Under den nu tomma kaffekoppen ligger ett 
Wagnerpartitur, men också ett vältummat häfte märkt 
”Aircraft General Knowledge (Systems)”. Att flyga har 
alltid varit en passion och en dröm. Varje ledig stund, 
till och med under spelavbrotten i en Champions  
League-final, löser han uppgifter som hans flyglärare 
mejlar till mobilen. 

– Bara när jag flyger, stängs musiken av helt i mitt 
huvud. Jag kan inte ha en massa åsikter och känslor när 
jag måste handskas med konkreta saker som turbulens 
eller flyghastighet, vilket är mycket hälsosamt för mig. 
Jag får redan i dag flyga mig och mina kompisar. Men 
mitt mål är ett certifikat för ett riktigt passagerarplan. 

Sista frågan i blocket känns därför mindre bisarr  
än väntat. I en klassisk intervju frågade Kurt Olsson en 
gång höjdhopparen Patrik Sjöberg om han hade med 
sig egen ribba till tävlingarna. Hur är det egentligen 
med den där dirigentpinnen? Finns den alltid med  
i handbagaget?

– Haha... jodå, den är specialtillverkad för mig. 
Glasfiber, tror jag, med handtag av kork och en vass 
spets. Jag har blivit stoppad en gång på en flygplats  
i Paris och de beslagtog hela lådan.

Ett farligt vapen, alltså?
– Du kan göra mycket skada med den, utan tvekan. 

Men bara när du dirigerar...



Sveriges Radios 
Symfoniorkester
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Sveriges Radios Symfoniorkester är hela Sveriges 
orkester. Oavsett var i landet du bor kan du höra alla 
orkesterns konserter i Sveriges Radio P2 och flera av 
dem visas också i Sveriges Television. Tomo Keller,  
en av orkesterns konsertmästare, sade i en intervju att 
”det är en ren glädje att spela med orkestern” och 
framhävde två unika drag hos den ensemble han nu 
tillhört i snart tre år: Förutom drivkraften att hela tiden 
bli bättre har orkestern även en sällsynt känsla och 
lyhördhet. Det märks i såväl klassiska verk av exempel-
vis Brahms eller Verdi som i ny musik av dagens mest 
intressanta tonsättare.

Sveriges Radios Symfoniorkester, eller Radiosymfo-
nikerna, består av omkring 100 musiker. Den skotske 
fotbollstränaren Sir Alex Ferguson har liknat en orkester 
vid ett fotbollslag där båda står och faller med samar-
betet mellan spelarna. 
Liksom de bästa fotbolls- 
lagen är Radiosymfonikerna 
en av Europas – kanske 
världens – bästa och mest 
mångsidiga orkestrar.  
Varje år framför de, förutom 
den klassiska repertoaren, 
nyskrivna verk av spännande 
samtida tonsättare som 
Victoria Borisova-Ollas, Magnus Lindberg, Unsuk Chin 
och Jesper Nordin. Dessutom spelar de musik ur  
populära filmer samt dator- och videospel. De samar-
betar med framstående jazz-, pop- och rockartister  
i en ständig strävan att utvecklas och bryta ny mark.

Regelbundna turnéer har gjort orkesterns högklassiga 
och omfångsrika musicerande känt runt om i världen. 
Förra säsongen turnerade de i Europa tillsammans med 
pianisten och Mozart-specialisten Maria João Pires samt 
den uppmärksammade violinisten Veronika Eberle. Till 
våren 2017 ger sig orkestern ut på sin största turné på 
många år med musik av bland annat Ravel, Dvořák och 
Mahler. I sällskap av den Grammy-belönade violinisten 
Joshua Bell besöker de bland annat Wien, Salzburg, 
Frankfurt och Milano.

Under säsongen 2016/2017 kommer Radiosymfoni-
kernas nuvarande chefsdirigent, Daniel Harding, att fira 
sitt tioårsjubileum med orkestern med tre av 1800-talets 
stora musikverk: I höst väntar Berlioz Romeo och Julia 
och på våren gör Harding, som är en aktad Schumann- 
älskare och kännare, två fantastiska verk av tonsättaren: 
Scener ur Goethes Faust samt det trollbindande  
oratoriet Paradiset och perin.

Varje dirigent sätter sin prägel på en orkester. Sedan 
Harding tillträdde 2007 har han fortsatt jobba med både 
orkesterns musikaliska kompetens och med nya sam-

arbeten och uttryckssätt. Ett exempel på det sistnämnda 
är den gränsöverskridande konsertserien Interplay där 
publiken får möta musiken i nya och spännande samman- 
hang. Inför ett gästspel vid BBC Proms 2014 svarade 
Daniel Harding så här på varför Sveriges Radios  
Symfoniorkester sticker ut ur mängden: ”Orkestern har  
en otrolig ödmjukhet inför musiken och en underbar 
känsla för musikalisk fantasi och uppfinningsförmåga.”

Radiosymfonikerna är kända bland musikälskare för 
sina prisbelönta skivinspelningar. 2014 vann de BBC 
Music Magazine Award för sina tolkningar av Bartóks 
Violinkonserter nr 1 och 2 med stjärnsolisten Isabelle 
Faust och samma år utsågs Britta Byströms violakonsert 
A Walk After Dark till årets bästa skiva av flera svenska 
tidningar. 2015 tilldelades orkestern en Gramophone 
Award för inspelningen av Beethovens Pianokonsert  

nr 3 och 4 med Maria João 
Pires och de spelade dess-
utom in Carl Nielsens tre 
solokonserter i samband 
med den danske tonsätta-
rens 150-årsjubileum.

Flera av orkesterns 
medlemmar är även fram-
stående solister och kam-
marmusiker. I konsertserien 

Chamber Unplugged får du komma närmare musiken 
– och musikerna – när de bjuder på stora stycken i litet 
format. Desto större är den årliga Östersjöfestivalen, 
där Radiosymfonikerna är en av festivalens hörnpelare. 
I fjol framförde de bland annat Arnold Schönbergs 
episka oratorium Gurre-Lieder i ett unikt samarbete 
med Kungliga Filharmonikerna och i höst väntar bland 
annat Olivier Messiaens mästerliga Turangalîlasymfoni 
under ledning av orkesterns tidigare chefsdirigent, 
Esa-Pekka Salonen.

Orkestermusik har funnits i svensk radio sedan  
den allra första sändningsdagen i januari 1925. En fast 
ensemble bildades, Radioorkestern, med uppdrag  
att spela huvudsakligen klassisk repertoar i radiosänd-
ningar. På 1930-talet grundades också Underhållnings- 
orkestern som, liksom namnet antyder, spelade varieté-, 
dans- och annan populärmusik. Under åren därpå bytte 
ensemblerna skepnad och namn, slogs ihop 1965  
och döptes slutligen 1967 till Sveriges Radios Symfoni-  
orkester. Både mångfald och spetskompetens fortsatte 
att prägla orkestern som gjorde konserter och inspel-
ningar med jazz- och popartister samtidigt som den 
karismatiske rumänske dirigenten Sergiu Celibidache 
formade orkestern till det den än i dag är känd som: 
en internationellt ryktbar konstmusikensemble  
i toppklass! 

”Orkestern har en otrolig ödmjukhet 
inför musiken och en underbar 
känsla för musikalisk fantasi och 
uppfinningsförmåga.”
Daniel Harding

Text: David Saulesco 
Foto: Julian Hargreaves

Chefsdirigenter: 

2007–  Daniel Harding 
2000–2006 Manfred Honeck 
1996–1999 Evgenij Svetlanov 
1984–1995 Esa-Pekka Salonen 
1977–1982 Herbert Blomstedt 
1962–1971 Sergiu Celibidache

Hedersdirigenter:

Valery Gergiev 
Herbert Blomstedt
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Jacob Mühlrad är några av tonsättarna som står på tur 
att skapa nya och spännande verk för kören. Framstå-
ende orkesterdirigenter som Claudio Abbado, Riccardo 
Muti och Radiosymfonikernas egen chefsdirigent Daniel 
Harding har alla gjort bejublade konserter med Radio- 
kören. Förutom regelbundna samarbeten med Sveriges 
Radios Symfoniorkester uppträder de med flera andra 
av landets ledande orkestrar. Exempelvis planerar kören 
en skivinspelning med Svenska Kammarorkestern,  
med en åtföljande USA-turné!

Under den prisbelönta och internationellt eftertrak- 
tade chefsdirigenten Peter Dijkstra har verksamheten 
breddats ytterligare. Kören har även ett öga mot  
framtiden. De arbetar med barn och ungdomar inom 
El Sistema och tillsammans med olika kulturskolor. 
Kungliga Musikhögskolans tonsättar- och dirigent- 
studenter samarbetar också med kören och får därmed 
en unik möjlighet att under studietiden framföra sin 
musik med en vokalensemble i världsklass.

För att fira sitt 90-årsjubileum gjorde kören under 
jubileumsåret 2015 både flera konserter på hemmaplan 
och två uppmärksammade turnéer: På våren åkte de till 
Italien med Bachs samlade motetter och på hösten till 
Japan, en resa som avslutades med en utsåld konsert  
i Tokyo City Opera Hall inför 2 000 åhörare. För kom-
mande säsonger planeras nya turnéer till både Japan 
och Italien samt till Oman.

Vid utdelningen av Musikexportpriset 2009 fick 
Radiokören ta emot regeringens särskilda hederspris 
med motiveringen: ”Många är de svenska körer som 

skördat internationella framgångar genom åren, men 
få har som Radiokören under mer än ett halvsekel satt 
den svenska körmusiken på kartan.” De 32 professionella 
sångarna i ensemblen förenas i en dynamisk helhet 
med en klang som är ”varm, innerlig, balanserad och, 
framför allt, felfri utan sterilitet eller ihålig perfektion”. 
Så beskrev den brittiska tidskriften Gramophone  
Radiokören i januari 2011 när de listade ensemblen 
som en av de tjugo bästa körerna i världen.

Hur fortsätter denna nittioåring att hålla sig vital? 
Genom att både vara stolt över sina åstadkommanden 
och samtidigt hålla blicken riktad framåt. När Radiokören 
grundades var ett av ensemblens krav att den ”skulle 
verka på en hög ideell, kulturell och konstnärlig nivå”. 
Med tanke på sin nyfikenhet, skaparlust och höga 
musikaliska ambition kommer de orden att fortsätta 
bära ensemblen i minst nittio år till. För att citera körens 
chefsdirigent, Peter Dijkstra: ”Att känna att ’nu är allting 
klart’ är farligt. Vi måste alltid fortsätta utvecklas!  
Endast fantasin sätter gränserna!”

David Saulesco

”Varm, innerlig,  
balanserad och, framför allt, 

felfri utan sterilitet eller  
ihålig perfektion.”

Tidskriften Gramophone

Radiokören  Foto: Kristian Pohl

höra sina verk uruppföras i Stockholm. När Arthur  
Honegger hörde Radiokören sjunga sina stycken lär 
han ha sagt att de för första gången lät så som han 
föreställt sig!

Fruktbara samarbeten fortsätter att vara en av en-
semblens hörnstenar. Nana Forte, Martin Smolka och 

Radiokörens chefsdirigent, Peter Dijkstra, har i en 
intervju jämfört körens roll med bergsbestigarens: ”Vi är 
gruppen som lämnar baslägret först och tar ut riktningen 
för de andra att följa.” Dijkstras ord är tydliga och  
hans ambition märks i körens verksamhet: Den flexibla  
ensemblen är lika hemma i helt färska, nyskrivna verk 
av tonsättare från Sverige och runt om i världen som  
i älskade verk ur den rika, internationella musikskatten. 
Genom Sveriges Radio P2 når kören inte bara konsert-
publiken utan också alla lyssnare i etern och på webben.

I maj 1925 hade Radiokören sin första konsert.  
Förutom BBC Singers i Storbritannien är därmed  
Radiokören den äldsta ensemblen av sitt slag i Europa! 
Körens första chefsdirigenter, Axel Nylander och Einar 
Ralf, lade ribban högt redan från början och under  
Eric Ericsons trettioåriga ledarskap – mellan 1952 och 
1982 – växte sedan ensemblen till den internationella 
storhet som den är än i dag. Ericsons legendariska 
klangideal och konstnärsskap lockade de främsta 
svenska såväl som utländska tonsättarna att tillägna 
Radiokören sin musik. Ingvar Lidholm, Igor Stravinsky 
och Krzysztof Penderecki är bara några av dem som fick 

Radiokören
Chefsdirigenter: 

2007–  Peter Dijkstra
2002–2005 Stefan Parkman 
1994–2000 Tõnu Kaljuste 
1986–1994 Gustaf Sjökvist 
1982–1985 Anders Öhrwall 
1952–1982 Eric Ericson 
1939–1952 Einar Ralf
1925–1939 Axel Nylander
1925 Gustaf Malm

Hedersdirigent:

Eric Ericson
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2017 har Peter Dijkstra varit chefsdirigent för Radiokören 
i tio år. Vägen till Sverige och Radiokören började när 
han som 25-åring fick utmärkelsen Eric Ericson Award 
2003. Han fick då resa till Sverige och träffa Eric Ericson 
och Radiokören. 

– Det är fantastiskt att få komma hit, säger Peter 
Dijkstra med ett leende. Varje gång jag kommer till 
Sverige och Radiokören fylls jag av en sådan glädje 
när jag hör Radiokören sjunga. Vi har idag samarbetat 
med varandra i snart tio 
år och fortfarande kan jag 
rysa när de sjunger!

Eric Ericson, som  
blev Peters mentor, lärde 
honom mycket om svenska 
körtraditioner.

– Det var otroligt att 
få träffa legenden Eric 
Ericson ”one-to-one”. 
Han var en visionär när 
det gäller utvecklingen av körmusiken och repertoaren. 
Han skapade ett nytänkande kring körlivet. Eric Ericson 
utstrålade värme och poängterade hur viktigt det är  
att ha roligt med kören och samtidigt känna respekt 
för den. Eric Ericson lärde mig en speciell typ av flöde 
i musicerandet och om hur man agerar med händerna. 
Intrycken jag har fått från Eric Ericson och Radiokören 
delar jag idag med mig till mina studenter, säger  
Peter Dijkstra.

Peter Dijkstra är holländare och har studerat kör- 
dirigering, orkesterdirigering och sång på konservato-
rierna i Haag och Köln samt vid Kungliga Musikhögskolan 
i Stockholm. Han har examen summa cum laude med 
medalj. Utbildningen har också omfattat master classes 
med dirigenter som Tõnu Kaljuste och Eric Ericson. Då 
han 2003 var den förste att vinna Eric Ericson Award samt 
belönas med Kersjes van de Groenekanprize för unga 
dirigenter, tog hans internationella karriär fart.

Peter Dijkstra är idag chefsdirigent för Radiokören 
och Nederländska Kammarkören, konstnärlig ledare  
för vokalensemblen MUSA och förste gästdirigent för 
vokalensemblen The Gents. 

I september 2007 utnämndes Peter Dijkstra till 
chefsdirigent för Radiokören. Han är regelbundet in-
bjuden att dirigera framstående körer som BBC Singers, 
RIAS Kammarkör i Berlin, Collegium Vocale Gent, 
Danska nationalkören, Estniska filharmoniska kören, 

Berlins radiokör och  
Nederländska radiokören. 
Hos dessa ensembler står 
en bred repertoar på  
programmet, från tidig 
musik till uruppföranden  
av nyskrivna verk. Peter 
Dijkstra blir ofta inbjuden 
att leda och initiera master 
classes och projekt för  
att främja körsång och  

dirigering på högsta möjliga nivå.
Vid sidan av kördirigeringen har Peter Dijkstra  

även blivit en eftersökt gästdirigent hos orkestrar som 
Bayerska Radions Symfoniorkester, DSO Berlin, Japans 
Filharmoniska Orkester, Stavangers Filharmoniska 
Orkester, Köpenhamns Filharmoniker, Residentieorkes- 
tern i Haag, Bochum Symfoniorkester och Holländska 
Radions Kammarfilharmoniker. 

Radiokören har en klar och ljus balans
– Anledningen till att den nordiska körklangen är unik 
beror dels på språket, dels på hur svenskar agerar i 
grupp. Ni har en gruppkänsla som är unik jämfört med 
många andra länder. I exempelvis Nederländerna är vi 
mer individualistiska. Svensken försöker komma överens 
i en grupp. På så sätt måste alla ta sitt eget ansvar för 
att gruppen ska komma fram till ett bra resultat. Det 
gäller även i körsammahang där koristen tar ansvar. 

”Anledningen till att den nordiska 
körklangen är unik beror dels  
på språket, dels på hur svenskar 
agerar i grupp. Ni har en grupp-
känsla som är unik jämfört med 
många andra länder.”

Svenskar har en  
unik gruppkänsla 
Peter Dijkstra, chefsdirigent Radiokören 

Svenska körmedlemmar tar sitt ansvar genom att lyssna 
tillsammans i ensemblen och känna in den musikaliska 
aspekten. Självklart är det dirigenten som leder, men 
det här är ett sätt att öppna upp som jag har tagit med 
mig i mitt arbete till andra länder där körmedlemmarna 
är mer individualister.

Svenskarnas körer är otroligt noggranna med  
intonationen – harmonin som gör att ackord stämmer 
och att det är rent, säger Peter Dijkstra.

– Radiokören har en berörande klang som är väldigt 

Peter Dijkstra har gjort en inspelning med Bachs motetter 
som hyllats av en enhällig kritikerkår. Han har även erhållit 
utmärkelsen ECHO Klassik 2012 för inspelningen av 
Faurés Requiem med Bayerska Radions Kör samt flera 
gånger fått utmärkelsen Diapson d’Or, bland annat för 
CDn Nordic Sounds där Dijkstra och Radiokören framför 
musik av Sven-David Sandström. Nyligen erhöll Radiokören 
och chefsdirigent Peter Dijkstra utmärkelsen Edison 
Klassiek 2015 för den klassiska cd produktionen Brahms 
– Mass & Motets (Channel Classics), i kategorin kör. 
Edison Klassiek är en av världens äldsta musikpriser som 
delas ut årligen till musiker som har utmärkt sig för sina 
cd-produktioner under året. Peter Dijkstra är ledamot av 
Kungliga Musikaliska Akademien. Från hösten 2016 är 
Peter Dijkstra professor i kördirigering vid Musikhög-
skolan i Köln.

flexibel och lätt kan anpassas till olika repertoarer och 
program, säger Peter. I konserten i Reaktorhallen 2015 
blev Radiokören ett sensuellt och häftigt instrument 
med olika färger. Radiokörens tonspråk och grupp-
känsla är unik. När jag närmar mig andra körer måste 
jag vara flexibel för att nå fram till dem på ett nytt  
sätt för att komma till samma mål som jag når med 
Radiokören.  
 
Inger Söderholm

 ”Radiokören har en  
berörande klang som är  
väldigt flexibel och lätt  
kan anpassas till olika  
repertoarer och program.”

Peter Dijkstra  Foto: Astrid Ackermann

Peter Dijkstra
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P2 Live
Vardagar kl 19–21: Konsertupplevelser i radio med 
klassisk musik, jazz, folk- och världsmusik

Fredagar: Konsert från Berwaldhallen i Stockholm  
med Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören.  
Alla konserter går att lyssna på via SR Play eller P2 Lives 
app. De finns tillgängliga i 30 dagar efter sändning. 

Musiknätverket i P2 är ett publiknätverk bestående  
av P2 Live lyssnare som vill vara lite mer än lyssnare.

Programledare Sofie Almroth är musikvetare och  
operasångerska.

P2 Live sänder varje fredag från Berwaldhallen
– P2 Live är mitt favoritprogram. För mig är det lyxigt 
att få chansen att tala direkt med lyssnarna och sända 
en direktintervju med en dirigent, kompositör, solist, 
musiker eller någon från publiken. En konsertupplevelse 
som förstärker musiken för lyssnarna. Då får jag närhe-
ten till musiken och lyssnarna, säger Sofie Almroth, 
programedare P2 Live. Och sist men inte minst är det 
inte alla som har internationella musiker som besöker 
sitt konserthus varje vecka. Det är verkligen lyx!

Sofie Almroth står vid P2-desken i Berwaldhallens 
foajé och har direktkontakt med producenten genom 
hörlurar. Det är livestämning i foajén och hon får  
radiolyssnarna att ”följa med” in i foajén och sedan in 
till konserten. Berwaldhallens foajé är välfylld. Niklas  
Lindblad som är kvällens presentatör, blir först intervjuad 
av Sofie och presenterar kvällens konsert. 

Kvällens konsert inleds med verket Blue Cathedral 
av Jennifer Higdon. Sofie passar på att sända delar  
ur andra stycken av Higdon som en introduktion till 
tonsättarens musik samt en äldre intervju med Jennifer 
Higdon. I Higdons verk används mer ovanliga “instru-
ment“ såsom kristallglas och kinesiska stressbollar. 
Sofie har gjort ett förinspelat inslag med instrumenten 
för att lyssnarna ska få höra hur de låter och hon  
berättar samtidigt hur de fungerar och ser ut. 

I pausen kommer kvällens dirigent Stéphane Denève 
och pianisten Conrad Tao till P2-desken i foajén, för en 
intervju i direktsändning. Efter intervjun görs en avstäm- 
ning med sändningsproducenten om det finns tid för 
en extra intervju på plats från någon i publiken. 

Sofie har förberett programmet genom att koppla 
ihop verken med den research hon har gjort i Sveriges 
Radios arkiv. Konserten avslutas med en Svit ur Romeo 
och Julia av Prokofjev. Sofie berättar att det är 400 år 
sedan Shakespeare gick bort och sänder ett stycke  
ur En midsommarnattsdröm. 

Vid direktsändning är varje minut viktig. Sändnings- 
producenten och programledarna följer ett körschema, 
minut för minut. Programledaren stämmer av med 
producenten när orkestern ska in på scenen. De tajmar 

varandra genom att kommunicera under hela sändningen 
och ibland händer oförutsedda saker i sista minuten. 

– Det är nerven som är kul i arbetet. Det kan jäm-
föras med att stå på scen. Allt kan hända, säger Sofie. 
Hon informeras om när det är 30 sekunder kvar till 
konserten börjar. Blir det en fördröjning fortsätter Sofie 
att prata med lyssnarna eller är beredd på att göra en 
extra intervju med någon ur publiken. Hon är beredd 
på att mycket kan hända i sista minuten. Varje sändning 
och konsert är unik. I varje konsert är det ofta något 
specifikt hon får fokusera på. 

När P2-desken i Berwaldhallen är bemannad är  
det direktsändning. 

– Det är roligt att få möjlighet att paketera musik 
och få folk att vilja lyssna på det jag presenterar. Jag 
vill skapa ett intresse för den klassiska musiken och få 
lyssnaren att bli nyfiken. När jag har förberett ett P2 Live- 
program och kommer till P2-desken i Berwaldhallen 
har jag en present till lyssnarna, mitt radioprogram! 

Varje program kräver research för att hitta en intres- 
sant vinkel för lyssnarna. Vissa verk är mer ovanliga än 
andra. Det är viktigt att radiolyssnarna blir intresserade, 
oavsett hur insatta de är från början. 

...och nu över till P2 Live
Intervju med programledaren Sofie Almroth 

Sofie gör intervjuer både direkt och förinspelat, 
beroende på när hon har möjlighet att få en intervju. 
Intervjuerna varvas sedan med musik i programmet. 
Musikinslagen som görs i förväg har alltid en koppling 
till konserten och kan varvas med direktintervjuer med 
dirigent, solist eller publik. Ibland ställer hon även 
frågor till Musiknätverket i P2 i förväg. Lyssnarnas  
svar kan de ta med i programmet. Ibland är det så 
intressant information från lyssnarna att de bjuds  
in till programmet.

– Det här jobbet är fantastiskt och P2 Live gör att 
alla kan få tillgång till musiken. Lyssnaren får både höra 

en fantastisk konsert och en intervju med personerna 
bakom musiken. Tillsammans med musiken illustrerar 
intervjuerna med dirigent och solist konserten på ett 
djupare plan för lyssnarna. Det skapar en speciell 
stämning och gör att lyssnarna kommer närmare  
musiken, avslutar Sofie Almroth. 
 
Inger Söderholm

Sofie Almroth  Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio
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Himmelsk mekatronik

Vad händer om sångaren skapar musik med hela 
kroppen? Konstnärstrojkan Åsa och Carl Unander- 
Scharin och Ludvig Elblaus vet svaret. Våren 2017 
välkomnar Berwaldhallen dem att inta huset med 
interaktiva installationer och en helt ny musik  
i en konsert med Radiokören och chefsdirigent  
Peter Dijkstra. En konsert som utlovas vara både 
spännande och vacker. 

När vi ses på ett café vid KTH, Kungliga Tekniska 
högskolan i Stockholm, så har paret Unander-Scharin 
och Ludvig Elblaus just kommit hem från San José  
i Kalifornien och den internationella konferensen  
Computer-Human Interaction där de visade sitt arbete 
med vad de kallar The Observers, ett slags musikrobotar 
som svarar på mänsklig interaktion. Det innebär att när 
musikern interagerar med kroppen, så styrs röstens klang 
med en handrörelse, som innebär att du inte kan avgöra 
vems röst du hör – Radiokörens eller musikrobotarnas.

Carl Unander-Scharin har tidigare skrivit flera verk 
för Radiokören, men nu intar de alla tre för första gången 
huset tillsammans för att utforma en hel konsert med 
nya musikteknologier och musikrobotar. Därutöver till- 
kommer kringarrangemang med interaktiva installationer 
och konsertbundna performances i foajén.

Tillsammans har de gjort en mängd projekt och verk 
ihop som undersöker just hur teknologi kan skapa nya 
konstnärliga uttryck och som går under begreppen 
Opera Mecatronica och Extended Opera, exempelvis 
The Elephant Man på Norrlandsoperan 2012. 

Externa stämband
Flera av de interaktiva musikverktyg som trojkan har 
skapat kommer att finnas med på scenen, bland annat 
kommer Radiokören att interagera med 16 så kallade 

Vocal Balancers som visuellt kan liknas vid externa 
stämband som kören spelar på genom att töja, smeka 
och luta sig mot dem. Strängarna är i sin tur kopplade 
till ett slags fjäderteknik som ska få användarna att 
känna sig tyngdlösa. Musiken varierar sedan beroende 
på hur sångarna interagerar med dem.

– På så sätt skapar de musik med hela sin kropp, 
inte bara med sin röst, förtydligar Carl Unander-Scharin.

Nya sceniska subjekt
Interaktiva stämband, robotar som dansar och handskar 
som förstärker rösten. Jag undrar vad som driver dem 
i deras ständiga utforskande av den mänskliga musika-

Fakta
Åsa Unander-Scharin, professor, är en internationellt 
verksam koreograf, dansare och konstnärlig forskare 
som skapat ett 40-tal scenföreställningar, installationer 
och dansfilm. 

Carl Unander-Scharin är tonsättare, operasångare  
(vid bl a Kungl Operan), uppfinnare och professor. Han 
har bl a forskat och med sitt team tagit fram en mängd 
unika elektrotekniska apparaturer för förnyelse av sång- 
och dansformerna och införandet av en mer interaktiv 
interpellation mellan sångare/dansare, musik och  
helhetsupplevelse. Han är även ledamot av Kungliga 
Musikaliska Akademien.

Ludvig Elblaus är kompositör, musiker och doktorand 
inom ljud- och musikbehandling. Han utvecklar teknik 
för användning i utställningar, teater, dans, musik och 
installationer.

”Även när vi jobbar med 
modern teknologi så handlar 
det samtidigt om känslor och 

stämningar. Det är människan 
som är hemligheten.”

Carl Unander-Scharin

Carl Unander-Scharin demonstrerar hur röstens klang kan styras med en handrörelse.  Foto: Andrea Szelvegi
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Musik är ett av mänsklighetens mest fascinerande 
och komplexa påfund. En viktig och vital del av 
mångas liv som ger både energi och intellektuell 
stimulans. Precis som konst, filosofi och vetenskap. 
Disciplinerna överlappar varandra på många sätt  
och det är i gränslandet vi hittar det oväntade och 
överraskande. Vi kallar det Interplay.

Genom att blanda det subtila med det storslagna, 
det svårbegripliga med det enkelt vackra kan vi skapa 
bilder, sätta ord på eller klä i toner, det som vi egentligen 
inte kan se eller höra. Det är då vi kan få en större 
förståelse för sammanhangen och samtidigt utvecklas 
som människor.

Sedan hösten 2014 har chefsdirigent Daniel Harding 
och Sveriges Radios Symfoniorkester bjudit in framstå-
ende konstnärer, filosofer, författare och andra tänkare 
till Berwaldhallen för att dela med sig av en unik upp-
levelse med musiken som en samlande kraft. Ibland är 
Interplay rena föreläsningar, ibland samtal där olika 
perspektiv möts.

Det finns många beröringspunkter mellan stora 
tankar och stor musik. Föreläsare och samtalsdeltagare 

verkar inom olika fält men de har en sak gemensamt: 
de är alla radikala nytänkare och deras tankebyggen 
sträcker sig långt utanför gränserna för det som  
allmänt betraktas som vedertagen kunskap.

– I Sveriges Radio Berwaldhallen ger vi alltid publiken 
möjlighet att lära sig mer om den musik som spelas.

Med Interplay ger vi konsertupplevelsen en extra 
dimension då musiken sätts i sammanhang med veten- 
skap och andra konstformer, säger Helena Wessman, 
konserthuschef Berwaldhallen.

Säsongen 2016/2017 planeras cirka sex Interplay- 
evenemang. Det första hålls i samband med säsongs-
starten, då samtalar Daniel Harding med professor 
Martin Ingvar från Karolinska Institutet om hjärnforskning 
och musik. Senare under hösten kommer ett Interplay 
att handla om vad det egentligen är att vara skicklig  
i ett yrke. Vad är gemensamt för en skicklig musiker, 
lärare, läkare och journalist? Våren 2017 har vi musik och 
teknik som tema för ett eller ett par Interplay. Håll utkik 
på berwaldhallen.se för mer information framöver. 

 
Det är fri entré till Berwaldhallens Interplay-evenemang.

Samspel mellan musik, 
konst och vetenskap

liteten i samklang med teknologin. Det samstämmiga 
svaret är strävan efter att skapa nya uttrycksmöjligheter 
för dem som står på scenen. 

Vad vi kommer att få se i Berwaldhallen våren 2017 
beskrivs som en filmisk cliffhanger.

– Man kan säga att vi håller på att skapa ett kompani 
av icke-mänskliga aktörer som interagerar med sångare, 
dirigent och publik, avslöjar Ludvig Elblaus, musiker  
och doktorand inom ljud- och musikbehandling, med 
en illa dold förtjusning.

Talar vi om rymdvarelser nu?
– Nej, men de avläser mänskliga rörelser och extra-

herar en slags gestik idé som omvandlas till musikaliska 
och röstliga uttryck.

Gammalt möter nytt
Men där kommer också att finnas sekelgammal poesi, 
signerad poeten och surrealisten Guillaume Apollinaire 
som får symbolisera ett historiskt sammanhang. 

– Även när vi jobbar med modern teknologi så 
handlar det samtidigt om känslor och stämningar.  
Det är människan som är hemligheten, inflikar Carl 
Unander-Scharin.

Vad vill ni att publiken ska uppleva när de väl sitter 
i rummet?

– På vissa sätt handlar det om att skapa ett tillstånd 
där publiken inte riktigt vet vad den ser och hör, ett slags 
förfrämligande, en känsla av maktlöshet, som synliggör 
det motsägelsefulla, tycker Ludvig Elblaus.

– En publikupplevelse som kan vara spännande, 
vacker och fascinerande på en gång. Perspektivför- 
skjutningar som utmanar perceptionen och gör att  
du inte riktigt vet vems röst du hör, tillägger Åsa  
Unander-Scharin. 

Ylva Lagercrantz Spindler

Musikaliska konstupplevelser signerade Carl och  
Åsa Unander-Scharin samt Ludvig Elblaus kommer  
att äga rum i Berwaldhallen våren 2017. 

I maj kommer beställningsverket “Calligrammes“ att 
framföras. Musik av Carl Unander-Scharin, regi/koreografi 
av Åsa Unander-Scharin med helt nya teknologier av 
Ludvig Elblaus i samarbete med Åsa och Carl.

Några hållpunkter: 

25/2: Öppet Hus med en föreställning/performance 
samt flera interaktiva installationer i Berwaldhallen

10/3 & 5/4: Performanceupplevelser före konserter 

28/4: Interplayseminarium med Carl Unander-Scharin  
– ”Musikalisk konstupplevelse”

6–7/5: ”Himmelsk Mekatronik”, konsertprojekt med 
Radiokören i Berwaldhallen

 ”En publikupplevelse  
som kan vara  

spännande, vacker  
och fascinerande 

på en gång.”
Åsa Unander-Scharin

Ludvig Elblaus, Carl Unander-Scharin och Åsa Unander-Scharin 
tillsammans med sina "musikrobotar" de kallar för The Observers.
Foto: Arne Hyckenberg
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Tillsammans är Radiosymfonikernas turnéledare och 
scenmästare beredda på att lösa alla utmaningar 
under en turné. Deras mål är att musikerna i Sveriges 
Radios Symfoniorkester ska känna sig som hemma 
och bara behöva fokusera på att spela. 

Berwaldhallens produktions- och turnéledare  
Kristina Westman har det praktiska huvudansvaret för 
Radiosymfonikernas och Radiokörens turnéer. Jessica 
Carlsson är scenmästare och leder arbetet för scen- 
teknikerna och ansvarar för arbetet på scenen.

Arbetet kräver väldigt mycket organisation och 
planering både före och under en turné. I mer än  
ett år före avresan har de haft löpande kontakt med 
agenturerna som arrangerar turnéerna.

– Många turnéer påminner om varandra. Jag bokar 

hotell, flyg, transporter och ser framförallt till att logis- 
tiken och informationsvägarna under turnén fungerar, 
säger Kristina.

– Jag ansvarar för att utifrån konserthusens  
scenritningar anpassa Radiosymfonikernas dukning. 
Jag har kontakt med turnéagenten kring behov av lån 
av stolar, notställ, podier och hur många personer vi 
behöver hjälp av vid lossning och lastning av transporten, 
säger Jessica.

Jessica och Kristina har blivit ett tajt team på  
Radiosymfonikernas turnéer. De arbetar på ett likartat 
sätt, säger de, och har samma ambitionsnivå; dvs fokus 
på att ge service till musikerna så att de kan fokusera 
på sitt jobb och inte behöver fundera på detaljerna 
runt omkring.

Lösningarnas mästare
På turné med Radiosymfonikerna 

On tour
Under april 2016 reste Radiosymfonikerna under ledning 
av chefsdirigent Daniel Harding på turné till Spanien, 
Italien och Slovenien. Turnén innehöll två olika konsert- 
program med två olika solister; pianisten Maria João 
Pires och violinisten Veronika Eberle.

– På grund av programmet blev det en mindre 
orkester än normalt. Vi reste med 80 musiker i stället 
för drygt 100 som är orkesterns ordinarie antal.  
Därför gick scendukningen faktiskt lite snabbare,  
säger Jessica. 

Utöver Kristina och Jessica bestod turnéadmini- 
strationen denna gång av orkesterns inspicient Dace 
Vinklere, scenteknikerna Elias Bredefeldt och Patrik 
Petersson, musikproducenterna Jan B Larsson (Spanien) 
och Carrie Budelman (Italien) samt musikteknikerna 
Maurice Mogard (Spanien) och Erland von Heijne (Italien). 
Vid just denna turné delades också turnéledaransvaret 
mellan Kristina (Italien) och Pär Ohlsson (Spanien). 
Konserthuschefen, Helena Wessman och programchefen 
Hanns Rodell var förstås också med på resan.

När jag träffar Kristina i Italien ringer och plingar 
telefonen oavbrutet, men hon ger mig lite tid och 
berättar om turnélivet.

– För mig innebär en turné en slags ständig jour 
och långa arbetsdagar. Men turnéerna ger också 
mycket energi, säger Kristina. Att umgås med och 
lyssna på vår fantastiska orkester är härligt.

Turnéplaneringen fungerar olika med de utländska 
arrangörerna, eftersom logistiken skiljer sig mellan  
länderna. Det är naturligtvis enklare med både logistik 
och samarbete när orkestern återvänder till ett land  
där de tidigare har varit. Den här gången känner vi 
både agenturerna och personalen på plats, så det 
underlättar arbetet.

Som turnéledare behöver man kunna svara på 
musikernas, scenpersonalens, solistens, dirigentens och 
arrangörens frågor och samtidigt försöka lösa alla tänk- 
bara problem som kan uppstå. Det kan gälla allt från 
bagage som är borta till magsjuka och förkylning. Ibland 
kommer en fråga med kort varsel. Dirigenten kanske 
vill skjuta på repetitionen en halvtimme. Det är en liten 

Radiosymfonikerna på turné i Venedig. 

Repetition på Teatro La Fenice, Venedig, med Radiosymfonikerna under ledning av Daniel Harding. 
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fråga men kräver en hel kedja av kontakter. Scentekniken 
och producenten måste kontaktas, man behöver stämma 
av med konserthuset för att få veta hur dags publiken 
släpps in i salen, bussarna som skall transportera  
orkestern behöver ändra avgångstid och framförallt 
måste informationen förmedlas till hela orkestern och 
solisten så att alla vet när de skall vara på plats. 

– Inför varje turné är det spännande att se vilka nya 
utmaningar som möter oss. Det gäller ofta att hitta 
lösningar så att orkestern får plats på scenen. I varje 
konserthus gör vi nya dukningar, nya lösningar, säger 
Jessica. Vi visste ju redan från början att scenerna på 
vissa av teatrarna var väldigt små. Tack vare ritningarna 
från konserthusen fick vi inga direkta överraskningar 
den här gången när vi kom fram. 

 
Utmaningen i Venedig
Under årets turné kom den stora utmaningen i Venedig, 
eftersom alla instrument skulle transporteras vatten- 
vägen till teatern, La Fenice, dit man bara kan komma 
till fots eller med båt. Varje instrumentlåda lyftes separat 
med en lyftkran till tre pråmar. När den tredje pråmen 
skulle lastas var det lunchdags för den italienska perso- 
nalen, vilket innebar att våra transportörer Dennis och 
Jerry Bergkvist fick vänta tills lunchen var över. Trots 
denna försenade transport lyckades allt komma på 
plats i god tid före repetitionen.

– Efter konserten skulle allt lastas på pråmarna igen 
för att åka tillbaka. Vi fick reda på att Italiens president 
skulle komma till teatern och därför skulle hela området 
genomsökas. Vår lastningstid ändrades från att ha varit 
kl 23.00 på kvällen till kl 5.30 på morgonen. Men när 
tidpunkten närmade sig ändrades den igen till kl 11. 
Dennis och Jerry klarade dock förändringen med bravur! 

Entusiastisk publik
– Vi fick vara med om mycket roligt på vår turné.  

Samvaron med orkestern är oerhört viktig för oss alla. 
Det sprids en härlig positiv energi under turnéerna. 
När vi kom till Teatro Morlacchi i Perugia fick vi besök 
av pianisten Maria João Pires som vi hade haft flera 
fantastiska konserter tillsammans med i Spanien veckan 
innan. Nu hade hon en pianorecital i närheten av  
Perugia och tog tillfället i akt att träffa oss igen och 
lyssna på vår konsert. Det blev ett glatt och entusiastiskt 
återseende, säger Kristina. 

Italiens publik är annorlunda jämfört med den 
svenska. Den är ofta mycket entusiastisk och visar öppet 
sina känslor. Publiken i södra Europa är inte alltid med- 
veten om att det finns så fantastiska symfoniorkestrar 
med så mycket temperament uppe i kalla norden. 
Men efter en konsert blir vi ofta bjudna tillbaka.

Nästa turné går till Edinburgh Festival. Trots att det 
bara är en enda konsert är planeringen lika gedigen 
som vid längre turnéer. I Usher Hall, Edinburgh, framför 
Radiosymfonikerna under ledning av Daniel Harding 
Mahlers symfoni nr 9 och Beethovens Pianokonsert nr 1 
med solisten Daniil Trifonov. Därefter hastar hela turné- 
ensemblen tillbaka till Stockholm och börjar repetera 
inför den storslagna öppningen av Östersjöfestivalen 
den 28 augusti.

Text: Inger Söderholm
Foto: Bo Söderström

 ”Inför varje turné  
är det spännande att se  
vilka nya utmaningar  
som möter oss.”

Jessica Carlsson, scenmästare

 ”Samvaron med orkestern  
är oerhört viktig för oss alla.  
Det sprids en härlig positiv 
energi under turnéerna.”

Kristina Westman, turnéledare

Pianisten Maria João Pires med Radiosymfonikerna. 
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Inspiration för barn, 
ungdomar och unga vuxna

För barn 3–8 år
Entusiasmen och energin hos den yngsta publiken slår 
i taket och även far- och morföräldrar sjunger med för 
full hals när det är dags för allsång och rörelse med 
kända svenska barnvisor av bland andra Astrid Lindgren 
och Lennart Hellsing. Den här gången leds allsången 
av Johan Pejler från Radiokören, tillsammans med 
Farsta musikklasser, Mats-Olov Svantesson, trumpet, 
Jan Dahlkvist, kontrabas och en pianist.

Söndag 23 oktober kl 13.00 och kl 15.00

Sing-along med kända 
svenska barnvisor

Niklas & Radioapan  
i Sagoslottet
För barn 3–8 år
I oktober 2016 är det dags för ett nytt, roligt och spän-
nande musikäventyr med Niklas och Radioapan. Den här 
gången har Berwaldhallen blivit ett sagoslott. Efter ett 
oväder är prinsen och prinsessan borta. Var har de tagit 
vägen? Kanske en drake har rövat bort dem? Följ med 
när Niklas och Radioapan får i uppdrag att hitta dem 
med musik, sång och galna upptåg. På vägen möter de 
en snäll snigel som också hjälper till. Marit Strindlund 
dirigerar Sveriges Radios Symfoniorkester. Niklas  
Riesbeck står som vanligt för manus och framförande.

Lördag 8 oktober kl 12.00 och kl 14.00

I april 2017 blir det ett nytt äventyr med Niklas och  
Radioapan. Lyssna gärna på Radioapans apiga radio- 
kanal för alla barn: sverigesradio.se/knattekanalen 
eller i Radioapans egen app.

För barn 3–8 år
Det är den första varma vårdagen och Mumintrollet 
har försovit sig! Snusmumriken, Lilla My, Filifjonkan, 
Tooticki och Hemulen har fullt sjå med att hitta och 
väcka honom. Följ med på en härlig musikteater med 
Muminensemblen som framför flera av de kända  
Muminsångerna, komponerade av Erna Tauro.

Söndag 12 februari kl 13.00 och kl 15.00

I Mumindalen – 
en musikalisk resa i Tove Janssons 
förtrollade värld

Ett återkommande och uppskattat evenemang är  
Berwaldhallens Öppet Hus och i år har vi extra fokus 
på brass. Du kan prova på olika instrument och lyssna 
på konsert (brasskonsert förstås!) och mycket annat. 
Blir du trött, ta en fika i Café Berwald och vila en stund.

Lördag 25 februari 2017

Läs mer på berwaldhallen.se

Öppet Hus  
med brass i fokus 

I El Sistema Stockholm lär sig barn att spela och sjunga 
klassisk musik i orkester och kör. Musiker och sångare 
från Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören 
besöker barnen i deras skolor ett par gånger per termin. 
De blir vuxna förebilder och en länk till en ny musikalisk 
värld. Ibland träffas också barn och musiker i Berwald-
hallen och spelar tillsammans, barnen lyssnar på  
repetitioner och går på konserter. Varje vecka träffas 
eleverna, deras lärare, föräldrar och syskon på El Sistemas 
familjeträff. Denna sociala mötesplats är viktig i  
El Sistema och en grundsten vid sidan av musiken. En 
gång per år har barn från El Sistema Stockholm spelat 
och sjungit i Berwaldhallen sida vid sida med Sveriges 
Radios Symfoniorkester och Radiokören. I slutet av 
läsåret 2017 blir det i stället öppet hus och konsert  
i Bredäng med elever och musiker.

El Sistema

Våra julkonserter  
i december
Engelskt i advent
Lördag 3 december kl 15.00 
Engelbrektskyrkan

Radiokören
Andrew Manze dirigent

Lucia i Berwaldhallen
Luciakonserterna är en av våra mest uppskattade  
traditioner – vacker körsång blandas med sång och 
musik av gästande solister. 

Söndag 11 december kl 16.00 och kl 18.00

Nacka Musikklasser 
Ringmasters sångensemble

Julkonsert
Onsdag 21 december kl 18.00 och kl 20.30 
Torsdag 22 december kl 18.00 och kl 20.30

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Radiokören 
Adolf Fredriks Musikklasser 
Cathrine Winnes dirigent

Konserten spelas in av SVT och sänds på julafton 2016.

Julkonsert i Berwaldhallen  Foto: Arne Hyckenberg

Foto: Arne Hyckenberg



När Sveriges Radios Symfoniorkester möter den 
svenska artisteliten inom jazz, rock och pop uppstår 
alltid ny energi. Det blir möten över gränserna och 
spännande och överraskande konstellationer skapas. 
Under årens lopp har publiken bjudits på minnesvärda 
kvällar med bland andra Petter, Ebbot Lundberg,  
Jill Johnson, Sven-Bertil Taube och Gunilla Backman.

Hans Ek, arrangör och dirigent, vars specialitet är 
genreöverskridande samarbeten, har ofta stått för den 
musikaliska ledningen. Så har även Anders Berglund, 
folkkär musikpersonlighet och en av initiativtagarna till 
konsertkonceptet Svenska Stjärnor. 

Bowies Berlintrilogi  
– en hyllning till David Bowie
I säsongens första Svenska stjärnor-konsert bjuder 
Radiosymfonikerna tillsammans med Hans Ek på en hyll-  
ning till David Bowie med Magnus Carlson från Weeping 
Willows samt Jennie Abrahamson och Moto Boy. 

Torsdag 1 december kl 19 och fredag 2 december kl 19

Tommy Körberg
I januari är det dags för ett kärt återseende i Berwald-
hallen. Då står dirigenten Anders Eljas på podiet och 
Radiosymfonikerna möter två artistgiganter på scenen 
– Tommy Körberg och Jojje Wadenius.

Torsdag 26 januari kl 19.00 
Fredag 27 januari kl 19.00 
Lördag 28 januari kl 15.00

Vilka fler svenska stjärnor kommer under säsongen?  
Håll utkik på berwaldhallen.se

Svenska stjärnor
”Det är alltid kul att arbeta med 
Hans Ek och jag känner mig otroligt 
stolt och utvald över att få sjunga 
med Radiosymfonikerna.  
Vi inspirerar varandra och det  
är så musik ska vara. Det ska bli 
underbart att få komma tillbaka till 
Berwaldhallen och sjunga Bowie.”
Magnus Carlson

”Det känns extra lyxigt att få 
sjunga med Radiosymfonikerna. 
Att stå mitt bland musikerna och 
höra dem spela. Wow – hur många 
timmar av arbete ligger inte bakom 
detta! Berwaldhallen har en härlig 
scen med en fantastisk akustik, ett 
konserthus med en positiv klang!”
Gunilla Backman
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Hör aktuella författare presentera sina senaste alster i 
samtal om skrivande och läsande – allt varvat med musik. 
Under kvällen möter du bland andra fysikprofessorn och 
författaren Bodil Jönsson. När Bodil var yngre tänkte 
hon på ålderdomen som en tratt som blev smalare.  
Nu tänker hon tvärtom. Möt även Pelle Sandstrak som 
fick diagnosen Tourettes syndrom när han var 25 år. 
Fram till dess hade han levt hela sitt liv med tics och 
tvångstankar. 

Med hjärtat för boken
I samarbete med Brombergs Bokförlag

Måndag 10 oktober kl 19.00

Dorotea Bromberg värd

Har du möjlighet att komma till Studio 2, Radiohuset  
i Stockholm vid lunchtid, är Chamber Unplugged det 
perfekta konserttillfället. Du får chans att höra den 
musik som Berwaldhallens egna musiker och sångare 
väcker till liv – när de själva får välja. 

Chamber Unplugged
Radiohuset Studio 2 kl 12.00

För fullständig information om innehåll, längd,  
pris m m, se berwaldhallen.se

Akustiska konserter  
i spännande  
konstellationer 

Dra på rymddräkten och slipa bredsvärdet! Följd med 
på en resa i fantasin där tekniken och magin går hand i 
hand. Far and Away hyllar science fiction och fantasy. 
Musiken hämtas från de mest älskade filmerna,  
tv-serierna och spelen med rymd- och fantasytema. 
Den brittiske dirigenten Charles Hazlewood leder 
Sveriges Radios Symfoniorkester genom spännande och 
drömska sagoklanger från bland andra Sagan om ringen, 
Star Wars, Harry Potter, Aliens och Game Of Thrones. 
Sabina Zweiacker är solist och Orvar Säfström  
presenterar konserterna.

Far and Away 
Science Fiction and Fantasy Music
Torsdag 29 september kl 19.00 
Fredag 30 september kl 18.00 och 21.00

Far and Away
Musikalisk resa i fantasinCHAMBER

UNPLUGGED

CHAMBER
UNPLUGGED

CHAMBER
UNPLUGGED

CHAMBER
UNPLUGGED

Logo 75 pt

Logo 32 pt Logo 16 pt

 BOKEN!
MED
HJÄRTAT

FÖ
R

För dig 
som älskar 

att läsa!
Illustration: Alvaro Tapia

Gunilla Backman  Foto: Arne HyckenbergMagnus Carlson  Foto: Arne Hyckenberg
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Östersjöfestivalen grundades 2003 av Michael Tydén, 
Esa-Pekka Salonen och Valery Gergiev och hålls årligen 
sista veckan i augusti med Berwaldhallen som festival-
centrum. Musikprogrammet, föreläsningar och seminarier 
presenteras i sin helhet på balticseafestival.com

FESTIVAL MED DJUPARE INNEBÖRD  
Östersjöfestivalens konstnärlige ledare Esa-Pekka 
Salonen ser fram emot en intensiv och inspirerande 
festival. 2016 års festival börjar med den kultklassade  
Turangalîlasymfonin och världspianisten Yuja Wang. 
Gustavo Dudamel och hans makalösa Simón Bolívar- 
orkester gästar festivalen. Som avslutning dirigerar 
Salonen Richard Strauss mest uppskakande opera 
Elektra med världssopranen Nina Stemme i titelrollen.

– Poängen med en festival är att det sker saker 
som inte kan ske under den vanliga säsongen. Nu har  
vi en vecka som verkligen skiljer sig från den vanliga 
verksamheten, med ett helt unikt program. Och det är 
precis så det ska vara. Under en kort och intensiv period 
skapar vi en hög energinivå, som alltid blir inspirerande. 
Vid sidan av det faktum att vi försöker hålla miljödebatten 
i gång, är det en djup personlig tillfredsställelse,  
säger Esa-Pekka Salonen.

Förutom att presentera ett konstnärligt program  
i världsklass fokuserar Östersjöfestivalen på miljö och 
ledarskapsfrågor i syfte att skapa en bättre framtid för 
Östersjöregionen. Grundtanken är att musiken kan fun- 
gera som en plattform där samtal inleds, som i slutändan 
kan lösa stora och svåra frågor. Konkret tar sig detta 
form i år genom samarbeten med Världsnaturfonden 

WWF, Stockholm Resilience Centre, Raoul Wallenberg 
Academy, Utrikespolitiska institutet och Nordiska  
Ministerrådet, som ger seminarier och deltar i panel-
samtal samt håller mini-seminarier för publiken. 2014 
startade Radiohjälpen i samarbete med Östersjöfestivalen 
och WWF insamlingen ”Hjälp oss hjälpa Östersjön” med 
syfte att stärka ett aktivt miljösamarbete runt Östersjön. 

Miljö- och ledarskapsengagemanget ligger också 
festivalgeneralen Michael Tydén varmt om hjärtat.

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

Katarina Lindblad/Annica Sand

Om du vill ha mer
Berwaldbonus 
Berwaldbonus är en kammarmusikalisk konsert på cirka 
20 min som görs i samarbete med Sveriges Radio P2. 
Fri entré för alla abonnenter samt besökare med biljett 
till den konsert som föregår Berwaldbonusen.

Under hösten är den svenske tonsättaren Karl-Birger 
Blomdahl i fokus för serien eftersom det i oktober 2016 
är 100 år sen han föddes. Hela livet hade han nära 
kontakt med Sveriges Radio och som musikchef under 
sina sista år var han bland annat en kraftfull förespråkare 
för tillkomsten av Berwaldhallen.

Temat för våren är ”Tonsättarinnor” som presenterar 
svensk musik från 1800- och 1900-talen.
 
Dagens program  
Vi erbjuder ett innehållsrikt programblad för varje 
konsert. Du köper det i Berwaldhallen på konsertdagen 
eller veckan före konserten för 20 kronor. Vill du läsa  
på inför konserten hittar du även programmet på  
berwaldhallen.se under respektive konsert. 

Hyr Berwaldhallen 
Vi har erfarenhet av olika typer av arrangemang som 
kongresser, bolagsstämmor, produktlanseringar och 
konferenser. Hallen har plats för 1300 gäster vid konsert 
och 900 gäster vid konferens, med intilliggande foajéer. 
Caféet Elwing & Co kan ordna catering av olika slag. 
Vårt biljettkontor hjälper till vid evenemang som  
inkluderar biljettförsäljning. Arrangemang som kräver 
hög säkerhet för deltagarna, med noggrann behörig-
hetskontroll och effektivt inträdesskydd, förekommer 
ofta i Berwaldhallen.

Kontakt gällande uthyrning:
08-784 51 26, event.berwaldhallen@sverigesradio.se

Konsertintroduktion  
På utvalda konserter har du möjlighet 
att lära dig mer om tonsättarna och 
deras verk. Konsertintroduktionerna 
börjar en timme före konsert och vid 
uruppföranden är det inte ovanligt 
att tonsättaren själv är på plats för 
att berätta om sitt nya verk.  

Moment 23  
Du som är 23 år eller yngre kan  
gå på konsert helt gratis! Mejla  
moment23@sverigesradio.se  
tidigast månaden före konserten.  
Antalet platser är begränsat.

Podiepresentation  
På de flesta konserter har vi en erfaren presentatör 
som berättar om musiken du ska få höra, allt för att  
ge dig en så total musikupplevelse som möjligt.  
 
Slå på radion  
Du kan lyssna på nästan alla Berwald-
hallens konserter i P2. Om du missar 
sändningen kan du lyssna på den i 
efterhand via sverigesradio.se. Alla 
program ligger kvar på webbradion  
i 30 dagar. 
 
Mer information hittar du på berwaldhallen.se

Författar-
träff

Club
Berwald

Konsert-
intro

Konsert-
intro

Pre-
Concert

Talk
Afternoon

Tea

Afternoon
Tea
(lör)

Esa-Pekka Salonen  Foto: Katja Tähjä Yuja Wang  Foto: Norbert Kniat Nina Stemme  Foto: Neda Navaee



Daniel Harding  
chefsdirigent
Herbert Blomstedt 
hedersdirigent
Valery Gergiev  
hedersdirigent

Violin I   
Malin Broman 1:e KM 
Tomo Keller 1:e KM 
Julia Kretz-Larsson 
alternerande 1:e KM 
Ulrika Jansson 2:e KM 
Christian Bergqvist 
Torbjörn Bernhardsson 
Gunnar Eklund 
Ulf Forsberg 
Hanna Göran 
Åsa Hallerbäck Thedéen 
Per Hammarström 
Iskandar Komilov 
Olle Markström 
Svein Martinsen 
Veronika Novotna 
Stanka Simeonova 
Lena Sintring  
Per Sporrong 
Vakans

Violin II  
Per Öman* 
Malin William-Olsson** 
Thomas Andersson 
Mira Fridholm 
Frida Hallén Blixt 
Jan Isaksson 
Eva Jonsson 
Renate Klavina 
Roland Kress 
Geneviève Martineau 
Saara Nisonen Öman 
Anders Nyman 
Martin Stensson  
Bo Söderström  
Veneta Zaharieva  
Blendulf 
Marie Gauci-Ancelin

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

Cello   
Jan-Erik Gustafsson* 
Ola Karlsson* 
Ulrika Edström** 
Staffan Bergström  
Jana Boutani 
Magnus Lanning 
Astrid Lindell 
Peter Molander 
Helena Nilsson  
Johanna Sjunnesson 
Erik Williams

Kontrabas  
Rick Stotijn* 
Ingalill Hillerud** 
Walter McTigert 
Emma Nyberg 
Robert Röjder  
Carina Sporrong 
Benjamin Ziai 
Vakans

Flöjt   
Anders Jonhäll* 
Matthieu Gauci-Ancelin* 
Julia Crowell 
Linda Taube,  
även piccola

Oboe   
Emmanuel Laville* 
Bengt Rosengren* 
Sofi Berner,  
även engelskt horn 

Ulf Bjurenhed
 
Klarinett  
Niklas Andersson* 
Andreas Sundén* 
Dag Henriksson,  
även essklarinett 

Mats Wallin,  
även basklarinett

Fagott 
Henrik Blixt* 
Fredrik Ekdahl* 
Katarina Agnas,  
även kontrafagott 

Maj Widding

Horn 
Hans Larsson* 
Chris Parkes* 
Bengt Ny 
Rolf Nyquist 
Vakans 
Vakans

Trumpet  
Tarjei Hannevold* 
Alessandro Chiavetta* 
Torben Rehnberg 
Mats-Olov Svantesson
 
Trombon  
Håkan Björkman* 
Michael Oskarsson* 
Göran Brink

Bastrombon  
John Lingesjö

Tuba   
Lennart Nord*

Pukor 
Tomas Nilsson* 
Jan Huss**

Slagverk  
Karl Thorsson* 
Mats Nilsson**

Harpa 
Lisa Viguier Vallgårda*

KM = Konsertmästare
*  = Stämledare 
**  = Alt. stämledare

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

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

Tenor
Per Björsund 
Mats Carlsson 
Niklas Engquist 
Love Enström 
Thomas Köll 
Fredrik Mattsson 
Gunnar Sundberg 
Magnus Wennerberg 

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

Peter Dijkstra chefsdirigent

3736

Sveriges Radios Symfoniorkester

Radiokören

Konserthusledning 
Helena Wessman  Konserthuschef* 

Administration och ekonomi 
Katarina Netsman  Administrativ chef* 
Maria Karakitsos  Ekonom 

Kör och orkester 
Birgit Lundmark  Kör- och orkesterchef* 
Dace Vinklere   Produktionsledare och inspicient 

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Frans Wallenberg  Vaktmästare Berwaldhallen 
Pernilla Wilhelmsdotter   Produktionsledare och  

inspicient Radiokören 

Marknad och försäljning 
Karin Adolfsson  Marknads- och försäljningschef* 
Karl Thorson  PR- och pressansvarig
Vakans  Marknadskoordinator 
Katarina Huss Säljare 
Kristina Högberg  Säljare
Maryam Madaresi  Säljledare/Key Account Manager 
Douglas Netzel  Säljare 
Ulrica Stjernqvist  Webbredaktör

Notbiblioteket 
Margareta Holdar Davidsson  Musik- och orkesterbibliotekarie 
Fredrik Råström  Orkesterbibliotekarie 
Evabritt Selén  Musikbibliotekarie 

Program och planering 
Gerd Björnung   Program- och planeringschef 

Evenemang* 
Arne Lundmark  Program- och planeringschef 

Radiokören* 
Hanns Rodell   Program- och planeringschef 

Sveriges Radio Symfoniorkester* 
Carrie Budelman  Producent 
Eva Ericsson Rydberg   Produktionsledare och  

uthyrningskoordinator 
Kajsa Hallhagen   Produktionsledare och  

projektledare Östersjöfestivalen 
Martin Igelström  Producent 
Jan B Larsson  Producent 
Karin Lewinson  Informatör
Vakans  Produktionsledare 
Michael Tydén   General Manager Östersjöfestivalen 
Kristina Westman  Produktions- och turnéledare 

Teknik 
Elias Bredefeldt  Scentekniker  
Jessica Carlsson  Scenmästare  
Mats Ferner  Instrumenttekniker  
Johan Hertzberg  Scentekniker  
Edgar Lips  Instrumenttekniker  
Rolf Ohlsson  Instrumenttekniker  
Karl Rudqvist  Scentekniker  

* Ledningsgrupp

Administration

Radiokören och Peter Dijkstra  Foto: Arne Hyckenberg
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HÖST
September

SÄSONGSÖPPNING 
Torsdag 8 september kl 19.00 
Lördag 10 september kl 15.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Daniel Harding chefsdirigent 
Stefan Dohr horn

RIHM: Hornkonsert, svenskt uruppförande 
MAHLER: Symfoni nr 9

Biljetter: 115–415 kr

Interplay* torsdag 8 sep kl 17.30  
Martin Ingvar och Daniel Harding  
om musiken och hjärnan 

GÄSTSPEL I  
ÖREBRO KONSERTHUS 
Torsdag 8 september kl 19.00 

Svenska Kammarorkestern 
Radiokörens herrar  
Thomas Dausgaard dirigent 

BRAHMS: Ungerska danser nr 11–16  
SCHUBERT: Sånger i orkestrering av Brahms  
BRAHMS: Altrapsodi  
BRAHMS: Symfoni nr 3

Biljetter via Örebro konserthus 

GÄSTSPEL SVENSKA  
KAMMARORKESTERN
Onsdag 14 september kl 18.00 
Torsdag 15 september kl 18.00

Svenska Kammarorkestern 
Thomas Dausgaard dirigent

BRAHMS: Ungerska danser nr 5 och 7  
i orkestrering av Dausgaard 
BRAHMS: Variationer på ett tema av Haydn 
BRAHMS: Symfoni nr 3

Biljetter: 90–360 kr

PROKOFJEV OCH TJAJKOVSKIJ
Fredag 16 september kl 19.00 
Lördag 17 september kl 15.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Pablo Heras-Casado dirigent 
Alban Gerhardt cello

PROKOFJEV: Sinfonia concertante 
TJAJKOVSKIJ: Symfoni nr 1, Vinterdrömmar

Biljetter: 115–415 kr

HERBERT BLOMSTEDT
Torsdag 22 september kl 19.00 
Fredag 23 september kl 19.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Herbert Blomstedt hedersdirigent 
Martin Sturfält piano

STENHAMMAR: Pianokonsert nr 2 
BEETHOVEN: Symfoni nr 5, Ödessymfonin

Biljetter: 150–495 kr

Konsertintroduktion 22 och 23 sep  
kl 18.00 med Åke Holmquist, musikvetare, 
författare mm

GUDOMLIG MUSIK 
Lördag 24 september kl 15.00
Engelbrektskyrkan

Radiokören 
Peter Dijkstra chefsdirigent 
Mattias Wager orgel 
Lisa Viguier Vallgårda harpa 
Karl Thorsson slagverk 
David Weissglas gossopran

MACMILLAN: Miserere Mei 
MÜHLRAD: Nigun 
EDLUND: Gloria 
BERNSTEIN: Chichester Psalms

Biljetter: 200 kr (onumrerat)

CHAMBER UNPLUGGED
Måndag 26 september kl 12.00
Radiohuset Studio 2

Stenhammarkvartetten

DEBUSSY: Stråkkvartett g-moll 
RAVEL: Stråkkvartett F-dur

Biljetter: 100 kr (onumrerat)

FAR AND AWAY  
Science Fiction and Fantasy Music
Torsdag 29 september kl 19.00 
Fredag 30 september kl 18.00 och kl 21.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Charles Hazlewood dirigent 
Sabina Zweiacker sång 
Katarina Kammarkör 
Orvar Säfström presentatör

Musik från Star Wars, Sagan om Ringen,  
Harry Potter med flera

Biljetter: 100–350 kr

Oktober

BARBERS VIOLINKONSERT
Onsdag 5 oktober kl 18.00 
Torsdag 6 oktober kl 18.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Duncan Ward dirigent 
Alexandra Soumm violin

WARD: Fumes 
BARBER: Violinkonsert  
ELGAR: Enigmavariationer

Biljetter: 90–360 kr

Berwaldbonus 5 och 6 okt:  
Karl-Birger Blomdahl 100 år  
Se berwaldhallen.se för program

NIKLAS OCH RADIOAPAN  
I SAGOSLOTTET
Lördag 8 oktober kl 12.00 och 14.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Marit Strindlund dirigent 
Niklas Riesbeck programvärd

Biljetter: 90 kr för barn och 140 kr för vuxna

CHAMBER UNPLUGGED
Måndag 10 oktober kl 12.00 
Radiohuset Studio 2

Stefan Harg klarinett 
Per Sporrong violin 
Ulrika Edström cello 
Katarina Ström-Harg piano

LIBBY LARSEN: 
Licorice Stick 
Blue piece 
Mephisto 
Pianotrio 
Juba 
Rodeo Queen of Heaven

Biljetter: 100 kr (onumrerat)

MED HJÄRTAT FÖR BOKEN
Måndag 10 oktober kl 19.00

Bodil Jönsson författare, fysikprofessor 
Pelle Sandstrak författare 
Med flera 
Dorotea Bromberg värd

Biljetter: 150–250 kr

Konsertkalender 2016/2017

Med reservation för ändringar. Flertalet av våra konserter sänds i Sveriges Radio.

* Fri entré till våra Interplay-evenemang.

JESPER NORDIN x 3
Torsdag 13 oktober kl 19.00 
Fredag 14 oktober kl 19.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Daniel Harding chefsdirigent

NORDIN: Röster, triptyk:  
Åkallan 
Ärr 
Öde (uruppförande) 
BRAHMS: Symfoni nr 1

Biljetter: 115–415 kr

Konsertintroduktion 13 och 14 okt  
kl 18.00 med Jesper Nordin

BERLIOZ ROMEO OCH JULIA
Fredag 21 oktober kl 19.00 
Lördag 22 oktober kl 15.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Radiokören 
Daniel Harding chefsdirigent 
Virginie Verrez mezzosopran 
Andrew Staples tenor 
Christopher Maltman baryton

BERLIOZ: Romeo och Julia

Biljetter: 115–415 kr

SING ALONG 
med kända svenska barnvisor
Söndag 23 oktober kl 13.00 och kl 15.00

Farsta Musikklasser 
Johan Pejler allsångsledare 
Mats-Olov Svantesson trumpet 
Jan Dahlkvist kontrabas 
Nn piano

Biljetter: 90 kr för barn och 140 kr för vuxna

STORA KLASSIKER
Torsdag 27 oktober kl 19.00 
Fredag 28 oktober kl 19.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Manfred Honeck dirigent 
Jonathan Biss piano

BEETHOVEN: Pianokonsert nr 5,  
Kejsarkonserten 
BRUCKNER: Symfoni nr 7

Biljetter: 115–415 kr

November

ANNE SOFIE VON OTTER  
OCH BROOKLYN RIDER
Torsdag 3 november kl 19.00

Anne Sofie von Otter mezzosopran 
Brooklyn Rider stråkkvartett

Musik av bl a Elvis Costello, Sting, Björk  
och Philip Glass

Biljetter: 115–415 kr

DAVID HUANG
Onsdag 9 november kl 18.00 
Torsdag 10 november kl 18.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Omer Weir Wellber dirigent 
David Huang piano 
Tarjei Hannevold trumpet 

SJOSTAKOVITJ: Pianokonsert nr 1 
SCHUBERT: Symfoni nr 3

Biljetter: 90–360 kr

Berwaldbonus 9 nov och 10 nov:  
Karl-Birger Blomdahl 100 år  
Se berwaldhallen.se för program

OM ÄNGLAR...
Lördag 12 november kl 15.00 
Engelbrektskyrkan

Radiokören 
Gary Graden dirigent 
Filip Graden cello 
Vidar Andersson Meilink viola

S-D SANDSTRÖM: Singet dem Herrn  
FORTE: En Ego Campana (uruppförande) 
RAUTAVAARA: Die erste Elegi  
EŠENVALDS: In Paradisum 
B HANSSON: (uruppförande) 
WADDLES: City called Heaven 
WADDLES: Fix me Jesus

Biljetter: 200 kr (onumrerat)

CHAMBER UNPLUGGED
Måndag 14 november kl 12.00 
Radiohuset Studio 2

Elisabeth Kristensen Eide flöjt  
Kristin Alsos Strand cello 
Lisa Viguier Vallgårda harpa

JONGEN: Deux pièces en trio 
JONGEN: Danse lente 
RAVEL: Sonatine  
DEBUSSY: Children's corner 
RAVEL: Habanera 
IBERT: Entr'acte 
FAURÉ: Pavane

Biljetter: 100 kr (onumrerat)

THEATRON
Fredag 18 november kl 19.00 
Lördag 19 november kl 15.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Alondra de la Parra dirigent 
Patrick Raab slagverk 
Johan Bridger slagverk

BERNSTEIN: Uvertyren till Candide 
BROSTRÖM: Theatron, för två  
slagverkare och orkester 
VILLA-LOBOS: Bachianas Brasileiras nr 2 
BERNSTEIN: Symfoniska danser  
ur West Side Story

Biljetter: 115–415 kr

SPANSKA NÄTTER
Torsdag 24 november kl 19.00 
Fredag 25 november kl 19.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Juanjo Mena dirigent 
Javier Perianes piano

RAVEL: Alborada del gracioso 
DE FALLA: Nätter i spanska trädgårdar 
DEBUSSY: Images

Biljetter: 115–415 kr

December

SVENSKA STJÄRNOR 
BOWIES BERLINTRILOGI 
– en hyllning till David Bowie
Torsdag 1 december kl 19.00 
Fredag 2 december kl 19.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Hans Ek dirigent 
Magnus Carlson sång 
Moto Boy sång 
Jennie Abrahamson sång

Biljetter: 150–495 kr

ENGELSKT I ADVENT
Lördag 3 december kl 15.00 
Engelbrektskyrkan

Radiokören 
Andrew Manze dirigent

GIBBONS: Not unto us, O Lord (Psalm 115)  
PURCELL: I was Glad when they said unto me 
VAUGHAN WILLIAMS: Mässa g-moll  
BEAMISH: In the Stillness  
TAVENER: The Lamb  
PARRY: Lord, let me know mine end

Biljetter: 200 kr (onumrerat)

CHAMBER UNPLUGGED
Måndag 5 december kl 12.00 
Radiohuset Studio 2

Ex Corde stråkkvartett

SCHUMANN: Stråkkvartett nr 3 A-dur 
SCHUBERT: Stråkkvartett nr 14 d-moll,  
Döden och flickan

Biljetter: 100 kr (onumrerat) 

RADIOKÖREN PÅ TURNÉ 
Oman och Italien 6–12 december

Radiokören 
Peter Dijkstra chefsdirigent 

HORNKONSERT
Fredag 9 december kl 19.00 
Lördag 10 december kl 15.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Daniel Blendulf dirigent 
Christopher Parkes horn

MESSIAEN: Les offrandes oubliées 
ATTERBERG: Hornkonsert 
SJOSTAKOVITJ: Symfoni nr 5

Biljetter: 115–415 kr

Med reservation för ändringar. Flertalet av våra konserter sänds i Sveriges Radio.

* Fri entré till våra Interplay-evenemang.
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LUCIA MED  
NACKA MUSIKKLASSER
Söndag 11 december kl 16.00 och 18.00

Nacka Musikklasser 
Ringmasters sångensemble

Biljetter: 90–360 kr

ELDFÅGELN
Torsdag 15 december kl 19.00  
Fredag 16 december kl 19.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Daniel Harding chefsdirigent 
Malin Broman violin

GRIME: Violinkonsert, uruppförande  
STRAVINSKY: Eldfågeln

Biljetter: 115–415 kr

Konsertintroduktion 15 och 16 dec kl 18.00

JULKONSERT 
Onsdag 21 december kl 18.00 och kl 20.30 
Torsdag 22 december kl 18.00 och kl 20.30

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Radiokören 
Adolf Fredriks Musikklasser 
Cathrine Winnes dirigent

Traditionellt julprogram

Biljetter: 115–415 kr

Konserten spelas in av SVT

VÅR
Januari

TRETTONDAGSKONSERT 
Fredag 6 januari kl 19.00 
Lördag 7 januari kl 18.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Radiokören 
nn dirigent

Program och medverkande meddelas senare

Biljetter: 150–495 kr

Konserten spelas in av SVT

Biljetter till vårens konserter släpps  
i december 2016

HARDING TOLKAR DVOŘÁK
Onsdag 11 januari kl 18.00 
Torsdag 12 januari kl 18.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Daniel Harding chefsdirigent 
Sol Gabetta cello 

DVOŘÁK: Othello, uvertyr  
DVOŘÁK: Cellokonsert 
BOULEZ: Rituel, in memoriam Bruno Maderna

Biljetter: 90–360 kr

Berwaldbonus onsdag 11 januari: 
Tonsättarinnor 
Se berwaldhallen.se för program

HILARY HAHN
Torsdag 19 januari kl 19.00 
Fredag 20 januari kl 19.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Joana Carneiro dirigent 
Hilary Hahn violin

B T ANDERSSON: Satyricon 
MENDELSSOHN: Violinkonsert 
STRAVINSKY: Petrusjka 

Biljetter: 115–415 kr

CHAMBER UNPLUGGED
Måndag 23 januari kl 12.00 
Radiohuset Studio 2

Per Hammarström violin 
Jana Boutani cello 
nn piano

DVOŘÁK: Fyra romantiska stycken  
för violin och piano op 75 
MARTINŮ: Variationer på ett tema  
av Rossini för cello och piano 
ANDRÉE: Pianotrio nr 2 g-moll

Biljetter: 100 kr (onumrerat) 

SVENSKA STJÄRNOR  
TOMMY KÖRBERG
Torsdag 26 januari kl 19.00 
Fredag 27 januari kl 19.00 
Lördag 28 januari kl 15.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Anders Eljas dirigent 
Tommy Körberg sång 
Jojje Wadenius gästartist

Biljetter: 150–495 kr

SPANSKT.NU 
Lördag 28 januari kl 15.00 
Engelbrektskyrkan

Radiokören 
Josep Vila i Casañas dirigent

YAGÜE: Dos canciones de anochecer  
GASULL: Després  
VIVANCOS: Bubbles 
VILA I CASAÑAS: Devouring Time 
VILA I CASAÑAS: Victimae Paschali  
VILA I CASAÑAS: Salve Regina 
VILA I CASAÑAS: Credo & Agnus Dei

200 kr (onumrerat)

Februari

HOLLYWOOD RHAPSODY
Torsdag 2 februari kl 19.00 
Fredag 3 februari kl 19.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
John Wilson dirigent

NEWMAN: 20TH Century Fox Fanfare 
WILLIAMS: Tema ur Star Wars  
RAKSIN: Laura   
HERRMANN: Svit ur Psycho  
KORNGOLD: Svit ur The Adventures of  
Robin Hood  
MOROSS: Tema ur The Big Country 
STEINER: Svit ur Gone with the Wind 
WAXMAN: A Place in the Sun  
BRADLEY: Tom and Jerry  
ROZSA: Svit ur Ben-Hur

Biljetter: 115–415 kr 

Konsertintroduktion torsdag 2 feb kl 18.00

SCHUMANNRECITAL
Måndag 6 februari kl 19.00

Christian Gerhaher baryton 
Gerold Huber piano

R SCHUMANN:  
Lieder und Gesänge op 27  
Romanzen und Balladen op 49  
Liederkreis op 24 
Drei Gesänge op 83    
Fünf Lieder und Gesänge op 127 
Sechs Gedichte und Requiem op 90

Biljetter: 250 kr

SCENER UR GOETHES FAUST
Fredag 10 februari kl 19.00 
Lördag 11 februari kl 15.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Radiokören 
Barnkör 
Daniel Harding chefsdirigent 
Christian Gerhaher baryton 
Christiane Karg sopran 
Katja Stuber sopran 
Wiebke Lehmkuhl alt 
Andrew Staples tenor 
Franz-Josef Selig bas

SCHUMANN: Scener ur Goethes Faust

Biljetter: 150–495 kr

Interplay* fredag 10 feb kl 17.30

I MUMINDALEN 
– en musikalisk resa i  
Tove Janssons förtrollade värld
Söndag 12 februari kl 13.00 och kl 15.00

Muminensemblen 

Biljetter: 90 kr för barn och 140 kr för vuxna

Med reservation för ändringar. Flertalet av våra konserter sänds i Sveriges Radio.

* Fri entré till våra Interplay-evenemang.

STJÄRNSKOTT 
Torsdag 16 februari kl 19.00 
Fredag 17 februari kl 19.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Robin Ticciati dirigent 
Daniel Lozakovitj violin

WAGNER: Förspel till Lohengrin 
BRUCH: Violinkonsert nr 1 
BRUCKNER: Symfoni nr 6

Biljetter: 115–415 kr

MOZART OCH SCHUBERT
Onsdag 22 februari kl 18.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Malin Broman violin och musikalisk ledning

BIBER: La Battalia 
MOZART: Violinkonsert nr 3 
SCHUBERT: Symfoni nr 5

Biljetter: 90–360 kr

Berwaldbonus 22 februari:  
Tonsättarinnor 
Se berwaldhallen.se för program

GÄSTSPEL I KULTURHUSET  
I YTTERJÄRNA 
Torsdag 23 februari kl 19.00 

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Malin Broman violin och musikalisk ledning 

BIBER: La Battalia  
MOZART: Violinkonsert nr 3 
SCHUBERT: Symfoni nr 5

Biljetter via Kulturhuset i Ytterjärna 

CHAMBER UNPLUGGED
Torsdag 23 februari kl 12.00 
Radiohuset Studio 2

Anna Zander Sand mezzosopran 
Martin Stensson violin 
Tomas Andersson violin 
Elisabeth Arnberg viola 
Magnus Lanning cello 
Mayumi Kamata cembalo

FRESCOBALDI: Se l’aura spira 
MONTEVERDI: Pianto della Madonna, kantat  
HAYDN: Stråkkvartett B-dur, Soluppgången 
HAYDN: Arianna a Naxos, kantat

Biljetter: 100 kr (onumrerat)

MATTHIAS HÖFS
Torsdag 23 februari kl 18.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Matthias Höfs trumpet, musikalisk ledning 
och blåsarrangemang

MOZART: Uvertyren till Trollflöjten 
MOZART: Sonat C-dur 
BEETHOVEN: Första satsen ur Symfoni nr 2 
VIVALDI: Violinkonsert G-dur 
DVORÁK: Final ur Serenad

Biljetter: 90–360 kr

RADIOKÖREN I   
VÄSTERÅS KONSERTHUS
Torsdag 23 februari kl 19.00 

Västerås Sinfonietta 
Radiokören 
Peter Dijkstra chefsdirigent 

LIDHOLM: De Profundis 
IVES: The Unanswered Question  
ZELENKA: Miserere ZWV57  
HAYDN: Nelsonmässan

Biljetter via Västerås Konserthus 

NUTIDA BRASS 
Fredag 24 februari kl 19.00 
Radiohuset Studio 2 

Matthias Höfs trumpet och musikalisk ledning 
Brass och slagverk ur  
Sveriges Radios Symfoniorkester

Musik av Byström, Cage, Larsson-Gothe  
med flera

Biljetter: 150 kr (onumrerat)

MÄSSA I OROSTID
Fredag 24 februari kl 19.00

Västerås Sinfonietta 
Radiokören 
Peter Dijkstra chefsdirigent

LIDHOLM: De Profundis 
IVES: The Unanswered Question 
ZELENKA: Miserere mei 
HAYDN: Nelsonmässan

Biljetter: 200 kr

ÖPPET HUS MED BRASS I FOKUS 
Lördag 25 februari

Program meddelas senare, se berwaldhallen.se

Fri entré

Mars

VÄGEN TILL PARADISET
Fredag 10 mars kl 19.00 
Lördag 11 mars kl 15.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Radiokören 
Daniel Harding chefsdirigent 
Christiane Karg sopran 
Ida Falk Winland sopran 
Virginie Verrez mezzosopran 
Andrew Staples tenor 
Joachim Bäckström tenor 
Mark Stone bas

R SCHUMANN: Das Paradies und die Peri

Biljetter: 150–495 kr

Konsertintroduktion fredag 10 mars kl 18.00

CHAMBER UNPLUGGED
Måndag 13 mars kl 12.00 
Radiohuset Studio 2

Linda Taube flöjt 
Sofi Berner oboe 
Katarina Agnas fagott 
Hans Larsson valthorn 
Dag Henriksson klarinett 
nn piano

POULENC: Sextett för blåskvintett och piano 
Med mera

Biljetter: 100 kr (onumrerat)

SVENSKA STJÄRNOR
Torsdag 16 mars kl 19.00 
Fredag 17 mars kl 19.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Hans Ek dirigent

Medverkande och program  
meddelas senare

Biljetter: 150–495 kr

RADIOKÖREN PÅ TURNÉ 
Italien 20–23 mars

Peter Dijkstra chefsdirigent 

BARBARA HANNIGAN 
Torsdag 23 mars kl 19.00 
Fredag 24 mars kl 19.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Barbara Hannigan dirigent och sopran 
nn flöjt

DEBUSSY: Syrinx för soloflöjt  
SIBELIUS: Luonnotar för sopran och orkester 
BARTÓK: Svit ur Den sällsamme mandarinen 
LIGETI: Atmosphères   
BERG: Lulu-svit

Biljetter: 115–415 kr

SOLISTPRISVINNAREN
Onsdag 29 mars kl 18.00 
Torsdag 30 mars kl 18.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Karina Canellakis dirigent 
Sebastian Stevensson fagott

CRUSELL: Fagottkonsert 
DVOŘÁK: Symfoni nr 8

Biljetter: 90–360 kr

Berwaldbonus onsdag 29 mars: 
Tonsättarinnor 
Se berwaldhallen.se för program

Med reservation för ändringar. Flertalet av våra konserter sänds i Sveriges Radio.

* Fri entré till våra Interplay-evenemang.



4342

April

NIKLAS OCH RADIOAPAN
Lördag 1 april kl 12.00 och 14.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Marit Strindlund dirigent 
Niklas Riesbeck programvärd

Biljetter: 90 kr för barn och 140 kr för vuxna

UNGA MUSIKER, UNG MUSIK
Onsdag 5 april kl 18.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Ben Gernon dirigent 
Filip Draglund trumpet 
Eriikka Nylund viola

ZHIBAJ: Violakonsert (uruppförande) 
STAERN: Trumpetconcertino, Surprise 
DAVIES: Streamlines

Biljetter: 90–360 kr

Konsertintroduktion 5 april kl 17.00

GÄSTSPEL MUSICA VITAE
Fredag 7 april kl 19.00

Musica Vitae 
Malin Broman violin och musikalisk ledning 
Nicolas Altstaedt cello

HAYDN: Cellokonsert C-dur 
BARTÓK: Divertimento 
VERESS: Transylvanska danser

Biljetter: 90–360 kr

Konsertintroduktion 7 april kl 18.00

RADIOKÖREN MÖTER  
MUSIKHÖGSKOLAN
Fredag 7 april kl 19.00 
Lokal meddelas senare

Radiokören 
Dirigenter från Kungl Musikhögskolan

CHAMBER UNPLUGGED
Tisdag 18 april kl 12.00 
Radiohuset Studio 2

Malin William-Olsson violin 
Astrid Lindell cello 
Niklas Andersson klarinett 
Simon Crawford-Phillips piano

MESSIAEN: Kvartett vid tidens ände

Biljetter: 100 kr (onumrerat)

MÄLKKI-KRIIKKU-CHIN
Torsdag 27 april kl 19.00 
Fredag 28 april kl 19.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Susanna Mälkki dirigent 
Kari Kriikku klarinett

CHIN: Klarinettkonsert 
BARTÓK: Träprinsen

Biljetter: 115–415 kr

Konsertintroduktion torsdag 27 april kl 18.00

Interplay* fredag 28 april kl 17.30  
Carl Unander-Scharin 
Musikalisk konstupplevelse

Maj

HARDING TOLKAR MAHLER 5
Fredag 5 maj kl 19.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Daniel Harding chefsdirigent 
Joshua Bell violin

CHAUSSON: Poème för violin och orkester 
RAVEL: Tzigane   
MAHLER: Symfoni nr 5

Biljetter: 115–415 kr

HARDING TOLKAR MAHLER 5 
Lördag 6 maj kl 15.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Daniel Harding chefsdirigent 
Joshua Bell violin

BRUCH: Violinkonsert   
MAHLER: Symfoni nr 5

Biljetter: 115–415 kr

HIMMELSK MEKATRONIK 
Lördag 6 maj kl 21.30 Late Night Concert 
Söndag 7 maj kl 15.00

Radiokören 
Peter Dijkstra chefsdirigent

UNANDER-SCHARIN:  
Calligrammes (uruppförande) 
POULENC: Sept Chansons 
MESSIAEN: Ur Cinq Rechants 
DEBUSSY: Trois Chansons

RADIOSYMFONIKERNA  
PÅ TURNÉ 
Österrike, Tyskland, Schweiz 9–21 maj

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Daniel Harding chefsdirigent  
Joshua Bell violin

Musik av bl a Dvořák, Boulez och Mahler 

CHAMBER UNPLUGGED
Måndag 15 maj kl 12.00 
Radiohuset Studio 2

Lisa Carlioth sopran 
Annika Hudak alt 
Johan Christensson tenor 
Stefan Nymark piano

BRITTEN: On this island 
BRITTEN: Abraham and Isaac Canticle II 
Med mera

Biljetter: 100 kr (onumrerat)

VÅRKONSERT
Onsdag 17 maj kl 18.00 
Torsdag 18 maj kl 18.00

Radiokören 
Sofia Söderberg dirigent

EŠENVALDS: The new moon 
WIKANDER: Förvårskväll 
ALFVÉN: Uti vår hage  
O LINDBERG: Stjärntändningen 
RAUTAVAARA: Sommarnatten 
G ERIKSSON: Sommardoft 
EŠENVALDS: Stars 
SIDELNIKOV: ur Förtroliga samtal 
TRAD: Sakura

Biljetter: 90–360 kr

Berwaldbonus onsdag 17 maj:  
Tonsättarinnor 
Se berwaldhallen.se för program

Juni

I FIRENZE AV  
HELENA MUNKTELL
Fredag 9 juni kl 19.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Radiokören 
Tobias Ringborg dirigent 
Solister

MUNKTELL: I Firenze, konsertant opera

Biljetter: 100 kr

Med reservation för ändringar. Flertalet av våra konserter sänds i Sveriges Radio.

* Fri entré till våra Interplay-evenemang.

 Berwaldhallen  Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio
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DU SPARAR

25–40 %

Berwaldhallen erbjuder dig ett stort, varierat utbud av 
abonnemangsserier såsom kortare konserter på onsdagar 
och torsdagar direkt efter jobbet eller varför inte matiné- 
konserter på lördagar. Här finns alternativ för alla! En sak 
har serierna gemensamt: de håller hög kvalitet, något 
som våra internationellt erkända ensembler Sveriges 
Radios Symfoniorkester och Radiokören borgar för.

På nästa sida ser du tre av våra olika abonnemangs- 
serier. Fler serier för helår, höst 2016 och vår 2017 hittar 
du på berwaldhallen.se. För fullständig information 
om innehåll, längd, konserttid, pris mm hänvisar vi till 
berwaldhallen.se där du även enkelt kan köpa alla  
våra abonnemang.

Som abonnent får du många förmåner:

•  Du kan byta till en annan konsert om du får förhinder. 
Köper du helårsabonnemang får du byta vid två 
tillfällen. 

•  Som helårsabonnent får du dessutom vid två av dina 
abonnemangskonserter bjuda med dig en vän –  
utan extra kostnad.

•  Helårsabonnemanget ger dig 30–40 % rabatt  
på ordinarie biljettpris. 

•  Alla abonnenter får 15 % rabatt på lösbiljetter  
till konserter i Berwaldhallens regi.

Köp ett abonnemang  
och kom iväg på konsert!

Köp abonnemang 
På webben

På berwaldhallen.se kan du enkelt köpa ditt abonnemang. 

Per telefon

Boka per telefon 08-784 18 00.

Telefontid helgfri mån–fre kl 9–18, lör kl 10–15  
samt två timmar före konsert.

Serviceavgifter tillkommer. 

I Berwaldhallens biljettkassa

Öppet helgfri mån–fre kl 12–18.

biljettkontoret.berwaldhallen@sverigesradio.se 

Hos Kulturdirekt i Kulturhuset

Berwaldhallens biljettombud mitt i city.  
Endast kortbetalning. Serviceavgifter tillkommer.

Ingen serviceavgift vid köp 
av abonnemang på webben!

Med reservation för ändringar. Abonnemangen går även att teckna för helår. Läs mer på berwaldhallen.se

Julia Kretz-Larsson  Foto: Bo Söderström

HARDING  
JUBILEUM 3 HÖST
395–935 kr  Du sparar 25 %

Vi firar att Daniel Harding varit  
Radiosymfonikernas chefsdirigent  
i tio år! Fantastisk repertoar av bland 
andra Mahler, Rihm och Berlioz.

SÄSONGSÖPPNING 
Torsdag 8 sep kl 19.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Daniel Harding chefsdirigent 
Stefan Dohr horn

RIHM: Hornkonsert, svenskt uruppförande 
MAHLER: Symfoni nr 9

BERLIOZ ROMEO OCH JULIA
Fredag 21 okt kl 19.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Radiokören 
Daniel Harding chefsdirigent 
Virginie Verrez mezzosopran 
Andrew Staples tenor 
Christopher Maltman baryton

BERLIOZ: Romeo och Julia

ELDFÅGELN
Torsdag 15 dec kl 19.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Daniel Harding chefsdirigent 
Malin Broman violin

GRIME: Violinkonsert, uruppförande  
STRAVINSKY: Eldfågeln

TORSDAG  
HELAFTON 5 HÖST
680–1615 kr  Du sparar 25 %

Torsdagsserien lockar med storslagen 
musik som symfonier av Beethoven  
och Bruckner och Stravinskys älskade 
Eldfågeln.

HERBERT BLOMSTEDT
Torsdag 22 sep kl 19.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Herbert Blomstedt hedersdirigent 
Martin Sturfält piano

STENHAMMAR: Pianokonsert nr 2 
BEETHOVEN: Symfoni nr 5,  
Ödessymfonin

JESPER NORDIN x 3
Torsdag 13 okt kl 19.00
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Daniel Harding chefsdirigent

NORDIN: Röster, triptyk: 
Åkallan 
Ärr 
Öde (uruppförande) 
BRAHMS: Symfoni nr 1

STORA KLASSIKER
Torsdag 27 okt kl 19.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Manfred Honeck dirigent 
Jonathan Biss piano

BEETHOVEN: Pianokonsert nr 5, 
Kejsarkonserten 
BRUCKNER: Symfoni nr 7

SPANSKA NÄTTER
Torsdag 24 november kl 19.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Juanjo Mena dirigent 
Javier Perianes piano

RAVEL: Alborada del gracioso 
DE FALLA: Nätter i spanska trädgårdar 
DEBUSSY: Images

ELDFÅGELN
Torsdag 15 dec kl 19.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Daniel Harding chefsdirigent 
Malin Broman violin

GRIME: Violinkonsert, uruppförande  
STRAVINSKY: Eldfågeln

FREDAG  
HELAFTON 4 HÖST
550–1305 kr  Du sparar 25 %

Höstrusket betvingas med Berlioz Romeo 
och Julia och Bernsteins välkända  
Symfoniska danser ur West Side Story.

HERBERT BLOMSTEDT
Fredag 23 sep kl 19.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Herbert Blomstedt hedersdirigent 
Martin Sturfält piano

STENHAMMAR: Pianokonsert nr 2 
BEETHOVEN: Symfoni nr 5,  
Ödessymfonin

BERLIOZ ROMEO OCH JULIA
Fredag 21 okt kl 19.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Radiokören 
Daniel Harding chefsdirigent 
Virginie Verrez mezzosopran 
Andrew Staples tenor 
Christopher Maltman baryton

BERLIOZ: Romeo och Julia

THEATRON
Fredag 18 november kl 19.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Alondra de la Parra dirigent 
Patrick Raab slagverk 
Johan Bridger slagverk

BERNSTEIN: Uvertyren till Candide 
BROSTRÖM: Theatron för  
två slagverkare och orkester 
VILLA-LOBOS: Bachianas Brasileiras nr 2 
BERNSTEIN: Symfoniska danser  
ur West Side Story

HORNKONSERT
Fredag 9 dec kl 19.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Daniel Blendulf dirigent 
Christopher Parkes horn

MESSIAEN: Les offrandes oubliées 
ATTERBERG: Hornkonsert 
SJOSTAKOVITJ: Symfoni nr 5

Vilket abonnemang passar dig?
Här nedan presenterar vi tre av alla våra abonnemangsserier. Titta gärna på berwaldhallen.se för samtliga serier. 
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Café Berwald
Café Berwald öppnar två timmar före konsert och  
håller öppet i pausen. Servering finns i foajéerna  
på alla tre våningsplan. Förbeställ gärna mat på  
cafeberwald.se. Har du frågor, ring 0722-71 42 27. 
Du som är abonnent får alltid förmånliga erbjudanden 
i caféet. För aktuella telefontider, se cafeberwald.se.

Handikappanpassning
•  På vänster sida av främre parkett finns fem 

rullstolsplatser med närliggande ledsagarplatser. 
Bokas per telefon 08-784 18 00.

•  Hiss och handikappanpassad toalett finns på 
samtliga våningsplan.

•  Det finns två parkeringsplatser för rörelsehindrade  
till höger om huvud ingången.

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

Garderob
Det finns bemannad och obemannad garderob  
på entréplan och i nedre foajén. (Kontant- eller  
kortbetalning.)

Hitta hit med lokaltrafik
Buss 
Nr 4, 69 och 76. För buss 4 är hållplatsen Radiohuset 
på Karlavägen. För buss 69 heter hållplatsen Berwald-
hallen och ligger på Dag Hammarskjölds väg. Buss 76 
hållplats ligger på Strandvägen och heter också  
Berwaldhallen. Efter konserten väntar ofta bussar  
direkt vid 69:ans / 76:ans hållplats för transport till city.  
Se sl.se för mer information.

Spårvagn 
Linje 7 från city till Djurgårdsbron.

Tunnelbana 
Röd linje till station Karlaplan.

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

Kamera, ljud- eller bildinspelningsutrustning får inte användas  
i konsertsalen. Kom ihåg att stänga av din mobil!

Med reservation för ändringar.

Att köpa abonnemang och biljetter
1.  På webben  

På berwaldhallen.se kan du enkelt köpa ditt  
abonnemang och dina biljetter. 

2.  Per telefon  
Boka per telefon 08-784 18 00,  
serviceavgifter kan tillkomma. 

3.  Berwaldhallens biljettkassa 
Köp direkt i kassan. 

4.  Hos Kulturdirekt i Kulturhuset  
Berwaldhallens biljettombud mitt i city. Endast  
kortbetalning. Serviceavgifter kan tillkomma.

Andra rabatter

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

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

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

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

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

Bra att veta

Ingen service- 
avgift vid köp  

av biljetter  
på webben!

Barn upp t.o.m. 12 år

Abonnenter  
och grupper på  
15 pers eller fler

15 %
Studerande 
och arbetslösa15 %

Pensionärer10 %50 %

Salongsplan

A

G

H

J K

F

C B

M

L

D

I

E

Köpvillkor  
Köpta biljetter återlöses endast vid inställda konserter eller vid konserter 
med omfattande förändringar. Vid inställd konsert skall återköp ske  
senast en månad efter det att arrangemanget skulle ha ägt rum. I fall av 
omfattande förändringar skall återköp ske senast på arrangemangsdagen. 

Som kund är du ansvarig för att i samband med biljettköp kontrollera 
evenemang, datum, tid, plats och pris. Du är också ansvarig för att 
kontrollera om evenemangets datum, tid, plats eller innehåll senare 
ändras. Se berwaldhallen.se för senaste uppdateringen. 

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



Biljettkontorets öppettider 
Helgfri mån–fre kl 12–18  
samt två timmar före konsert

Telefontider 
Helgfri mån–fre kl 9–18, lör kl 10–15  
samt två timmar före konsert 
Telefon: 08-784 18 00

E-post:  
biljettkontoret.berwaldhallen@sverigesradio.se

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

Kontakta Berwaldhallen
Dag Hammarskjölds väg 3

Förmåner för abonnenter
(gäller såväl halvårs- som helårsabonnenter)

Rabatt 
Abonnemanget ger dig 25–40 % rabatt på ordinarie biljettpris.

Din fasta plats i konsertsalen 
Du garanteras samma plats på attraktiva konserter från 
säsong till säsong.

Bytesrätt 
Vid förhinder kan du byta en konsert per termin.* 

Låna ut ditt abonnemangskort 
Du kan låna ut ditt abonnemangskort till en vän om du själv 
inte kan gå på konserten.

Förhandsinformation och erbjudanden 
Du får via mejl påminnelse och information om kommande 
abonnemangskonserter och även exklusiva 
konserterbjudanden.

Rabatt övriga konserter 
Du får alltid 15 % rabatt på övriga konserter i Berwaldhallens 
regi (gäller även på biljetter till Östersjöfestivalen).

* med vissa undantag

Läs mer om våra abonnemang på sid 44–45. 
För mer information om samtliga abonnemangsserier,  
se berwaldhallen.se

Köp ett abonnemang  
och kom iväg på konsert!

DU SPARAR

25–40 %


