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Kära publik!
December är för oss på Berwaldhallen en speciell månad med starka traditioner. Jag
kan inte tänka mig dessa dagar utan Lucia- , jul- och nyårskonserter och ser fram
emot dem lika mycket varje år.
Musiken som framförs är ofta förknippad med religiösa och mytologiska traditioner men är i vår sekulariserade tid för många ett rent musikaliskt budskap. Det är en
fascinerande tanke att många av de verk vi lyssnar på i juletid - toner som från början
främst varit bärare av det kristna budskapet - idag kommit att bli själva innehållet i
traditionen. Musiken i Händels Messias rymmer i sig stor andlighet som går rakt in
i hjärtat, och kanske är det trots allt ibland samma budskap?
Under dessa dagar är det många som söker sig till våra konserter trots all den
stress som samtidigt präglar vardagen i förberedelserna inför julfirandet. Jag är glad
över att många tar sig tid att komma hit, en del för en stunds respit, andra tvärtom
för att uppleva lite liv och rörelse i foajén innan den musik som stundar.
När vi ser tillbaks på musikåret 2011 är det med stor glädje över våra ensemblers
fortsatta utveckling. Både Radiokören och Sveriges Radios Symfoniorkester har
firat konstnärliga triumfer, såväl i Sverige som utomlands. Chefsdirigenterna Peter
Dijkstra och Daniel Harding har fortsatt sitt arbete med långsiktiga visioner för att
utveckla våra sångare och musiker. Idag kan vi se något av en snöbollseffekt av
detta metodiska arbete när nästan varje konsert blir en ny musikalisk höjdpunkt i
ensemblernas historia. Det ska bli intressant att följa detta även under nästa år som
redan är fulltecknat av spännande konserter och en del oväntade överraskningar. I
våra nio abonnemangsserier presenterar vi olika kombinationer av dessa evenemang
med gästande världsartister från jordens alla hörn som gästar Berwaldhallen. För
den som vill plocka sina egna russin ur kakan så går det också bra att skapa sin
egen serie.
Våra ensemblers rykte har spridit sig över världen och gjort det möjligt att locka
stora internationella solister, bland annat till Östersjöfestivalen som i höst firar tio år.
Ett jubileum som vi naturligtvis kommer att uppmärksamma lite extra.
Tack för att ni varit med oss under 2011 och, vi hoppas att ni följer med in i det
nya året. Jag kan försäkra att 2012 blir ett musikår utöver det vanliga.
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Programtidningen utkommer med nio nummer per säsong från september till maj och
publiceras av SR Berwaldhallen. Den presenterar månadens konserter tillsammans med
fördjupande artiklar om händelser i och kring
Berwaldhallen och dess ensembler: Sveriges
Radios Symfoniorkester och Radiokören. SR
Berwaldhallen är en avdelning
inom Sveriges Radio.
Tidningen trycks i 2 500 exemplar och distribueras i Berwaldhallen och dess biljettkassa
samt till utvalda adressater.
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Konsertprogram

KONSERTER december
Fredag 2 kl 19.30
Lördag 3 kl 15.00

Söndag 11 kl 15.00
och 18.00

Stravinskys
Psalmsymfoni
			

Luciakonsert
			
Sid 06

Sveriges Radios Symfoniorkester
Radiokören
Jukka-Pekka Saraste dirigent
Stravinsky: Psalmsymfoni
brahms: Symfoni nr 1

Nacka Musikklasser
Gästsolister:
Hannah Holgersson sopran
Olle Persson baryton
Luciasånger och julmusik

Julkonsert
			
Sid 07

Sveriges Radios Symfoniorkester
Hans Ek dirigent
Peter Jöback

Nyårskonsert med
Stockholms Strauss-Orkester
Mika Eichenholz dirigent
Dansare från Prags Nationalopera
Musik av Familjen Strauss och Johannes
Brahms
Biljetter: 130-350 kr
Arrangör: Stockholms Strauss-Orkester
Sid 10

Sveriges Radios Symfoniorkester
Medlemmar ur Radiokören
Christoffer Holgersson dirigent
Berwaldhallens traditionsenliga julkonsert
Biljetter: 110–395 kr

Fredag 16 kl 19.30
Söndag 18 kl 15.00

Biljetter: 140–440 kr

Fredag 9 kl 12.00
Studio 2, Radiohuset

Händels Messias
			
Sid 08

Renate Klavina violin
Jana Boutani cello
Lennart Wallin piano
Brahms: Violinsonat nr 1
Brahms: Pianotrio nr 3
Biljetter: 100 kr

Bokningsavgift på biljettpriset kan tillkomma.
Alla konserter spelas in. Det är viktigt att
inspelningen blir av högsta kvalitet även
tekniskt. Här har du som konsertbesökare
möjlighet att hjälpa till. Försök undvik att
hosta. Om det är nödvändigt gör det så
diskret som möjligt. Glöm inte att stänga av
mobiltelefon, också efter paus!

Sveriges Radios Symfoniorkester
Radiokören
Daniel Harding dirigent
Adriana Kucerova sopran
Ann Hallenberg mezzosopran
Andrew Staples tenor
Matthew Rose bas
Händel: Messias
Biljetter: 140–440 kr

Fredag 31 kl 12.00 och 16.00
Lördag 1 jan kl 14.00 och 18.00
NYÅRKONSERTER

Onsdag 14 kl 18.00
Torsdag 15 kl 18.00
Lördag 17 kl 15.00

Torsdag 8 kl 19.30
Fredag 9 kl 19.30
Lördag 10 kl 15.00

brahms pianotrio nr 3
			

Sid 09

Biljetter: 85–325 kr

Biljetter: 110–395 kr

PETER JÖBACK
LIVET, KÄRLEKEN OCH
DÖDEN
			

EXTERNA ARRANGÖRER

Sid 11
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Artikel

En oslagbar
efterslagare

01
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Artikel

96-årige Ebbe Grims-land var med när
Radiotjänst bildade sin första egna orkester
1943. Och han var såklart en kär gäst i
vimlet under Sveriges Radio Symfoniorkesters
75-årsjubileum!

02

en gamla slitna frasen ”ett
levande uppslagsverk” verkar
skräddarsydd för Ebbe Grimsland, tonsättare, altviolinist och
mandolinsolist. 96 år fyllda har
han sett mer musikaliskt vatten passera
under broarna än de flesta andra i den klassiska musikens bransch. Håret är vitt och
leendet pojkaktigt när han minns sina år
tillsammans med 75-årsjubilerande Sveriges Radios Symfoniorkester.
Fast alltsammans började förstås långt tidigare i födelsestaden Malmö eller snarare
i Köpenhamn, dit 12-åringen for med
Öresundsbåten för att två gånger i månaden
få undervisning i violinspel av dansken
Max Schlüter. Ebbe spelade sina övningar
medan Schlüter satt ute i köket och rökte
de speciella cigaretter, som hans unge elev
troget hade med sig från Sverige.
Debuten skedde 1932 tillsammans med
en pianist i Malmö på ”Bergakungens sal”.
- Det var lite Sarasate och Mozart. Man var
inget underbarn, men jag tycker att det är
bättre att mogna sent, att ta mer tid på sig.
Sedan fortsatte det med spel på kafé Cecil
- ett av stadens finaste - och på hamnrestauranger. Ebbes mamma handlade i familjen Ehrlings affär och det blev spel med
unge Sixten också, den gången bara 13 år
och brådbegåvad. Sedan gick vägen norröver med korta påhugg i underhållnings-

orkestrar, med Stora teaterns sommarturnéer
och på Skansenteatern.
Under kriget öppnade regementsorkestrarna famnen och sedan blev det ett par år
på Oscarsteatern, där en viss Sune Waldimir
var kapellmästare.
- En dag 1943 kom Waldimir och berättade
att Radiotjänst skulle bilda en egen orkester
och han rådde mig att söka dit. Provspela
fick jag göra både på fiol, altfiol och mandolin
och det gick ju bra. Att det sedan blev altfiol
kom sig av att pianisten Peter Kreuder behövde en altviolinist i sin orkester.
Mitt under kriget 1941 turnerade Kreuders
orkester i Polen, Tjeckien, Österrike och
Tyskland. Sångaren Sven-Olof Sandberg
blev inbjuden till svenska ambassaden i
Berlin och orkestern spelade med honom.
- När vi kom ut såg vi engelska plan
över taken. Det blev många besök i bombkällare i Hannover och Karlsruhe.
I Radiotjänsts orkester satt från början
26 musiker, som spelade två konserter om
dagen, alltid i direktsändning.
- Musikchefen Natanael Boman var
överlycklig och kallade oss för Ungdomsorkestern, bara en femtedel var över 30 år.
Sina färdigheter på mandolin fick Ebbe
tidigt god nytta av.
- Jag tror att jag var den mest anlitade
mandolinspelaren i hela Sverige. Det blev
massor av mandolinprogram i radio genom
åren. Jag hade också en trio med namnet
Trio Napolitano som spelade kontinental
underhållningsmusik. Det finns mängder av
repertoar för mandolin: Mahler, Schönberg,
Webern. Men det är okänt för de flesta.
Liksom att instrumentet kommer från Syrien
och tillhör lutfamiljen.
Vartefter orkestern växte fick Ebbe flera
skickliga kollegor, en av dem minns han
med särskild värme.
- Holger Hansson var suverän, han
hade en italiensk fiol som han köpt efter
Lille Bror Söderlund. Den hade en fantastiskt fin ton.
Flera altviolinister kom från Göteborg
och de behövde inte provspela, de hade
redan en position i den orkestern.
- Sedan var det ju musiker från Operan
och Filharmonin som sökte, en plats i Radioorkestern var eftertraktad.
Dirigenter har passerat i stort antal,
Ebbe minns några av dem som var spännande att musicera med.
- Tor Mann, Sixten Eckerberg, och Stig

01 Ebbe Grims-land
Foto Arne
Hyckenberg
02 Sune Waldimir 		
engagerade 		
Ebbe Grims-land i
Radiotjänsts första 		
orkester 1943.
Foto SR Foto

Westerberg, de var skickliga och gjorde betydande insatser. Sergiu Celibidache var det
annat med, han hade utbildningsmanér, ville
fostra orkestern. Han skaffade sig långa
repetitionstider.
Ebbe minns när han kom första gången,
det var på Musikaliska Akademin. Efter en
minut slutade orkestern plötsligt att spela av rädsla.
- Celibidache blev alldeles häpen och försvann ut i kontrollrummet. Ryktet hade ju gått
om hans humör. Men jag tror att han i grund
och botten var en snäll människa, trots allt.
Sedan kom ju andra herrar med temperament, som så småningom blev berömda: George Solti, Eugen Jochum och Ferenc Fricsay.
- Vi blev ju så att säga lite av deras
språngbräda till berömmelse.
Färgstarka kollegor i orkestern saknades
inte heller.
- Åke Johnsson var en av Celibidaches
favoriter, han hade för vana att snusa under
repetitionerna. När han knackade i dosan
för att lägga in en pris bröt Celibidache
och väntade tills proceduren var avklarad.
Sedan fortsatte vi att spela. I pausen låg
prillorna runt hans stol och vaktmästaren
kom in och sopade upp. Celibidache hade
sitt omdöme klart: Åke Johnsson är den
svenskaste av svenskar!
Ebbe gick i pension efter 33 år med Radiosymfonikerna och flyttade sedan söderut.
- Det blev Österrike halvårsvis under 24 års
tid. Jag spelade i Gesellschaft der Musikfreundes amatörorkester, där jag blev stämledare för altfiolerna. Att jag flyttade berodde
nog en del på tiden med Peter Kreuders
orkester och att kulturlivet ju var fantastiskt.
Lite Straussmusik blev det förstås också.
Jag och Eduard Tubin hedrades med stipendium i Wiens stadshus, det minns jag
med glädje.
Ebbe har också komponerat mängder
av musik, över 200 tonsättningar för allt
mellan mandolin, blåsare och slagverk.
- Det mesta har spelats utomlands,
kanske är det för att jag inte har skrivit för
traditionella besättningar.
Och Ebbes egen signatur i rubriken, hur
blev den till?
- Lite skämtsamt: oslagbar - kan inte
dirigeras. Och efterslag: det får vi altviolinister
en hel del av.
Niklas Lindblad
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Fredag 2 december 19.30
Lördag 3 december 15.00

stravinsky &
brahms
Sveriges Radios Symfoniorkester
Tomo Keller konsertmästare

Radiokören
Jukka-Pekka Saraste dirigent
IGOR STRAVINSKY (1882-1971)
Psalmsymfoni
- Exaudi orationem meam, Domine
- Expectans expectavi Dominum
- Alleluja, Laudate Dominum
PAUS

01

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Symfoni nr 1 c-moll op. 68
- Un poco sostenuto - Allegro
- Andante sostenuto
- Un poco Allegretto e grazioso
- Adagio – Più Andante – Allegro non
troppo, ma con brio

Igor Stravinsky var en djupt religiös man.
Hans förhållningssätt till religionen var av
en privat och intim natur, vilket tydligt har
präglat hans sakrala verk. Psalmsymfonin
från 1930 – beställd till Bostons symfoniorkesters 50-årsjubileum - är ett utmärkt
exempel på hur han skalar bort all prål och
ytlig glans för ett mer direkt tilltal där motPresentatör: Boel Adler
tagaren är Gud och inte publiken. Orkestern
Konserten sänds direkt i Sveriges Radio P2
får klara sig utan violiner,
altfioler och klariPremed
repris 11 december
klAfternoon21.30
Club
Radio
Jubileumstarconcert
tea
intro sakrala musik som
profilennetter. I likhet med den
Berwald
ff
Ungefärlig
konsertlängd:
1
tim
45
min
talk
(ons)
komponerades före barocken är det blåsarna som dominerar orkestersatsen.
Stravinsky valde sina texter med omClub
Afternoon
Club
Radio
tarBrunch*
Tea
profilen
sorg och han hämtade dem ur Psaltaren.
ff BerwaldBerwald
(lö)
16:e*
(fre)
(Fre)
e
Orden behandlade han på ett personligt sätt
genom att inte följa dem på ett traditionellt
vis. Ett ”alleluja” ropas inte ut i utåtriktad
extas, det närmast smeks fram. Som en
ömsint gest uppåt. Visst känner man igen
Stravinsky i hans alldeles egna klangvärld,
hans levande rytmik och hans stränga
formkänsla. Symfonin urupfördes den 13
december 1939 i Bryssel, trots beställningen
från Boston, under ledning av Ernest Ansermet.

Ett privat meddelande och
”Beethovens tia”

01 Sveriges Radios
Symfoniorkester
Foto SR Foto
02 Jukka-Pekka
Saraste
Foto R Bittner

Någon större brådska hade inte Johannes
Brahms när det kom till att skriva sin första
symfoni. Man kan spåra idéer och skisser så
tidigt som 1856 och han skickade ett utkast
till en första sats till Clara Schumann redan
1862. Först fjorton år senare fullbordade
Brahms symfonin och den uruppfördes
1876 i Karlsruhe av Felix Otto Dessoff.
Verket mottogs positivt, även om kommentarerna ofta tydliggjorde släktskapet
med Beethoven. Den berömde dirigenten
Hans von Bülow kallade den Beethovens
tionde symfoni. Att associera till Beethoven
är lätt. Inledningen kan tolkas som en
beethovensk knuten näve, en upprorisk
signal. Dessutom lär en lyssnare ha påpekat att huvudtemat i finalen påminner om
Beethovens An die Freude. Det sägs att

02

Brahms svarade i stil med att ”det hör väl
varenda åsna”.
Bakom sig hade Brahms en rad
orkesterverk som de två serenaderna, en
pianokonsert och Haydn-variationerna. Men
med symfonin tog han ett stort kliv framåt
vad gäller behandlingen av orkestern och,
framför allt, formtänkandet. Verket är som
ett enda stort block, som en gigantisk svepande och dynamisk rörelse. Oaserna hittar
vi i mellansatserna – allt är relativt.
Brahms första symfoni är ett moget
mästerverk och ett under av skönhet.
Kvällens dirigent, Jukka-Pekka Saraste,
föddes i Lahtis 1956. I likhet med så många
andra finska dirigenter lärde han sig hantverket av Jorma Panula. Tillsammans med
kollegan Esa-Pekka Salonen grundade han
ensemblen Avanti! Kammarorkester och
1987 tillträde han som chefsdirigent för
Finska Radions Symfoniorkester. Tillsammans spelade de, bland annat, in Sibelius
symfonier två gånger. Saraste har även
varit chef för orkestrar i Toronto och Oslo
och idag tillbringar han mycket av sin tid
hos orkestrar i Köln och Lahtis. Men han är
också en mycket anlitad dirigent hos konserthus världen över med en diger
diskografi bakom sig.
Thomas Roth

Konsertprogram
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2012 gör han sin kanske största musikalroll
hittills som Fantomen på operan i Londons
West End. Men först gästar Peter Jöback
Berwaldhallen under tre dagar i december
med en specialproducerad konsert där musiken från hans nya album Livet, kärleken
och döden (La vie, l’amour, la mort) arrangerats om till ett möte mellan Peters röst och
Radiosymfonikerna.
Albumet, som Jöback kallar för sitt
”franska” projekt, har kommit till med tanken att lyfta fram klassiska franska chansoner i ny skrud, på svenska och med ny
relevans för vår tid i vårt land. Chansonerna
på skivan är bland annat skrivna av två
av chanson-genrens portalfigurer, Charles
Aznavour och Jacques Brel, med ny svensk
översättning av Andreas Mattsson och
Annika Norlin, också känd under artistnamnet
Säkert!.

och slagverkskomp, som spetsats med
piccolaflöjter och, som i Aznavour-sången
Tiden (Le temps), komplicerade motrytmer.
Om ett annat spår på skivan, Brel-chansonen
Jackie (La chanson de Jacky), säger Jöback
själv att den skulle platsa på hög volym i en
öppen bil någonstans på rivieran.
Peter Jöback har fyllda 40 år en lång
karriär på scenen bakom sig. Han debuterade redan som elvaåring i rollen som Kurt
von Trapp i Sound of Music på Folkan i
Stockholm. Sedan följde bidrag till Melodifestivalen och roller i musikaler som Grease
och West Side Story.
1990-talet innebar bland annat roller
som Aladdins svenska röst i Disneyfilmen
med samma namn, egna album och inte
minst musikalinsatser i Fame, Kristina från
Duvemåla, Miss Saigon och Jesus Christ
Superstar. 1998 slår singeln Guldet blev till
sand från Kristina från Duvemåla topplisterekord och Jöback har en egen show på
Hamburger Börs. 1999 får han Guldmasken
för sin roll som Robert i Kristina från Duvemåla.
Mellan 2000 och 2010 har Jöback
släppt flera egna album, gett sig ut på julturné (både på egen hand och med Sissel
Kyrkjebö) och kammat hem både inhemska
och internationella musikalroller, bland annat
i Cabaret i Stockholm. Efter en kortare
andningspaus 2009 har Jöbacks 2010-tal
hittills bland annat inneburit ännu en show
på Hamburger Börs, Melodifestivalinhopp,
en tv-sänd dokumentär om Jöbacks liv som
privatperson och artist samt ett exklusivt
framträdande på konserten inför Kronprinsessan Victorias och Daniel Westlings
bröllop. 2012 väntar rollen som Fantomen i
Andrew Lloyd Webbers Fantomen på operan
i London.
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Torsdag 8 dec kl 19.30
Fredag 9 dec kl 19.30
Lördag 10 dec kl 15.00
Svenska stjärnor

Peter Jöback
Sveriges Radios Symfoniorkester
Jannika Gustavsson Konsertmästare

Peter Jöback
Hans Ek dirigent
Konserten spelas in och sänds 31
december kl 15.03 i SR P4
Konsertens längd: cirka två timmar,
inklusive paus

01 Peter Jöback
01

Sången till livet, kärleken och
döden med både stort utspel
och intimt tilltal
Mattsson och Norlin har också skrivit tre
nya låtar till skivan som spelades in live i
studio i juni i år under sex dagar tillsammans med 18 musiker under ledning av
Hans Ek, som också dirigerar konserterna.
Peter Jöbacks hopp mellan musikalvärlden
och den intima chansonen är inte så långt
som det kan verka. Chansoner med sitt
teatrala uttryck är ofta är små berättande
noveller i sig, precis som musikalsånger.
Till Livet, kärleken och döden har Jöback
valt chansoner med utrymme för både stort
utspel och intimt tilltal, med ett 60- och
70-talssound och tidstypisk stort blås, stråk

Hanna Höglund
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Fredag 9 december kl 12.00
Studio 2, Radiohuset

Chamber
Unplugged
Renate Klavina violin
Jana Boutani cello
Lennart Wallin piano
Johannes Brahms (1833-1897)
Violinsonat nr 1 G-dur op. 78
- Vivace ma non troppo
- Adagio
- Allegro molto moderato
Pianotrio nr 3 c-moll op. 101
- Allegro energico
- Presto non assai
- Andante grazioso
- Allegro molto
Presentatör: Niklas Lindblad
Konserten spelas in och sänds 22 februari
kl 19.30 i SR P2
Ungefärlig konsertlängd: 1 timme

CHAMBER
UNPLUGGED
Logo 75 pt

Chamber Unplugged
Berwaldhallens kammarkonserter
CHAMBER
CHAMBER
UNPLUGGED UNPLUGGED
i CHAMBER
Studio 2 och Studio
4 Radiohuset.
UNPLUGGED
Logo 32 pt

Johannes Brahms var sin egen allra
strängaste kritiker. En mängd musik kasserades, däribland minst fyra violinsonater.
Den vi känner som Violinsonat nr 1 skrevs
under somrarna 1878-79 i tonsättarens
älskade idyll, Pörtschach am Wörthersee i
Österrike. Till musikkritikern Eduard Hanslick
skrev han att ”luften är så full av melodier,
jag måste vara försiktig så att jag inte trampar ned dem.” Brahms var själv pianist,
men förhållandet till violinen var också
speciellt. Inte minst genom vänskapen med
en av 1800-talets stora violinstjärnor, Joseph Joachim, som han känt sedan 1853.
Joachim uruppförde inte G-dursonaten,
men han var länge dess främste banerförare genom flitiga framföranden av detta
för Brahms så typiska verk: lyckad balans
mellan instrumenten (svårt!), klassisk form
kompletterad med glödande romantik.
Pianotrio nr 3 skrevs sommaren 1886 i en
annan inspirerande miljö, invid Thunsjön i
Schweiz. Trion imponerade stort på Brahms
omgivning: ”Inget annat verk av Johannes
har någonsin fångat mig som detta” (Clara
Schumann i sin dagbok), ”Inte ens du har
ofta skrivit något vackrare än trion i c-moll”
(brev från Joseph Joachim). Ännu ett
urtypiskt verk: Inte ett gram överflödigt fett
på den här musiken. Stormiga, beslutsamt
framrullande yttersatser, mellansatser med
en helt annan karaktär. Lägg märke till
andantets egenartade bruk av både 2/4och 3/4-takt. Lätt att lyssna till, svårare för
en eventuellt stampande fot.

Logo 16 pt
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Renate Klavina föddes i Riga, där även
violinstudierna ägde rum. Första orkesterjobbet var hos Lettiska nationaloperan,
därefter har hon bland annat varit i konsertmästare i kammarorkestern Rīgas
Kamermūziki, Gustav Mahler Jugendorchester
i Wien och Lettiska Nationalorkestern i Riga.
1998 kom Renate till Svenska Kammarorkestern i Örebro, sedan 1999 återfinns
hon i Sveriges Radios Symfoniorkester.
Jana Boutani är född i Prag. En tevefilm
om cellolegenden Pablo Casals väckte
tidigt intresse för instrumentet. I hemstaden fick hon med tiden Miloš Sádlo som
lärare. På 90-talet kom hon som stipendiat
till Frans Helmerson på Edsberg. I Sverige mötte hon kärleken och stannade här
för gott. Jana stortrivs i Sveriges Radios
Symfoniorkester som hon är medlem av
sedan 2000. Hon älskar Mahler och annan
romantisk musik, jazz, argentinsk tango och
choklad.
Lennart Wallin är en mycket anlitad ackompanjatör, repetitör och kammarmusiker,
bland annat har han spelat pianotrio i mer
än 35 år tillsammans med Nils-Erik Sparf
och Elemér Lavotha. Han är ofta verksam
som orkesterpianist hos svenska symfoniorkestrar, inte minst de Stockholmsbaserade. Kammarmusikserien Amorina Recitals
i Sollentuna är också Lennarts verk.
Gunnar Lanzky-Otto

Kammarmusikaliska storverk av en
mycket självkritisk mästare

01

02

02

03

01 Renata Klavina
Foto Thomas Carlgren
02 Jana Boutani
Foto Thomas Carlgren
03 Lennart Wallin
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Söndag 11 december kl 15.00
och 18.00

LUCIAKONSERT
Nacka Musikklasser
Filip Hamber dirigent
Elisabeth Westlund dirigent
Johan Holgersson dirigent
Daniel Möller dirigent
Hannah Holgersson sopran
Olle Persson baryton
Michael Engström piano
Del 1
Julkonsert med Nacka Musikklasser,
Hannah Holgersson och Olle Persson
Del 2
Hannah Holgersson och Olle Persson
Del 3
Klassiskt Luciatåg
Konserten sänds 13 december kl 07.32 i
Aurora i Sveriges Radio P2
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 10 min

01

02

Gustav Vasa och hans reformatorer fick oss
aldrig riktigt att glömma det katolska helgonet
Lucia från Syrakusa, som led martyrdöden
vid 300-talets början. I medeltida tradition
hade hon invarslat julfastan. På lucianatten
skulle man slakta en gris och därpå äta
sju frukostar innan solen gick upp. Gott,
naturligtvis. Det moderna svenska firandet
tog riktig fart 1927, då Stockholms Dagblad
ordnade ett offentligt luciatåg. Julfirande på
arbetsplatser och i skolor låg i tiden. Lussandet passade bra: Ljus i mörkret, show
och musik, skönhetstävling och så lite välgörenhet.

Musikhögskolan. Därifrån har hon examen
i såväl solosång som sångpedagogik. Som
ofta anlitad solist har hon framträtt med
flera av våra viktigaste orkestrar under
dirigenter som Alan Gilbert och Siegfried
Köhler. Mångsidiga Hannah har också
bland annat deltagit i Melodifestivalen och
framträtt med Joe Labero på Hamburger
Börs. Hon har även samarbetat med kompositörer som Ingvar Lidholm och Steve
Dobrogosz.

Traditionsrik konsert där Lucias ljus
skiner i kapp med strålande solister
Den första luciakonserten i samarbete
mellan Berwaldhallen och Nacka Musikklasser ägde rum 1984, samma år som de
grundades. Sedan 1991 har man varit här
årligen tillsammmans med olika gästartister.
Nacka Musikklasser vill med sångglädje
och lust till musiken både förnya och föra
svensk körtradition vidare. Elevernas erfarenheter och upplevelser av musicerande på
hög konstnärlig nivå stärker dem i deras personliga, sociala och musikaliska utveckling.

01 Hannah Holgersson
Foto Karl-Oskar
Bjurenstedt
02 Olle Persson
Foto Mats Bäcker

Olle Persson tillhör Sveriges främsta konsertoch operasångare. En lysande uttolkare inte
minst av den tyska liedrepertoaren, bejublad
Don Giovanni på GöteborgsOperan, Kungliga Operan och Folkoperan. På Folkoperan
som bland annat Posa i Don Carlos, Jago i
Otello, Scarpia i Tosca. Med mycket mera
– bredden är enorm. Han är även verksam
som pedagog, och sedan några år regissör
på den sceniska sånglinjen vid Härnösands
folkhögskola.
Hannah Holgerssons uppväxtår var fyllda
av musik, vilket ledde till studier vid Kungliga

Michael Engström har studerat liedinterpretation för bland andra Geoffrey Parsons
och Dietrich Fischer-Dieskau. Han är pianist
och repetitör på frilansbas, och arbetar
regelbundet med Radiokören, Eric Ericsons
Kammarkör och en mängd sångare. Han
har också ett förflutet som musikproducent
på Sveriges Radio.
Filip Hamber är utbildad sångpedagog
och solist vid Kungliga Musikhögskolan.
Sedan 2008 är han musiklärare på mellanstadiet i Nacka Musikklasser. Filip är även
frilansande sångsolist och korist i Radiokören
och Eric Ericsons Kammarkör.
Elisabeth Westlund är musiklärare på
mellanstadiet i Nacka Musikklasser sedan
nio år, därtill kyrkomusiker, körledare och
aktiv körsångare. Hon är utbildad vid
Musikhögskolan i Örebro.
Johan Holgersson är musiklärare på
högstadiet i Nacka Musikklasser sedan
2003. Han är utbildad kör- och sångpedagog
vid Kungliga Musikhögskolan, leder Lidingö
Kammarkör och är förstabas i Voces Nordicae.
Daniel Möller har varit musiklärare på
högstadiet i Nacka Musikklasser i sex år,
därtill ledare för Nacka Ungdomskör. Han är
utbildad vid Kungliga Musikhögskolan, med
musikteori och sång som huvudämnen.
Gunnar Lanzky-Otto
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Onsdag 14 december kl 18.00
Torsdag 15 december kl 18.00
Lördag 17 december kl 15.00

JULKONSERT
Sveriges Radios Symfoniorkester
Jannika Gustavsson konsertmästare

Medlemmar ur Radiokören
Christoffer Holgersson dirigent
OTTO OLSSON (1879-1964)
Advent
Guds son är född (Gammal julvisa)
EMMY KÖHLER (1858-1925)
Nu tändas tusen juleljus (arr. Öhrwall)
PETER TJAJKOVSKIJ (1840-93)
December ur Årstiderna (arr. Gauk)
TRAD
Klang, min vackra bjällra (arr. Karkoff)
LEROY ANDERSON (1908-75)
Sleigh Ride
FRANZ GRUBER (1787-1863)
Stilla natt, heliga natt (arr. Karkoff)
TRAD
När juldagsmorgon glimmar
TRAD
Ding Dong Merrily on High (arr. Willcocks)

Jul och musik är oskiljaktiga storheter, så
är det bara. Förutom att vi älskar vår egen
julsångskatt har svenskarna under det senaste århundradet också varit svaga för det
anglosaxiska. Det kan inte bara tillskrivas
inflytandet från en viss underhållningsmagnat, vars verk om inte annat når de flesta
av oss varje år under en timmes tid på
julaftons eftermiddag. Det finns helt enkelt
något i de brittiska och amerikanska julsångerna av olika årgångar som passar oss
väldigt bra. Men även andra nationaliteter
finns representerade här.
Otto Olsson var organist i Gustav Vasa
kyrka i Stockholm under närmare ett halvt
sekel. Som tonsättare förenade han djup
lärdom med personlig inlevelse. Advent
och Guds son är född (den senare med
en folkmelodi som grund) tillhör svensk
julstandard.
Den mångsidiga stockholmskan Emmy
Köhler skrev Nu tändas tusen juleljus 1898.
Hon var verksam både som lärare, författare
och kompositör.
Peter Tjajkovskijs Årstiderna är från
början tolv karaktärsstycken för piano från
1875-76, komponerade som bilagor till ett
månadsmagasin. Det är alltså inte bara
årstiderna utan varje månad för sig som
speglas, här December.
Klang, min vackra bjällra är inledningsorden
i Zacharias Topelius dikt Respolska från
1847. Melodin har folkligt ursprung.

TRAD
Quelle est cette odeur agréable?
(arr. Willcocks)

December 11/12

Svenskättlingen Leroy Anderson skrev
lustigt nog sin evigt populära Sleigh Ride i
stark hetta. Inspirationen rann till under en
värmebölja sommaren 1946.
Stilla natt har kallats julpsalmen framför alla
andra. Den skrevs av den österrikiske kantorn Franz Gruber på julafton 1818, och
framfördes samma kväll med barnkör och
gitarrackompanjemang. En mus hade bitit
sönder kyrkorgelns bälg.
När juldagsmorgon glimmar har den tyske
psalmdiktaren Abel Burckhardt som
upphovsman. Melodin är av tyskt folkligt
ursprung, från början av 1800-talet.
Ding Dong Merrily on High är en Christmas
Carol med ursprung i en senmedeltida
dansmelodi. I dag nog mest känd i legendariske körledaren David Willcocks arrangemang. Han står här även för Quelle est
cette odeur agréable?, en traditionell fransk
julvisa som också dök upp i John Gays
Tiggarens opera 1728.
Have Yourself a Merry Little Christmas skrevs
av Hugh Martin och Ralph Blane till
filmen Meet me in St. Louis från 1944. Judy
Garlands insats där skapade en ögonblicklig
hit.
Två andra kompositörsparhästar, Edward
Pola och George Wyle, ligger bakom It’s
the Most Wonderful Time of the Year. Andy
Williams inkluderade sången på sin första
julskiva 1963, därefter har ”alla”, inklusive
Mupparna, sjungit in den.
Gunnar Lanzky-Otto

Sveriges Radios Symfoniorkesters och
Radiokörens traditionella konsert med
bjällerklang och varm julstämning

HUGH MARTIN (1914-2011)
RALPH BLANE (1914-95)
Have Yourself a Merry Little Christmas
(arr. Ankarblom)
EDWARD POLA (1907-95)
GEORGE WYLE (1916-2003)
It’s the Most Wonderful Time of the Year
(arr. Karkoff)
MEDLEY
Från oss alla till er alla
(arr. Ukkonen)
Presentatör: Niklas Lindblad
Konserten sänds 24 december kl 15.00
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 30 min

Radio
profilen
16:e*

Afternoon
Tea
(lö)

Brunch*

01

01 Radiokören
Foto Mattias Ahlm/
SR Foto
02 Christoffer Holgersson

02

December 11/12

11

Konsertprogram

Fredag 16 december kl 19.30
Söndag 18 december kl 15.00

Händels
Messias
Sveriges Radios Symfoniorkester
Malin Broman konsertmästare

Radiokören
Daniel Harding dirigent
Adriana Kucerová sopran
Ann Hallenberg mezzosopran
Andrew Staples tenor
Matthew Rose bas
Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Messias, oratorium i tre delar
(text: Ch Jennings efter Bibeln)
Presentatör (fre): Katarina Lindblad
Konserten sänds direkt 16 december
kl 19.30 med repris 25 dec kl 21.30
Ungefärlig konsertlängd: 2 tim 25 min

Boka
biljett

Konsertintro

En timme
före
resp
Konsertintro
konsert
10:e

Författarträff

Club
Berwald

Författarträff
11:e

Club
Berwald
10:e

01

02

duktion 2005 sjöng hon i Salieris Europa
I över 30 år var Georg Friedrich Händel
Riconosciuta under Riccardo Muti. Sedan
Londons mest populäre operatonsättare.
dess sjunger hon regelbundet på scener
Pre- Men kring 1740 började hans stjärna dala.
Radio
JubileumsAfternoonconcert Publiken
intro
som La Scala, La Fenice, Staatsoper Wien
svek. Folk profilen
hade tröttnat på divatea
talk
och operorna i Zürich, Paris, Lyon, Amsterlater, gudasagor och ändlösa tonkaskader.
dam, München och Dresden med de mest
Händel gick back ekonomiskt och fundenamnkunniga dirigenterna. På senare tid
rade på att flytta tillbaks till Hamburg. Då
har Hallenberg börjat synas mer i Sverige,
trädde librettisten Charles Jennens in och
föreslog Messias som tema för ett nytt verk. bl a i huvudrollen i Rossinis Italienskan i
Alger på Göteborgsoperan, och på MusikaHändel blev inspirerad och började kompoliska i Stockholm i ett program med Farinellis
nera. När huvudstaden nu vänt Händel ryggen
halsbrytande koloraturarior.
tog han i stället tacksamt emot en inbjudan
till Dublin, där Messias uruppfördes med
Andrew Staples började som korgosse i
stor framgång. Efter några år förstod även
St Paul’s-katedralen innan han fick stipendilondonborna Messias värde och verket blev
um för studier på King’s College i Cambridsnart en återkommande tradition.
ge. Han har även studerat vid Royal College
of Music och Benjamin Brittens internatioOratoriet gestaltar Jesu liv från profeternas
nella operaskola. Efter studierna har han
förutsägelser om Messias ankomst, över
berättelsen om Jesu födelse, liv och död, till framträtt med dirigenter som Manze, Gardiner, Pinnock, Nezet Seguin och Rattle. Han
glädjen över Jesu uppståndelse och livets
har sjungit flera roller på Covent Garden, på
seger över döden.
La Monnaie i Bryssel och Nationaloperan i
Prag och ger ofta konserter i verk som Das
Lied von der Erde och Das Paradies und die
Peri. Staples har tidigare gästat Berwaldhallen
i Schumanns Das Paradies… och Faustscener.

Änglasång och Hallelujakören – kär
jultradition sedan Händels dagar

01 Adriana Kucerová
Foto Petra Lajdova
02 Ann Hellenberg
Foto Petra Lajdova

Adriana Kucerová kommer från Slovakien och blev efter examen medlem av
solistensemblen vid Slovakiska nationalteatern i Bratislava. Hon har sjungit Mozart
med Muti vid Ravennafestivalen 2008 och
i Salzburg med Bolton och har vunnit flera
priser och utmärkelser. Operadebut skedde
i Dido och Aeneas på La Scala där hon
även sjungit i Carmen under Barenboim.
Hon har också sjungit på bl a Münchenoperan, Glyndebourne, operorna i Rom och
Paris och på Wienoperan med Harnoncourt.
Ann Hallenberg har stora internationella
framgångar framför allt med barockopera
och Rossini. Vid La Scalas öppningspro-

Matthew Rose studerade på Curtis Institute
innan han blev medlem i operaprogrammet
Young Artist’s på Covent Garden. 2006
debuterade han på Glyndebourne som
Bottom i En midsommarnattsdröm och
har sedan sjungit samma roll på La Scala,
Covent Garden, Lyonoperan och operan
i Houston. Han har också sjungit på Göteborgsoperan, Münchenoperan, Welsh
National Opera, Opéra de Lille och Santa
Fe. Nu väntar Metropolitandebut som Colline i La Bohème. Rose har arbetat med
dirigenter som Colin Davis, Tilson Thomas,
Dudamel, Mackerras, Gardiner, Dutoit och
Pappano.
Katarina Lindblad
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ABONNERA PÅ
STORA UPPLEVELSER!
äsongen som ligger framför oss i Berwaldhallen är kanske
den starkaste någonsin. Eftersom konsertabonnemang kan
tecknas halvårsvis är det inte för sent att skämma bort sig i
vår! Var och en av de nio olika abonnemangsserierna innehåller
sina särskilda sensationer. Det gäller både artister och repertoar.

Upplevelsebranschen går bra, tycks det. Flyga ballong, åka sportbil.
Kul, så klart. Vi vågar ändå påstå att man får något annat för pengarna
hos oss i Berwaldhallen. Lite mer av eviga värden. Försäkra dig
om stora musikupplevelser under våren - en prenumeration på det
riktigt goda livet.

Favorit Onsdag / Torsdag

Evenemang Torsdag

Konsert på ca 1 timme utan paus

Konsert på ca 1 timme utan paus

I Favorit Onsdag alternativt Favorit Torsdag möter vi den brittiske
stjärnpianisten Paul Lewis i Mozarts Pianokonsert nr 23. En av våra
främsta pianister, Hans Pålsson, bjuder på pianorecital med bland
annat Beethovens Pathétique-sonat. Stämledaren för våra kontrabasar, Rick Stotijn, spelar Divertimento Concertante av Nino Rota
(musiken till Gudfadern, ni vet). En månad senare hörs vår harpist
Lisa Viguier Vallgårda i en sällsynthet som Reinhold Glières Harpkonsert (är det inte Bamses signaturmelodi där i finalen?).

I Evenemang Torsdag framför cellomästaren Truls Mørk Dvořáks
älskade Cellokonsert. Dirigentnestorn Herbert Blomstedt återkommer med Berwalds Sinfonie singulière och Tjajkovskijs Symfoni nr
5. Sedan ännu en stor violinstjärna bland de många som gästat
Berwaldhallen på senare år: Isabelle Faust spelar Bartóks Violinkonsert nr 2.

Kl 18.00, onsdagar och torsdagar

Favorit Onsdag

Favorit Torsdag

Onsdag 11 jan kl 18.00

Torsdag 12 jan kl 18.00

Mozarts
Pianokonsert nr 23

Mozarts
Pianokonsert nr 23

Sveriges Radios Symfoniorkester
Stéphan Denève dirigent
Paul Lewis piano
Poulenc: Les biches
Mozart: Pianokonsert nr 23

Sveriges Radios Symfoniorkester
Stéphan Denève dirigent
Paul Lewis piano
Poulenc: Les biches
Mozart: Pianokonsert nr 23

Onsdag 8 feb kl 18.00

Torsdag 9 feb kl 18.00

pianorecital

pianorecital

Hans Pålsson piano
MOZART: Pianosonat nr 10
BEETHOVEN: Pianosonat nr 8,
Pathétique
SCHUBERT: Pianosonat nr 16

Hans Pålsson piano
MOZART: Pianosonat nr 10
BEETHOVEN: Pianosonat nr 8,
Pathétique
SCHUBERT: Pianosonat nr 16

Kl 18.00, onsdagar och torsdagar

Torsdag 26 jan kl 18.00

Torsdag 26 apr kl 18.00

Sveriges Radios Symfoniorkester
Susanna Mälkki dirigent
Truls Mørk cello
DvoŘák: Cellokonsert
RACHMANINOV: Symfoniska danser

Sveriges Radios
Symfoniorkester
Daniel Harding dirigent
Isabelle Faust violin
Bartók: Violinkonsert nr 2
DvoŘák: Åtta slaviska danser
op 72

Dvoráks
Cellokonsert

Torsdag 22 mars kl 18.00

tjajkovskijs femma

Bartóks andra
violinkonsert

Sveriges Radios Symfoniorkester
Herbert Blomstedt dirigent
Berwald: Sinfonie singulière
Tjajkovskij: Symfoni nr 5

Söndagsserien

Onsdag 7 mars kl 18.00

Torsdag 8 mars kl 18.00

Kl 15.00, söndagar

KONTRABASKONSERT

kontrabaskonsert

Konsert på ca 2 timmar med paus

Onsdag 4 apr kl 18.00

Torsdag 5 apr kl 18.00

I Söndagsserien gästar Svenska Kammarorkestern med ännu en
pianogigant: Leif-Ove Andsnes spelar både Beethovens Pianokonsert nr 1 och 3. Här återkommer Isabelle Faust, nu med
Bartóks mindre ofta spelade, men ack så vackra Violinkonsert nr 1.
Mascagnis På Sicilien inleder serien.

Natt på Blåkulla

Natt på Blåkulla

Söndag 19 feb kl 15.00

Sveriges Radios Symfoniorkester
Mats Rondin dirigent
Rick Stotijn kontrabas
Rota: Divertimento Concertante
Poulenc: Sinfonietta

Sveriges Radios Symfoniorkester
Anu Tali dirigent
Lisa Viguier Vallgårda harpa
Musorgskij: Natt på Blåkulla
Glière: Harpkonsert
Rimskij-Korsakov: Rysk påsk

Sveriges Radios Symfoniorkester
Mats Rondin dirigent
Rick Stotijn kontrabas
Rota: Divertimento Concertante
Poulenc: Sinfonietta

Sveriges Radios Symfoniorkester
Anu Tali dirigent
Lisa Viguier Vallgårda harpa
Musorgskij: Natt på Blåkulla
Glière: Harpkonsert
Rimskij-Korsakov: Rysk påsk

På Sicilien

Sveriges Radios Symfoniorkester
Radiokören
Daniel Harding dirigent
Thiago Arancam tenor
med flera
Mascagni: På Sicilien,
konsertant opera
Söndag 11 mars kl 15.00

Mozart och
beethoven

Svenska Kammarorkestern
Katarina Andreasson musikalisk
ledning
Leif-Ove Andsnes piano och
musikalisk ledning
MOZART: Symfoni nr 35, Haffner
BEETHOVEN: Pianokonsert nr 1
MOZART: Uvertyr till Don Giovanni
BEETHOVEN: Pianokonsert nr

Söndag 29 apr kl 15.00

Bartóks första
violinkonsert

Sveriges Radios Symfoniorkester
Daniel Harding, dirigent
Isabelle Faust violin
Bartók: Violinkonsert nr 1
DvoŘák: Åtta slaviska danser
op 72
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Evenemang grön

Evenemang blå

Konsert på ca 2 timmar med paus

Konsert på ca 2 timmar med paus

Evenemang grön inleds med stjärnpianisten Paul Lewis och cellomästaren Truls Mørk. Därtill ett konsertant framförande av Mascagnis
På Sicilien med vår chefsdirigent Daniel Harding och Thiago Arancam
som Turiddu. Och i vår duggar pianostjärnorna tätt: Här kommer
ingen mindre än Maria João Pires i Beethovens Pianokonsert nr 4.

Evenemang Blå öppnar med Bozjanov i Rachmaninovs Pianokonsert
nr 2. Beaux Arts-trions legendariske Menahem Pressler spelar Mozarts
Pianokonsert nr 17 med chefsdirigent Harding, som avslutar serien
magnifikt med Mahlers kolossala Symfoni nr 2. Två svenska världsnamn
är solister: Miah Persson och Katarina Karnéus. Dessförinnan den danske stjärndirigenten Thomas Søndergård och Carl Nielsens Symfoni nr 5.

Fredag 13 jan kl 19.30

Fredag 20 jan kl 19.30

Kl 19.30, fredagar

Mozarts
Pianokonsert nr 23

Sveriges Radios Symfoniorkester
Stéphan Denève dirigent
Paul Lewis piano
Poulenc: Les biches
Mozart: Pianokonsert nr 23
Debussy: Nuages och Fêtes
Debussy: lbéria
Fredag 27 jan kl 19.30

Dvoráks
Cellokonsert

Sveriges Radios Symfoniorkester
Susanna Mälkki dirigent
Truls Mørk cello
DvoŘák: Cellokonsert
Rachmaninov: Symfoniska danser

Fredag 16 mars kl 19.30

lux aeterna

Sveriges Radios Symfoniorkester
Radiokören
Peter Dijkstra dirigent
LIGETI: Lux aeterna
J S BACH: Kantat nr 12,
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen
POULENC: Stabat Mater
Fredag 20 apr kl 19.30

Pires spelar
beethoven

Sveriges Radios Symfoniorkester
Daniel Harding dirigent
Maria João Pires piano
beethoven: Pianokonsert nr 4
Elgar: Symfoni nr 2

Kl 19.30, fredagar

Fredag 24 feb kl 19.30

Rachmaninovs andra Nielsens femte
pianokonsert
symfoni
Sveriges Radios Symfoniorkester
Juraj Valčuha dirigent
Evgeni Bozjanov piano
Rachmaninov: Pianokonsert nr 2
JanÁČek: Sinfonietta
Fredag 10 feb kl 19.30

MOZARTS
PIANOKONSERT nr 17

Sveriges Radios Symfoniorkester
Daniel Harding dirigent
Menahem Pressler piano
MOZART: Pianokonsert nr 17
SCHÖNBERG: Fem orkesterstycken
Webern: Sex orkesterstycken
BERG: Tre orkesterstycken

Sveriges Radios Symfoniorkester
Thomas Søndergård dirigent
Emil Jonason klarinett
Sibelius: En saga
M Lindberg: Klarinettkonsert
Nielsen: Symfoni nr 5
Fredag 30 mars kl 19.30

Mahlers andra
symfoni

Sveriges Radios Symfoniorkester
Radiokören
Daniel Harding dirigent
Miah Persson sopran
Katarina Karnéus mezzosopran
Mahler: Symfoni nr 2

Fredag 17 feb kl 19.30

På Sicilien

Körserien

Sveriges Radios Symfoniorkester
Radiokören
Daniel Harding dirigent
Thiago Arancam tenor
med flera
Mascagni: På Sicilien, konsertant
opera

Tid och plats varierar
Serien låter oss bland annat höra Radiokören och dess ledare Peter
Dijkstra i programmet Efterklang, samt i Rachmaninovs Midnattsmässa.

Lördag matiné
Kl 15.00, lördagar

Konsert på ca 2 timmar med paus
Lördag Matiné öppnar med Evgeni Bozjanov i Rachmaninovs Pianokonsert nr 2. Beaux Arts-trions legendariske Menahem Pressler
spelar Mozarts Pianokonsert nr 17 med chefsdirigent Harding. Den
danske stjärndirigenten Thomas Søndergård dirigerar Carl Nielsens
Symfoni nr 5. Dirigentnestorn Herbert Blomstedt återkommer med
Berwalds Sinfonie singulière och Tjajkovskijs Symfoni nr 5 och serien avslutas med ingen mindre än Maria João Pires i Beethovens
Pianokonsert nr 4.
Lördag 21 jan kl 15.00

Lördag 25 feb kl 15.00

Rachmaninovs
andra
pianokonsert

Nielsens femte
symfoni

Sveriges Radios Symfoniorkester
Juraj Valčuha dirigent
Evgeni Bozjanov piano
Rachmaninov: Pianokonsert nr 2
JanÁČek: Sinfonietta

Sveriges Radios Symfoniorkester
Thomas Søndergård dirigent
Emil Jonason klarinett
Sibelius: En saga
M Lindberg: Klarinettkonsert
Nielsen: Symfoni nr 5

Lördag 11 feb kl 15.00

Lördag 24 mars kl 15.00

MOZARTS
PIANOKONSERT nr 17

Sveriges Radios Symfoniorkester
Daniel Harding dirigent
Menahem Pressler piano
MOZART: Pianokonsert nr 17
SCHÖNBERG: Fem
orkesterstycken
Webern: Sex orkesterstycken
BERG: Tre orkesterstycken

tjajkovskijs femma

Sveriges Radios Symfoniorkester
Herbert Blomstedt dirigent
Berwald: Sinfonie singulière
TJAJKOVSKIJ: Symfoni nr 5
Lördag 21 apr kl 15.00

Pires spelar
beethoven

Sveriges Radios Symfoniorkester
Daniel Harding dirigent
Maria João Pires piano
beethoven: Pianokonsert nr 4
Elgar: Symfoni nr 2

Lördag 21 jan kl 15.00
S:t Jacobs kyrka

Torsdag 19 april kl 19.30
Oscarskyrkan

Efterklang

metamorfos

Radiokören
Peter Dijkstra dirigent
Jonas Knutsson saxofon
Johan Norberg gitarr
Musik av Brahms, Wolf, Mahler samt
uruppförande av Tally
Fredag 24 feb kl 19.30
Historiska museet

salve regina

Radiokören
Andreas Hanson dirigent
Björklund: Salve Regina
Palestrina: Missa Salve Regina

Radiokören
Fredrik Malmberg dirigent
Musica Vitae
Musik av Händel och Macmillan
Söndag 27 maj kl 19.00
S:t Jacobs kyrka

Rachmaninovs
midnattsmässa

Radiokören
Peter Dijkstra dirigent
Rachmaninov: Midnattsmässa

Chamber Unplugged
Kl 12.00 Studio 2, Radiohuset

I kammarmusikserien Chamber Unplugged möter vi musiker ur
Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören, ofta med gäster
från andra ensembler. Programmet utarbetas i detalj under våren,
kammarmusik på högsta nivå garanteras!
Fredag 27 januari
Christian Svarfvar violin
Ulrika Jansson violin
Göran Fröst viola
Erik Williams violoncello
Klein: Stråkkvartett op 2
Beethoven: Stråkkvartett nr 10
Måndag 20 feb
Johanna Sjunnesson cello
Annika Hudak sång
Michael Engström piano
Terés Löf piano
Rachmaninov: Cellosonat
Sånger av R Wagner

Torsdag 8 mars
Fat String Quartet
Robert Röjder kontrabas
Walter McTigert kontrabas
Danijel Petrovich kontrabas
Johan Strindberg kontrabas
Blandad musikmix i egna
arrangemang
Torsdag 19 april
P2:s artist cellisten Hanna Dahlkvist
med vänner
Torsdag 26 april
Fredrik Mattsson tenor
Mattias Lilliehorn tenor
Johan Pejler Baryton
Bengt Eklund Bas
Traditionella vår-och Valborgssånger
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Notiser
Klingande julklappar
Saker i all ära, men upplevelser och samvaro ger livet innehåll! Vi föreslår presentkort
på konserter i Berwaldhallen som julklapp
till nära och kära i år.
I januari, just när julen klingat av och
det brukar kännas bra att rikta sig utåt igen,
finns en rad konserter med fantastiska
solister som gästar Sveriges Radios symfoniorkester. Pianisten Paul Lewis spelar
Mozarts Pianokonsert nr 23 A-dur den 11
och 12 januari. En vecka senare den 20 och
21 januari är det dags för nästa storpianist,
Evgeni Bozjanov, som spelar Rachmaninovs Pianokonsert nr 2. Truls Mörk spelar
Dvoráks Cellokonsert den 26 och 27 januari.
I början av februari är det dags för vårens
första Svenska Stjärnor-konsert med Sveriges Radios Symfoniorkester och Ola Salo.

Ett presentkort i Berwaldhallen kan användas
till konsertbiljetter (konserter i SR Berwaldhallens regi), abonnemang, CD-skivor och
presentartiklar. Resterande belopp skrivs ut
i form av ett nytt presentkort.
Gå in på berwaldhallen.se för mer information eller mejla biljettkontoret på: biljettkontoret.berwaldhallen@sverigesradio.se

Lysande Radiokören!
Radiokören och dess chefsdirigent Peter
Dijkstra har fått lysande recensioner för sin
senaste skiva, som innehåller fyra av Francis
Poulencs finaste körverk. Den holländska
dagstidningen Volkskrant berömmer både
kören och dirigenten i alla tonarter och skivan
får högsta poäng även hos BBC.
Det 12-stämmiga verket Figure Humaine
är en hörnpelare i världens körrepertoar.
Poeten Paul Eluards allvarliga och surrealistiska text är mycket gripande, dess expressiva språk skildrar Andra världskrigets
fasor. Inspelningen tar fram alla färger och
komplexa klanger - även i de övriga verken
på skivan Mässa i G, Un soir de niege och
Sept Chansons.
Channel Classics CCS SA 31411

Kom med i gemenskapen bland Radiosymfonikernas och Radiokörens Vänner!
Det kommer att ge dig många roliga möten i
musikens tecken.
Du får sitta med och lyssna på världsdirigenter
och solister när de repeterar.
Du får träffa musiker ur ensemblerna på nära
håll under eftersitsarna.
Dessutom arrangerar vi alldeles egna konserter
bara för vännerna! Välkommen du också!

•
•
•
•

Alicia Lundberg

•

Hur blir man medlem?

•

Så här:
betala in årsavgiften till RADIOSYMFONIKERNAS
OCH RADIOKÖRENS VÄNFÖRENING på plusgiro
16 08 82-7 Årsavgifter: enskild 250 kr, två personer
på samma adress 400 kr. Glöm inte att ange namn och
adress! Även e-postadress om du har sådan!

•
•

ordförande

Mer info finns på vår hemsida:
www.rskv.org
Telefonsvarare: 08-99 40 30

MEDLEMSKAP I VÄNFÖRENINGEN GER
M Å N G A F Ö R M Å N E R:

strålande
stjärnor
Sjung in julen med P2
direkt från Grünewaldsalen, Konserthuset
Stäm upp inför julen och skänk
en slant till Musikhjälpen i P3
Måndagen den 12 dec kl 17.30
Fritt inträde – Alla är välkomna!

Gästartister:
Lill Lindfors och
Reuben Sallmander

15% rabatt på Radiosymfonikernas och
Radiokörens konserter i Berwaldhallen.
15% rabatt på cd-inspelningar med Radiosymfonikerna och kören i Berwaldbutiken.
Möjlighet att gratis lyssna på ett stort antal
orkester- och körrepetitioner.
Förmånliga specialerbjudanden via e-post
direkt från Berwaldhallen.
Inbjudan till vänträffar, specialkonserter,
möten med musiker.
Medlemstidningen Berwaldbladet med information om verksamheten.
Erbjudanden om spännande musikresor.
Nya medlemmar får en unik cd-skiva: Brahms
Requiem med Radiosymfonikerna, Radiokören
och Eric Ericsons Kammarkör samt solisterna
Peter Mattei och Hillevi Martinpelto under Manfred Honecks ledning.

December 11/12
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Kommande program

Konserter januari
Fredag 6 kl 19.30
Lördag 7 kl 15.00 och 18.00
Trettondagskonserter i
Berwaldhallen
Trettondagskonserter i Berwaldhallen
Sveriges Radios Symfoniorkester
Niklas Willén dirigent
Tommy Körberg
Elin Rombo
Biljetter: 140-495 kr

Onsdag 11 kl 18.00
Torsdag 12 kl 18.00
Fredag 13 kl 19.30
Mozarts Pianokonsert nr 23
Sveriges Radios Symfoniorkester
Stéphan Denève dirigent
Paul Lewis piano
Poulenc: Svit ur Les biches
Mozart: Pianokonsert nr 23 Adur
Debussy: Nuages och Fêtes ur Nocturnes
(fredag)
Debussy: lbéria (fredag)

Lördag 21 kl 15.00
OBS! S:t Jacobs kyrka
Efterklanger
Radiokören
Peter Dijkstra dirigent
Musik av Brahms, Wolf och Mahler samt
uruppförande av Tally.
Biljetter: 150 kr

Torsdag 26 kl 18.00
Fredag 27 kl 19.30
Dvoráks Cellokonsert
Susanna Mälkki dirigent
Truls Mørk cello
Tarrodi: Camelopardalis
Dvořák: Cellokonsert
Rachmaninov: Symfoniska danser
Biljetter: 110 – 395 kr

Biljetter: 85 – 325 kr

Fredag 20 kl 19.30
Lördag 21 kl 15.00
Rachmaninovs andra
pianokonsert
Juraj Valčuha dirigent
Evgeni Bozjanov piano
Kodaly: Danser från Galanta
Rachmaninov: Pianokonsert nr 2
Janáček: Sinfonietta
Biljetter: 110 – 395 kr

Köp din biljett på berwaldhallen.se
Berwaldhallens biljettkontor

Dag Hammarskjölds Väg 3
Öppet helgfri månd-fred 12-18 samt två
timmar före konsert.
Telefon, fax, e-post
Tel: 08-784 18 00, öppet helgfri månd-fred 9-18,
lörd 10-15, samt 2 timmar före konsert.
Fax: 08-663 15 14
e-post: biljettkontoret.berwaldhallen@sr.se

EXTeRnA arrangörer
29 januri kl 18.00
Gunhild Carling & Carling
Big Band Jazzvarité
Storbandsjazz i 30-40-talsstil
Lindy Hop-truppen ”Harlem Hot Shots”
samt klassiska varieténummer som
svävande damer, akrobatik och humor.
Biljetter: 370 kr
Arrangör: Jazz Art Sweden Production AB

November 11/12

Notiser
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Fredag 6 jan kl 19.30
Lördag 7 jan kl 15.00
lördag 7 jan kl 18.00

Sveriges Radios Symfoniorkester
Radiokören
Tommy Körberg
Elin Rombo
niklas willén dirigent
Biljetter: 140–495 kr
Läs mer på berwaldhallen.se

Biljettbokning Tel 08 - 784 18 00, berwaldhallen.se

