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Programtidning

Pris 20 kr

Stemme,
Brimberg
och Terfel
Herbert Blomstedt
dirigerar Ingvar Lidholm
Strålande julkonserter

och välljudande luciafirande.

Rumänsk-amerikansk
crossover i Chamber Unplugged

i Wagners
Valkyrian

Kära publik
Uttrycket ”det är dags att tänka på refrängen” avser att markera
slutet på någonting. Det måste ha myntats av någon som inte är
insatt i musik. Efter en refräng kommer ju alltid andra versen,
sedan en refräng till och ett mellanspel. Minst en ytterligare
vers, så en dubbelrefräng och sedan avslutar man med en coda.
När jag nu lämnar posten som konserthuschef för Berwaldhallen
efter femton år, passar den här slitna klyschan perfekt.
Jag har börjat tänka på refrängen, men bara den första. Det
kommer mycket efter den. Codan kan jag inte ens skymta vid
horisonten. På sin höjd kan jag ana andra versen. Som jag berättar
mer om i intervjun på annan plats i tidningen, så är det en kronisk
sjukdom som kräver att jag trappar ner lite på arbetsbördan,
men jag kommer att fortsätta i arbetsgruppen kring Östersjöfestivalen. Det är så oerhört roligt att jag bara måste orka. Det
arbetet skänker sådan glädje och kraft att det borde klassas som
friskvård i Sveriges Radios bokslutsrapport.
Naturligtvis kommer jag att dyka upp även på andra konserter under säsongen, och kanske kommer ni att se mig så ofta att
ni undrar om jag verkligen slutat. Men så blir det, och det känns
bitterljuvt som alla harmoniska förändringsprocesser ska göra.
Lika mycket som jag kommer att sakna orkester och körsångare
(ja, jag kommer verkligen att sakna er ...) och mina fantastiska
medarbetare på kontoret. Vårt trevliga biljettkontor, scenpersonal
och tekniker. Lika mycket finns det en glädje i att gå vidare. Lite
osjälviskt vill jag också tro att musiken mår bra av ett chefsbyte.
Det här är en verksamhet som ska stötas och blötas med nya idéer.
Nya perspektiv måste in och ruska om och sådant är en färskvara.
Jag känner mig mycket tillfreds med de projekt och idéer jag
genomfört under mina lyckliga år här i huset. Det har funnits
motgångar, till och med kriser, men jag ska erkänna att jag hade
förväntat mig större problem på en arbetsplats med stora artister
och konstnärer. När det verkligen gäller har våra sångare och
musiker visat prov på en enorm vilja att samarbeta i en lojal,
gemensam kärlek till musiken. Det är stort, och har gång på gång
fått mig att tro på människan, att se framtidshopp.
Nu städar jag skrivbordet så att min efterträdare får gott om
plats att breda ut sina planer. Jag önskar denne stort lycka till
och höjer samtidigt ett förmanande pekfinger: Ta nu väl hand
om detta fantastiska, underbara musikhus! Som sagt, det närmar
sig första refrängen och jag tar min fågelkikare för att gå ut och
se om jag hittar någon stackars kvardröjande vinterfågel bland
ekarna på Djurgården.
Vi ses. Hej då.

Michael Tydén

Konserthuschef Berwaldhallen

Programtidning
December säsong 13/14

Ansvarig utgivare
Michael Tydén
Adress
Berwaldhallen
Dag Hammarskjölds väg 3
105 10 Stockholm
Projektledare
Karin Ekedahl
Skribenter (i detta nummer)
Karin Ekedahl, Mikaela Kindblom,
Evabritt Selén, Andreas Konvicka,
Gunnar Lanzky-Otto, Johan Norberg,
Sofia Nyblom, Ylva Lagerkrantz Spindler
Form
Lupo Design
Tryck
Tryckservice
Information och biljetter
Berwaldhallens biljettkontor
Dag Hammarskjölds väg 3
Öppet mån–fre kl 12–18 samt två timmar
före konsert
berwaldhallen.se
biljettkontoret.berwaldhallen@sverigesradio.se
Tel 08-784 18 00
Omslagsbild
Nina Stemme

Programtidningen utkommer med ca nio
nummer per säsong från september till maj
och publiceras av Sveriges Radio Berwaldhallen.
Den presenterar månadens konserter tillsammans med fördjupande artiklar om händelser
i och kring Berwaldhallen och dess ensembler:
Sveriges Radios Symfoniorkester och
Radiokören.
Tidningen trycks i 2 000 exemplar och distribueras i Berwaldhallen och dess biljettkassa
samt till utvalda adressater.
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Konsertprogram

KONSERTER DECEMBER
Torsdag 5 kl 18.00
Lördag 7 kl 15.00

Torsdag 12 kl 18.00
Fredag 13 kl 19.30

I EXTERN REGI

STEMME, BRIMBERG OCH
TERFEL I VALKYRIAN

BLOMSTEDT DIRIGERAR
DVOŘÁK

Söndag 1 kl 16.00

Sid 10

Sveriges Radios Symfoniorkester
Daniel Harding dirigent
Nina Stemme Brünnhilde
Ingela Brimberg Sieglinde
Bryn Terfel Wotan
Åsa Thyllman Helmwige
Marika Schönberg Gerhilde
Elaine McKrill Ortlinde
Ivonne Fuchs Waltraute
Miriam Treichl Siegrune
Maria Streijffert Rossweisse
Matilda Paulsson Grimgerde
Katarina Leoson Schwertleite
WAGNER: Valkyrian, akt III

Söndag 15 kl 15.00

Biljetter: 60–320 kr
Arrangör: Frälsningsarmén

CHRISTMAS WITH
MY FRIENDS

Sid 12

Martin Stensson violin
Magnus Lanning cello
Walter McTigert kontrabas
Folkmusik från USA och Rumänien

Lördag 14 kl 14.00 och 18.00
Sid 15

Nils Landgren trombon och sång
Jeanette Köhn sång
Ida Sand sång
Sharon Dyall sång
Jessica Pilnäs sång
Jonas Knutsson saxofoner
Johan Norberg gitarr
Eva Kruse kontrabas

Biljetter: 110–395kr
Biljetterna släpps 28 oktober
Arrangör: Cantemus

Tisdag 31 kl 12.00 och 16.00
Onsdag 1 januari kl 15.00

Onsdag 18 kl 18.00
Torsdag 19 kl 18.00*
Lördag 21 kl 15.00

Söndag 8 kl 16.00 och 18.00

JULKONSERT
Sid 13

Nacka Musikklasser
Gästartister: Margareta Bengtson,
Mathias Algotsson, Peter Asplund
Luciasånger och julmusik
Biljetter: 85–345 kr

JUL MED CANTEMUS
& FAMILJEN DOMINIQUE
Kören Cantemus sjunger älskade julklassiker
och ovanliga pärlor i nya arrangemang av
familjen Dominique.

Biljetter: 110–395 kr

Biljetter: 100 kr

LUCIAKONSERT

Biljetter: 110–395 kr

DVOŘÁK: Symfoni nr 8

Fredag 6 kl 12.00
Radiohuset Studio 2

Frälsningsarméns
julkonsert
Vasaband
Anna Stadling
Charlotte Berg
Rigmor Gustafsson
Christopher Wollter
En konsert till förmån utsatta familjer som
Frälsningsarméns arbetar för att hjälpa vid jul.

Mårten Landström piano

Biljetter: 450–1500 kr

CHAMBER UNPLUGGED

Sid 14

Sveriges Radios Symfoniorkester
Herbert Blomstedt dirigent
WAGNER: Förspel och Isoldes kärleksdöd
ur Tristan och Isolde i arr för orkester
LIDHOLM: Poesis

NYÅRSKONSERTEN
Sid 16

Ensemble ur Sveriges Radios
Symfoniorkester
Radiokören
Andreas Hanson dirigent
Berwaldhallens traditionsenliga julkonsert

Stockholms Strauss-Orkester
Maria Eklund dirigent
Marc Power konsertmästare
Dansare från Operettensemblen
Biljetter: 180–370 kr
Biljetterna släpps 27 november
Arrangör: Stockholms Strauss-Orkester

Biljetter: 110–395 kr

*Sjung in julen
efter konserten den 19 dec med
ensembler ur Radiokören och
Sveriges Radios Symfoniorkester.
Boel Adler, allsångsledare
Din biljett till torsdagens Julkonsert gäller
till ’Sjung in Julen’.

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. Glöm inte att stänga av mobil
telefon, också efter paus! Fotografering är ej tillåten. Försök undvik att
hosta. Om det är nödvändigt gör det
så diskret som möjligt.
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DAGS ATT
LÄMNA ÖVER
Han är sångaren som blev jurist. Som konserthuschef har han
arbetat med många världsberömda dirigenter, från Herbert Blomstedt
till Daniel Harding. Men alltid med hjärtat kvar i körmusiken. Vid årsskiftet
lämnar Michael Tydén Berwaldhallen.

D

et är med blandade känslor
som han väljer att sluta som
konserthuschef för Berwald
hallen vid årsskiftet. Men
efter att i många år ha levt
med en kronisk tumörsjukdom, så har läkarna nu rått
honom att trappa ner.
– Det var ett svårt beslut som har fått
växa men som blev offentligt 16 augusti
i år, berättar Michael Tydén när vi ses på
kontoret i vackra Törnerska villan, ett stenkast från Berwaldhallen på Djurgården.
Flytten av den administrativa verksamheten
och biljettkassan från Radiohuset är ett av
de beslut som Michael Tydén är glad över
att tillsammans med övrig personal ha
genomfört och som han tycker har blivit ett
lyft för verksamheten.
Men han försvinner inte helt, utan
kommer att fortsätta arbetet med Östersjöfestivalen som han grundade till
sammans med Esa-Pekka Salonen och
Valery Gergiev 2003, två världsdirigenter
som han även värdesätter som vänner på
ett mer personligt plan.
– Det är jätteroligt att få fortsätta
arbeta med något som jag har varit med
och grundat och som jag nu får möjlighet
att ytterligare fokusera på. Festivalen har
ju sedan starten vuxit till att bli en av norra
Europas största klassiska musikfestivaler.
Andra evenemang som Michael Tydén
är stolt över att ha initierat under sina femton
år som chef för Berwaldhallen är Svenska
stjärnor, den populära konsertserie som låter
kända musikartister från andra världar än
den klassiska möta Sveriges Radios Symfoni
orkester. Han nämner också gärna den nya
barnverksamheten med konserter och andra
aktiviteter. Tidigare i höst startades dessutom musikundervisningen El sistema i
Berwaldhallen, ett världsomspännande
barnprojekt som använder musiken som
verktyg för social och kulturell utveckling.
Sannolikt har dessa projekt inklusive
Östersjöfestivalen – alla med ambitionen att
förnya verksamheten – bidragit till att biljettförsäljningen under Michael Tydéns tid har
ökat från fem till tjugo miljoner kronor.

Internationellt perspektiv
När det kommer till dirigenter genom åren
så är Michael Tydén glad och tacksam över
att ha kunnat knyta Eric Ericson, Herbert
Blomstedt och Valery Gergiev som hedersdirigenter till kören och orkestern. Därtill
att han efter idog uppvaktning slutligen
lyckades rekrytera nuvarande chefsdirigenterna och stjärnskotten Daniel Harding och
Peter Dijkstra. Men han är noga med att
inte bara framhäva orkester- och körverksamhet.
– Under min tid har också kammar
musik införts. Den ingår idag som ett naturligt led i Berwaldhallens konsertutbud.
Han berättar hur det internationella
intresset för Berwaldhallens konserter har
ökat till runt femtio sändningar per år i EBU
(European Broadcasting Union). Överlag
har en internationell inriktning varit viktig
för honom i arbetet med Berwaldhallens
repertoar, vilket bland annat har uttryckts
i ambitionen att engagera de bästa inter
nationella dirigenterna, något som har
skett tillsammans med orkestern i syfte att
utveckla repertoaren, samspelet och interpretationen av musik.
– Under min period har en återgång
skett av repertoaren till mer internationell
gängse orkesterrepertoar med de stora
tonsättarna som t ex Brahms och Beethoven.
Det nutida och det svenska har haft ett
stort utrymme, men setts som ett komplement till denna repertoar.
Samarbeten mellan kör och orkester
har också utökats och den första gemensamma turnén tillsammans någonsin ägde
rum i USA 2001.
När vi talar om det mer komplexa, och
ofta i kultursammanhang omätbara, kvalitets
begreppet svarar Michael Tydén så här:
– Den kvalitativa utvecklingen av
ensemblerna har skett genom en hög dirigentstandard sett till rekrytering, men
också genom en ökad samverkan mellan
och inom olika instrumentgrupper. I detta
sammanhang har kammarmusikverksamheten också ett syfte att också ge våra musiker
möjlighet att tillsammans med några av sina
kollegor utveckla samspelet och också få
framträda som solister.

Som mångårig konserthuschef finns det
förstås många anekdoter att berätta. En
Michael Tydén knappast glömmer är den
omskrivna helikopterutryckningen som tog
Daniel Harding från Malmö till Stockholm
när den isländska vulkanen Eyjafjallajökull
2010 satte stopp för all flygtrafik. Vid rodret satt otippat Sveriges Radios Symfoni
orkesters violinist och tillika helikopterförare Svein Harald. Men där finns också det
minnet av orkesterns bejublade och prisade
konsert med Verdis Requiem under ledning
av Manfred Honeck i Washington 2001.
– Den blev faktiskt Årets konsert där.
Det var ganska häftigt.
Bakgrund som sångare
Michael Tydén växte upp i Vällingby till
sammans med två bröder, varav den ena
blev fiskare och den andra flygkapten. Att
det blev sång för hans del berodde främst
på hans mamma som sjöng i Solna kyrkokör
och som gärna ville att alla barnen också
skulle musicera. Relationen med Radiokören började redan när han som tolvårig
sopran i Sveriges Radios Gosskör medverkade i Matteuspassionen i Engelbrektskyrkan under ledning av Eric Ericson. Sången
har sedan haft en central plats i hans liv,
men upphörde 1992 med Eric Ericsons
Kammarkör, när sjukdomen satte stopp
för över trettio års musicerande. Att det så
småningom blev mer juridik än sång skyller
Michael Tydén på Henning Sjöström.
– På den tiden var han en hjälte på sitt
sätt och hjälpte samhällets svaga. Jag är
själv väldigt driven av ett rättvisepatos, så
det var något i det som tilltalade mig.
Mästarmöte
Men musiken lockade honom tillbaka till
Radiohuset. 1998 blev han Berwaldhallens
chef och som sådan måste man också vara
bra på att förhandla. På frågan om vem
som har varit svårast att få till Berwaldhallen
kommer svaret snabbt.
– Riccardo Muti! Det jobbade jag för
länge. När jag frågade honom var han fortfarande chef för La Scala. Radiokören var
där för att sjunga Bachs h-mollmässa. Jag
fick ett möte på en timme med honom. Då
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Foto Stina Gullander
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stod han inför att välja Bayerischer Rundfunks symfoniorkester eller New York
Philharmonic.
Muti var sedan här med La Scalas
orkester för en konsert i Berwaldhallen och
i samband med den sammanförde Michael
Tydén dirgentlegenden och Ingmar Bergman
i ett mästarmöte. Efter det dröjde det
innan Muti återkom till Stockholm för att
dirigera Berwaldhallens båda ensembler
i Östersjöfestivalen 2010.

Stockholms Stad och Kulturdepartementet
och Vasakronan var beredda på att börja
bygga. Dessvärre lyckades vi inte genomföra projektet.

Det låter som om du tycker att Berwald
hallen är på väg att växa ur sin kostym.
År 2005 la du också fram en idé om ett
nytt musikpalats. Berätta!
– Ja, den skulle ha legat här bredvid
Berwaldhallen och skulle bland annat innefatta restaurang, körsal och ytterligare en
konsertsal. Vi hade fått positiv respons från

Och som gammal sångare: vilken fågel
låter vackrast?
– Utan tvekan koltrasten! Och den är ju
faktiskt också Sveriges nationalfågel. Sen
finns det ju svarthättan som sjunger med
samma timbre och i legato!

Nu slutar du snart och kan ägna dig mer
helhjärtat åt en annan passion vid sidan
av musiken – fågelskådning!
– Ja, om jag skulle beskriva mitt liv så är
det nog en fågelskådares liv. Så pass mycket
är det en del av mig!

MICHAEL TYDÉN
Född: 1952 på SÖS
Uppvuxen: i Vällingby
Utbildning: Jur kand
Musikbakgrund: Sångstudier för professor
Solwig Grippe, medlem i Adolf Fredriks
Bachkör och Eric Ericsons Kammarkör, verkat
som tenorsolist i Stockholm under åren
1975–1990
Utmärkelser: H M Konungens medalj
(2012) för betydelsefulla insatser för den
svenska scenkonstens utveckling.
Lyssnar på hemma: ”Jag följer gärna
årstiderna och sinnesstämningarna. Den här
årstiden är requiem fantastiska”.
Oväntad talang: Judo fram till 1972. Blev
svensk mästare 1969 (yngre juniormästare).
Gör på fritiden: Fågelskådare.

6

Abonnemang

December 13/14

WOW,
VILKEN VÅR!
Abonnemang i Berwaldhallen
våren 2014

Daniel
Harding

Miah
Persson

Foto Jim Rakete

Foto Magnus Laupa

Våren 2014 är så knökfull med musikaliska godbitar att vi knappt vet
vad vi skall välja ut för att presentera den! Eller vad sägs om Mahlers
Lieder eines fahrenden Gesellen, Vivaldis Gloria, Duruflés och Mozarts
requier, Matteuspassionen och Förklädd gud. Ja, det blir ovanligt
mycket vokalmusik, men denna innehållsrika vår bjuder även på storslagna symfonier, sublima solokonserter och utsökta
kammarverk. Några av livets största musikupplevelser bara väntar
på dig! Missa dem inte, bli abonnent i Berwaldhallen.

Christian
Gerhaher

Favorit
Onsdag

Favorit
Torsdag

Evenemang
Blå

Njut av lättlyssnade konserter mitt i veckan!
Vivaldis Gloria är barockprakt av ståtligaste
slag, tillsammans med hans populära
konsert för två trumpeter och musik av
italienska 1700-talsmästarinnan Camilla de
Rossi. Ett rejält historiskt skutt till George
Gershwins härliga Pianokonsert med
Conrad Tao, den hör man absolut inte varje
dag. I april blir det blandad operaafton
med Daniel Harding och vår världsstjärna
Miah Persson. Och så Schuberts Oktett,
ett av alla tiders främsta kammarmusikverk.
Vilken sagolik kombination – välj bara vilken
veckodag som ska förgyllas med en ungefär
timslång konsert.

Samma programkombination som i Favorit
Onsdag men med annan veckodag.

Vi har samlat ihop några av vårens
höjdpunkter i den Blå serien: Världens
just nu mest omtalade barytonsångare
Christian Gerhaher i Lieder eines fahrenden
Gesellen, dirigentfenomenet Robin
Ticciati i ett fantastiskt franskt program,
Matteuspassionen under ledning av Daniel
Harding och med Miah Persson och Mark
Padmore bland solisterna, Rachmaninovs
tredje Pianokonsert med Alexei Volodin
och i sköna maj avslutas serien med Haydns
Årstiderna. Allt säkrat med ett enkelt
abonnemang!

December 13/14
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LÖRDAG
MATINÉ
Många av våra abonnenter tycker att lördag
kl 15 är en bra konserttid.Tycker du som
dem rekommenderar vi att du tar en extra
titt på programmet i serien Lördag Matiné.
Serien innehåller Ticciatis fina franska
program med bland annat Debussys
La mer. Alexei Volodin i Rachmaninovs
tredje Pianokonsert kompletteras å sin
sida med makalös Ravel-musik: Gåsmors
sagor och La valse. Matteuspassionen med
Harding får naturligtvis inte missas. Inte
heller Haydns Årstiderna. Det är något att
prenumerera på det!

Evenemang
Torsdag
Vill du gå på tidig helaftonskonsert en
vardagskväll? Då kan Evenemang Torsdag
vara något fördig! Denna serie bjuder på
fem spännande program: Gerhaher sjunger
Mahler och Harding dirigerar Mahlers sjua.
Leila Josefowicz uruppför Francesconi
tillsammans med Susanna Mälkki. Simone
Young, Alexandre Tharaud och Mattias
Wager badar i Ravels och Saint-Saëns sköna
klanger. Serien avslutas av Daniel Harding
med ett Mahler- och ett Brahmsprogram.

Foto Mattias Ahlm

Denna serie består av helaftonskonserter
med paus och solistfrossa råder! Ingen
mindre än Leila Josefowicz uruppför Luca
Francesconis Violinkonsert. Alexandre
Tharaud spelar Ravels Pianokonsert
G-dur med Simone Young som dirigent,
som då även leder Saint-Saëns ljuvliga
Orgelsymfoni med Mattias Wager som
solist. Mahlers sjätte symfoni, Den tragiska,
med Harding! Stort drama, liksom helt
säkert i Brahms första Pianokonsert med
en av Englands just nu hetaste pianister,
Paul Lewis, och vid uruppförandet av MarkAnthony Turnages Speranza.

Susanna
Mälkki

CHAMBER
UNPLUGGED

Johan
Rabaeus

sönDAG
MATINÉ
Vår nya konsertserie Söndag Matiné
innehåller korta konserter utan paus
med program som inte dyker upp i
någon annan serie. Välkommen till vårens
söndagskonserter i Berwaldhallen med
följande tre program: Sångrecital med
mästerbarytonen Christian Gerhaher och
pianisten han helst arbetar med, Gerhold
Huber. Därefter en konsert i vår miniMozartfestival Love Mozart med Mozarts
Requiem under ledning av Peter Dijkstra
och avslutningsvis Lars-Erik Larssons
Pastoralsvit och Förklädd gud där Johan
Rabaeus reciterar Hjalmar Gullbergs
folkkära diktrader.

I Chamber Unplugged möts medlemmar
ur Sveriges Radios Symfoniorkester och
Radiokören i Studio 2 i Radiohuset för att
kammarmusicera, ibland med olika gäster.
Konsertlängden är ungefär en timme,
ingen paus.

Foto Stina Gullander/Sveriges Radio

Foto Henry Fair

Evenemang
Grön

Foto Simon Fowler

Foto Sveriges Radio/Mattias Alm

Alexei
Volodin

Foto Marco Borggreve

Leila
Josefowicz
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Peter
Dijkstra

körserien
Det är Radiokören och dess ledare Peter
Dijkstra som fyller Körserien. I vår först
med två konserter som följer direkt på
varandra (31 januari kl 19.30 och 1 februari
kl 15.00) under devisen Love Bach – lätt
att säga, lätt att göra. Bach får sällskap
av Jan Sandström i det ena fallet, i det
andra av Catharina Palmér. Robin Ticciatis
franska läckerheter dyker också upp här
(för körens del Duruflés Requiem). Till sist
del två i körens eteriska temakonserter
The Harmony of Spheres med bl a
uruppförande av Catharina Palmér.

Det kompletta programmet hittar du i vårens abonnemangsfolder. Ditt abonnemang köper du enklast på berwaldhallen.se.
Det går också att köpa det direkt i biljettkassan eller via telefon.
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Världens bästa
operasångerska:

Nina Stemme
Nina Stemme
sjunger Brünnhilde
5 och 7
december

December 13/14
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Kammersängerin, Premio Abbiati, Opera Awards … Det är inte bara publiken
som älskar henne: från alla håll har utmärkelserna haglat över sopranen Nina
Stemme under de senaste åren. Titeln Världens bästa operasångerska har hon
med andra ord vunnit flera gånger om. Den mörka, blanka sopranrösten,
kombinationen av innerlighet, passion och oklanderlig musikalitet är denna
världssångerskas kännemärken. När Nina Stemme uppträder som Brünnhilde
i Berwaldhallen har hon hunnit spela in sig i rollen – även om hon poängterar att
hon hittills bara begått två kompletta, sceniska Ring-cykler.

är jag når Nina Stemme
befinner hon sig mitt under repetitionerna
inför Richard Strauss Salome, som har
premiär på Kungliga Operan i slutet av
november. Och hon är otroligt glad över
möjligheten att tillbringa så pass mycket tid
hemma i Stockholm.
– På vissa sätt är det tuffare – svårare
att få ihop vardagslivet med tonåringar och
så vidare. Samtidigt ger det energi, och
jag känner en särskild värme från publiken i
Stockholm!
Fyrtio föreställningar om året spelar
hon i snitt. Alldeles för mycket menar
Stemme, eftersom hon inte ger sig själv tillräckligt med tid för att studera in nya roller.
Samtidigt är det optimalt rent vokalt, för att
rösten ska hålla formen. Och hon har sett
till att ge mycket utrymme åt Brünnhilde
under senare år.
Vägen till Wagner tog sin början i Bayreuth 1994, där Nina Stemme spelade Freia
och följde hela ringen under tre säsonger.
Hon spelade Sieglinde på Kungliga Operan,
när Staffan Valdemar Holms Ring fick sin
premiär, och var länge inte intresserad av
att ta sig an Brünnhilde.
– Sieglinde är den sanna hjältinnan: hon
föds, lider, segrar och dör och går igenom
en riktig frigörelseprocess. Brünnhilde är
en mycket brutalare roll, och dramaturgin
kring henne är mycket mer uppbruten,
tycker Nina Stemme. Hon blir sviken och
övergiven av både sin far och sin älskare.
– Samtidigt var det en utmaning som
lockade – att ta sig an henne, reflekterar

hon. Och hon insåg också att Brünnhilde
kräver samma sorts röstkapacitet som
Sieglinde, vilket bidrog till att rollen kändes
mer överkomlig.
Nina Stemme ser fram emot att åter
möta Daniel Harding och de skickliga musikerna i Sveriges Radios Symfoniorkester
i Wagner. Hon minns med värme förra
säsongens konsert där hon sjöng Sieglinde
mot Johan Bothas Siegmund i Valkyrians
akt 1.
– Då rockade vi!
Samtidigt är hon inte rädd för att påpeka
att hon tycker att orkestern spelar för starkt
när de får rollen som operaorkester. Skillnaden mellan att sitta i ett orkesterdike, och
att befinna sig på samma plan som sångarna, ställer större krav på lyhördhet.
Nina Stemme jämför med årets Ringencykel vid Proms i Londons Royal Albert Hall,
där Daniel Barenboim ledde Staatskapelle
Berlin genom hela cykeln utan en enda
repetition.
– De har under 22 års tid utvecklat ett
kammarmusikaliskt Wagner-spel, som gör
att man faktiskt kunde höra varenda skiftning i sångarnas röster. Och Barenboim
drar sig inte för att hålla pekfingret för
munnen!
Och hon har i färskt minne upplevelsen
av Ringen i Royal Albert Hall, där Bryn
Terfels Wotan, trots det konsertanta framförandet, var oerhört plastisk och uttrycksfull samtidigt som rösten har ett enormt
spektrum av färger och nyanser.
– Det finns ingen som tolkar Wotan
som Bryn!
Nina Stemme minns med särskild värme
den Ring-cykel hon sjungit i San Fransisco,
där Francesca Zambello gett Wagner
amerikanska förtecken.
– Nibelungarna var guldgrävare, och
hela dramat sökte sig fram genom historien
från industrialismen till våra dagar.
Miljöaspekten, finanskrisen … allt fanns
med, noterar Stemme. Hon minns också
glädjen i att växa ihop som ensemble med
resten av sångarna. San Fransisco innebar
också hennes allra första Brünnhilde –
nervöst men roligt. Och kritikerna enades
snabbt om att utnämna henne till sin generations ledande Brünnhilde.
”Den svenska sopranen utvecklas från
tonåring till mogen kvinna med enorm,
dramatisk intelligens och ett underbart,
glödande instrument som möter bok-

stavligen alla Wagners utmaningar” skrev
Financial Times. Och i samband med hennes
Brünnhilde på La Scala några år senare
menade kritikern I New York Times att han
knappast kan tänka sig någon sångerska
som kan tolka rollen med sådan auktoritet
och lätthet – inte ens den legendariska
Kirsten Flagstad.
– Det var roligt att få visa vilken sorglös
karaktär Brünnhilde är inledningsvis, säger
Nina Stemme. Hon väljer kärlek och empati,
mitt i en kris som påminner om det som
många tonåringar går igenom. Det är helt
enkelt svårt att vara människa!
Efter The American Ring i San Fransisco
har hon spelat sig igenom ytterligare en
cykel på Wiener Staatsoper under 2013 –
en uppsättning signerad skådespelaren och
regissören Sven-Erik Bechtolf, teaterchef
vid festspelen i Salzburg. En Ring som
Nina Stemme tycker har samma drag av
kammarspel som Staffan Valdemar Holms
Stockholms-Ring.
– Brünnhilde blir förälskad och så
småningom i sista delen, Ragnarök, förrådd av Siegfried. Men Brünnhilde vill så
mycket mer än kärlek: hon har ett uppdrag.
När Siegfried så småningom tar glömske
drycken och hon måste begära hans död,
då är det bara hon som kan rädda världen.
Nina Stemme ser hennes död som ett
högst medvetet val – om den nu är att
betrakta som en död i formell mening.
– Jag ser Brünnhildes död inte som en
offerdöd, utan som en transfiguration,
säger Stemme.
När Nina Stemme sjunger i Berwald
hallen har hon helt nyligen haft premiär på
Richard Strauss Salome på Kungliga Operan:
ännu en ung kvinna, som går igenom en
svår kris.
– Salome har aldrig fått ett nej i sitt
liv. När hon nu får ett nej, och trotsar
det, får hon ta konsekvensen: ingen har
någonsin sett henne – hon känner sig död
inombords, och väljer döden, menar Nina
Stemme.
Men medan Salome fångar ett specifikt
psykologiskt dilemma, tycker Stemme att
Brünnhilde är mycket mer allmängiltig.
Och säkert är den nära identifikationen
en anledning till att hon ger all sin passion
till Wagners Valkyrian, och till att hon omnämns som sin tids ledande Brünnhilde.
Sofia Nyblom
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Torsdag 5 kl 18.00
Lördag 7 kl 15.00

Stemme,
Brimberg
och Terfel
i Valkyrian

Sveriges Radios Symfoniorkester
Tomo Keller konsertmästare
Daniel Harding dirigent
Nina Stemme Brünnhilde
Ingela Brimberg Sieglinde
Bryn Terfel Wotan
Åsa Thyllman Helmwige
Marika Schönberg Gerhilde
Elaine McKrill Ortlinde
Ivonne Fuchs Waltraute
Miriam Treichl Siegrune
Maria Streijffert Rossweisse
Matilda Paulsson Grimgerde
Katarina Leoson Schwertleite
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En laddad far-dotter konflikt, ett incestuöst
kärlekspar – och ett knippe starka sköldmör.
Det är ingredienserna i tredje akten av
Presentatör: Sofia Nyblom
Richard Wagners opera Valkyrian, som
PreClub
Jubileums- i Berwaldhallen i dec
örfattar- Konserten
Afternoonsänds
i Sveriges
Radio P2 Radio
spelas konsertant
Concert
profilen
intro
tea
träff
Berwald
talk (fre)
lör 7 dec kl 19.00
med repris
ember. Med världsstjärnorna Bryn Terfel
(lör)ons 11 dec
kl 10.30.
och Nina Stemme i de ledande rollerna, och
Ungefärlig konsertlängd:
1 tim 10 min
dynamiskeJubileumsDaniel Harding på podiet, finns
PreClub
Radio
FörfattarPreClub
AfternoonConcert
profilen
Concert
tea
träff
det knappastintro
någon risk för att någon ska
Berwald
Berwald
talk (fre) Afternoontalk
(lör)
tea
(fre)
sakna regi och dekor.
(fre-lör)
(lör)
Wagners Valkyrian är den mest älskade
PrePreClub
av operorna i Ringen-tetralogin – tack vare
PreConcert AfternoonConcert
Berwald FörfattarAfternoon- concert
Club
Radio
JubileumsBoka
KonsertAfternoon
sitt
dramatiska
att stå
talk
talk
teatea
intro
profileninnehåll klarar den
Berwald
iljett
träff
intro(fre)
Tea
talk
(fre-lör)
(lör)
(lör)
fritt från de andra och spelas också gärna
konsertant. Varför är den då så omtyckt?
PrePre1 timme före
från kl 13.00
Concert
Dels återfinner vi här det första kärleksConcert Afternoonkonserterna
i Afternoonövre foajén.
talk
teatea
talk
med Sofia
paret i Ringen, syskonen Siegmund och
(fre)
(sön)
(lör)
Nyblom, nedre
Sieglinde, som upptäcker varandra i första
foajén.
Preakten utan att inse släktskapet. Det är en
Concert AfternoonAfternoonLördag ca
stormande kärlek som resulterar i dramats
teatea
talk
14.30 ansluter
(sön)
(fre)
(sön)
Daniel Harding.
ödesmärkte hjälte – Siegfried. Utöver
denna osannolika kärlekshistoria möter vi
Afternooni Valkyrian också en av operalitteraturens
tea
mest passionerade hjältinnor, Wotans
(sön)
egensinniga dotter Brünnhilde.
I dramats tredje akt möter vi Brünnhildes
åtta systrar, som samlas på valkyrieklippan.
Valkyrieritten beskriver deras färd genom
luften där de bär döda hjältar på häst
ryggen för att ge dem en hedersplats i
Valhall. När Brünnhilde anländer med
Sieglinde störs ordningen: hon jagas av
sin vredgade far, Wotan, som själv tvingats
ta livet av Siegmund när hon vägrat.
När Brünnhilde låter Sieglinde förstå att
hon är havande med Siegmunds son, den
blivande hjälten Siegfried, finner Sieglinde
tröst mitt i sorgen. Sieglinde hastar iväg
med spillrorna av Siegmunds svärd, Nothung.
Wotans besvikelse över favoritdotterns
trots vet inga gränser och han befriar
henne från hennes uppdrag. Hennes straff
blir att försänkas i sömn på Valkyrieklippan
– som eftergift till Brünnhilde omgärdar
han henne med en ring av eld, en sköld som
Richard Wagner (1813–1883)
Valkyrian, akt III
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endast den vuxne Siegfried kan forcera när
tiden är inne.
Sopranen Nina Stemme räknas till den
ledande uttolkaren av Wagners Brünnhilde i
sin generation. Hon sjöng Isolde mot Placido
Domingo i EMI:s berömda inspelning av
Tristan och Isolde, och har gestaltat Isolde
i Bayreuth, Zürich och Covent Garden.
Brünnhilde har hon sjungit i Wien (Siegfried),
Milano (Valkyrian), San Fransisco (samtliga
operor i Ringen) och i München (Ragnarök).
År 2012 utsåg Grammy-juryn inspelningen
av Fidelio, där Stemme spelar titelrollen, till
årets bästa operainspelning. Samma år utnämndes hon till Årets operasångare av en
jury utsedd av tidskriften Opernwelt, och i år
var hon en av mottagarna av Opera Awards,
som delas ut av Opera News. Läs mer om
Nina Stemme på sid 8–9.
Ingela Brimberg har sedan debuten
2003 i Mozarts Enleveringen ur Seraljen
gjort sig känd för en rad inkännande rolltolkningar. År 2012 tilldelades hon Svenska
Dagbladets operapris, för sin tolkning av
Tosca på Göteborgsoperan. Brimberg har
under 2013 lyckats pricka in samtliga tre
stora operajubilarer: hon debuterade som
Ellen Orford i Brittens Peter Grimes på
Kungl Operan, sjöng Wagners Senta i Den
flygande holländaren på en bejublad turné
i Frankrike, Österrike och Spanien och även
Verdis Lady Macbeth i Toulon.
Walesfödde barytonen Bryn Terfel har
kommit att bli en av vår tids mest publikkära
och eftertraktade sångare, med en repertoar
som spänner från folkvisor till de opera
hjältarna hos Wagner och Strauss. Terfel
har tidigare uppträtt i Berwaldhallen vid
ett par minnesvärda Trettondagskonserter
med Nina Stemme 2007, och med Helen
Sjöholm 2010. Året 2012 dominerades helt
av Wagner, då Terfel gestaltade Wotan i två
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01 Bryn Terfel
02 Ingela Brimberg
Foto Malin Anersson
03 Nina Stemme
Foto Tanja Niemann
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Ringen-cykler vid Covent Garden respektive Metropolitan Opera, samt titelrollen i
Flygande holländaren vid operan i Zürich.
Så sent som i augusti 2013 uppträdde Bryn
Terfel vid BBC Proms tillsammans med Nina
Stemme i ett konsertant framförande av
Ringen med Daniel Barenboim och Staatskapelle Berlin. Annars har hösten dominerats
av titelrollen i Falstaff vid operan i San Fransisco. Terfel har skördat en rad utmärkelser
för sina tiotalet solocd-inspelningar: två
Grammy Awards, fyra Classic Brit Awards
samt Drottningens Guldmedalj för musik.

Staatsoper i Berlin. Säsongen 2011/2012
innefattade Waltraute i Valkyrian på Berliner
Festtage. Hon var även cover för Waltraute i
Ragnarök på Metropolitan. Ivonne Fuchs var
2012 års Birgit Nilsson-stipendiat.
Svensk-Österrikiska mezzosopranen

Åsa Thyllman är utbildad vid Göteborgs
musikhögskola, Royal Academy of Music
och Operahögskolan i Stockholm. Under
hennes första år på Operahögskolan blev
Åsa Svenska Wagnersällskapets Bayreuthstipendiat. I januari 2013 gjorde hon debut
på Kungl Operan i Stockholm i rollen som
Gerhilde i Valkyrian.

Maria Streijffert, alt fick sin utbildning
vid Musikhögskolan i Malmö och vid Opera
högskolan i Stockholm. Under säsongen
2010/2011 medverkade hon i Wermland Operas hyllade produktion av Nibelungens Ring,
där hon sjöng Erda i Rhenguldet och Siegfried, Schwertleite i Valkyrian, samt 1:a nornan
i Ragnarök. Under hösten 2013 sjunger Maria
Streijffert Storgè i Händels Jephta i Potsdam.

Sedan säsongen 2001/2002 är Marika
Schönberg en av de ledande sopranerna
vid Oper Leipzig där hon sjungit roller som
Pamina och Mimì. Under hösten 2007 gjorde
hon sin Wagnerdebut med Irene i Wagners
Rienzi i Leipzig. Nyligen sjöng Marika
Schönberg Irene i Rienzi i Toulouse och
Freia i Rhenguldet i Leipzig.
Efter sin examen från Royal Academy of
Music samt vinst i Mastersingers Wagner
Singers Competition 2003 debuterade
sopranen Elaine McKrill som Isolde
med Angers Nantes Opéra. Hennes
Wagnerroller inkluderar bl a Brünnhilde,
Isolde, Sieglinde och Freia på åtskilliga
scener i Europa samt andra delar av världen.
Den tyska mezzosopranen Ivonne Fuchs
tog examen från Masterutbildningen på
Operahögskolan i Stockholm 2010. Under
säsongen 2010/2011 sjöng hon Waltraute i
Valkyrian på Teatro alla Scala i Milano och

Miriam Treichl är utbildad vid Opera
högskolan i Stockholm. Under hösten
sjunger hon Andra damen i Trollflöjten på
Folkoperan. Som uppskattad konsertsolist
sjunger Miriam Treichl musik av bland andra
Mahler, Schubert och Wagner.

Matilda Paulsson mezzosopran fick
sitt genombrott 2008 då hon sjöng Octavian
i Rosenkavaljeren på Kungliga Operan i
Stockholm, vilket ledde till inbjudningar att
sjunga rollen på Staatsoper Hannover och
Theater Kiel. Innevarande säsong har
Matilda Paulsson sjungit Mary i Den flygande
holländaren på Folkoperan.
Alten Katarina Leoson studerade på
Operahögskolan i Stockholm. Hon gjorde
debut på Kungliga Operan 1996 som
Tredje damen i Trollflöjten. Sedan 2001
tillhör Katarina Leoson solistensemblen
på Kungl Operan där hon framträtt som
Suzuki i Madame Butterfly, Maddalena i
Rigoletto, Olga i Eugen Onegin och titelrollen i Carmen. Innevarande säsong har
innefattat bland annat Fricka i Valkyrian på
Kungl Operan.
Sofia Nyblom

Magnifik operamusik,
starka kvinnor och
ansträngda familje
relationer.
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Fredag 6 kl 12.00
Radiohuset Studio 2

CHAMBER
UNPLUGGED
Martin Stensson violin
Magnus Lanning cello
Walter McTigert kontrabas
Edgar Meyer (1960)
Concert Duo
Mark O'Connor (1961)
Limerock
Misty Moonlight Waltz
Appalachia Waltz
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och hans musik är inspirerad av den amerikanska folkmusiken. Det gäller även i högsta grad den klassiska violinvirtuosen Mark
O’Connor vars arrangemang av folkmusik
är mycket uppskattade i sitt hemland. Den
svenske spelmannen Adrian Jones har
också lämnat sitt bidrag till denna musikaliska crossover-meny.

Trad (arr M O’Connor och E Meyer)
College Hornpipe
Trad (arr A Jones)
Ashland Breakdown
The Winder’s Slide
Five Miles from Town
Trad (arr M Lanning)
Iancu Jianu
Sârbe din muscel
Hora ca la caval
Pompieru si mititica

03

Grigoras Dinicu (1889–1949)
Hora stacato (arr M Lanning)
Presentatör: Magnus Lanning
Konserten sänds i Sveriges Radio P2
vid ett senare tillfälle.
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim

Musikalisk lunchmeny
med ingredienser
från USA och Rumänien.

01 Martin Stensson
Foto Gustav Karlsson Frost
02 Magnus Lanning
Foto Thomas Carlgren
03 Walter McTigert
Foto Thomas Carlgren
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Till vardags är musikerna i dagens konsert
alla hemmahörande i Sveriges Radios
Symfoniorkester. På fritiden är det dock
andra toner som lockar och kanske från lite
oväntat håll. Det var en ren slump att
Martin Stenson, Magnus Lanning och Walter
McTigert för några år sedan började spela
rumänsk folkmusik ihop. Det hela började
med en förfrågan om att medverka i en
konsert tillsammans med Dana Dragomir.
– Vi kom med olika erfarenheter och bakgrund i bagaget men insåg direkt att vi
tyckte om att musicera ihop men framför
allt gillade vi musiken, säger Walter
McTigert, då vi pratas vid. Mitt bidrag är
naturligtvis mitt hemlands folkmusik. Den
är i sin grund den samma som emigranterna
som förde med sig till USA och är lika
varierad som landets befolkning. De dominerande inslagen kommer från de brittiska
öarna och den nordeuropeiska traditionen.
Med tiden har det skett en naturlig korsbefruktning men i grunden är respektive
folkgrupps musik oförändrad.
Även den rumänska folkmusiken
kännetecknas av stor mångfald men har
behållit mera av sin originalitet än den
amerikanska. Instrumenten är många och
fantasifulla, ibland spelar man t ex på gräs�strån. Flöjter och hackbräden är omtyckta
men violinen anses vara huvudinstrument.
Såväl denna konserts musiker som
amerikanska klassiska virtuoser lockas av
den folkliga musiken. Solokontrabasisten
Edgar Meyer är även verksam tonsättare

Martin Stensson har studerat vid
Musikhögskolan i Stockholm för professor
Leo Berlin och Henryk Kowalski. Han tog
solistdiplom 1998, då han debuterade med
Bartóks första violinkonsert tillsammans
med Sveriges Radios Symfoniorkester. Han
har även studerat vid Bloomington, Indiana
University och Banff Centre for the Arts.
Martin har varit solist hos flera orkesterföreningar och kammarorkestrar i Sverige.
Sedan 2000 spelar han i Sveriges Radios
Symfoniorkester. Vid sidan om orkestern
jobbar han mycket som studiomusiker,
spelar folk- och kammarmusik.
Magnus Lanning tog 1990 solist
diplom i Stockholm för Ola Karlsson. Sedan
dess har han spelat allt ifrån klassiskt
barockt till rock och folkmusik. Ett speciellt
minne är ett projekt i Indien då en månads
samarbete med stråkmusiker från Indiska
filmindustrin resulterade i en klassisk konsert
i Bangalore med bl a Haydns Cellokonsert
C-dur på programmet.
Walter McTigert är född och uppväxt
i San Francisco, Kalifornien. Han studerade
vid Peabodyinstitutet, Baltimore och Musik
högskolan i Oslo. Walter har tidigare varit
fast anställd i Trondheim Symfoniorkester,
Den Norske Opera Orkester och är sedan
2009 fast medlem i Sveriges Radios
Symfoniorkester. Han har jobbat aktivt i
andra ensembler som till exempel Den
Norske Kammarorkester, Amsterdam
Sinfonietta, och Trondheim Solistene och
spelar även mycket kammarmusik och
folkmusik.
Andreas Konvicka

December 13/14

Söndag 8 kl 16.00 och kl 18.00

LUCIAKONSERT
Nacka Musikklasser
Filip Hamber dirigent
Elisabeth Westlund dirigent
Johan Holgersson dirigent
Daniel Möller dirigent
Margareta Bengtson sång
Peter Asplund trumpet
Mathias Algotsson piano

Konsertprogram

I början av 1920-talet började luciafirandet
att ta fart för den större allmänheten.
I några skolsångböcker från tiden ingår
luciavisor och flera svenska luciatexter
har sjungits till samma melodi. Den äldsta
staffansvisan nedtecknades i början av
1800-talet och berättar om stalledrängen
som när han vattnar sina hästar ser stjärnan
i öster. Det betyder att en konung har blivit
född. Ursprungligen hörde staffansvisorna
inte hemma vid Lucia utan på annandag
jul. Att flera folkliga traditioner, såväl
hedniska som de med kristna förtecken, förs
samman är inte ovanligt.

Luciasånger och julmusik
Konserten sänds i Sveriges Radio P2
den 13 dec kl 07.00.
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 10 min

Traditionellt
luciafirande med
mångfacetterade
gästartister.

Nacka Musikklasser har en lång och
gedigen tradition att erbjuda elever från
årskurs 4–9 en högkvalitativ musikutbildning. Musikklasserna startade 1984 och
har nu 300 elever som går på Järla och
Eklidens skolor. Tonvikten i undervisningen
ligger på sång med förankring i den svenska
körtraditionen. Redan år 1984 gavs den
första luciakonserten i Berwaldhallen och
har alltsedan 1991 blivit en årlig tradition
för Nacka Musikklasser i samarbete med
gästande artister. Nacka Musikklasser
fyller dessutom snart 30 år! Vi firar detta
med jubileumskonserter i Berwaldhallen
25 maj 2014.
I årets luciakonsert utgörs första halvan av ett dynamiskt möte mellan musik
klasser och gästande jazztrio. Kvällens
medverkande får möjlighet att mötas och
utföra julmusik tillsammans. I konsertens
andra halvlek blir det traditionellt luciatåg
med allt vad det kan innebära.
Filip Hamber är utbildad i sång vid
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Sedan 2008 anställd vid Nacka Musik
klasser. Han är också verksam som sångsolist och sedan hösten 2005 leder han
Domkyrkoförsamlingens gosskör.

01 Margareta Bengtson
Foto Mikael Andersson
02 Nacka Musikklasser
Foto Arne Hyckenberg
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Elisabeth Westlund är utbildad
musiklärare vid Musikhögskolan i Örebro.
Hon har jobbat vid Nacka Musikklasser
i nio år och är även verksam som korist.
Efter utbildning till sång- och körpedagog
vid Musikhögskolan i Stockholm, kom
Johan Holgersson till Nacka Musikklasser för åtta år sedan. Han är medlem i
vokalensemblen Voces Nordicae och leder
Lidingö kammarkör.
Daniel Möller är utbildad vid Musikhögskolan med musikteori och sång som
huvudämnen. Han arrangerar ofta musik
och har varit vid Nacka Musikklasser i sex år.
Margareta Bengtson var från 1984
till 2006 medlem av The Real Group som
hon även var med och bildade. Vid årsskiftet 2006–2007 lämnade Margareta The
Real Group för att satsa på solokarriär.
Den fick en fin start med den kritiker
rosade jazzcdn I'm Oldfashioned.
Peter Asplund är svensk jazztrumpetare
och kompositör. Han har gett ut ett flertal
soloskivor och även medverkat som solist
på skivor med artister som till exempel
Kent, Lisa Ekdahl, Björn Skifs, Lena Philipsson,
Ainbusk Singers, Robert Broberg, Daniel
Lindström och Viktoria Tolstoy. Han spelar
och turnerar dessutom regelbundet med
Bo Kaspers Orkester.
Mathias Algotsson studerade piano
vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
åren 1992–96 och har efter det arbetat
som pianist med artister som Barbara
Hendricks, Rigmor Gustafsson, Margareta
Bengtson och Georg Riedel för att nämna
några. Mathias medverkar också på en
mängd inspelningar både som pianist och
kompositör. Han har de senaste åren komponerat musik för kör: bl a Gustaf Sjökvists
kammarkör, S:t Görans kammarkör och
Stockholms motettkör.
Evabritt Selén

Boka
iljett
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Konsertprogram

December 13/14

Torsdag 12 kl 18.00
Fredag 13 kl 19.30

BLOMSTEDT
DIRIGERAR
DVOŘÁK
Sveriges Radios Symfoniorkester
Malin Broman konsertmästare

Herbert Blomstedt dirigent
RICHARD WAGNER (1813–83)
Förspel och Isoldes kärleksdöd ur Tristan
och Isolde i arr för orkester
INGVAR LIDHOLM (1921)
Poesis
Mårten Landström piano

01

Paus

Banbrytande Wagner, uttrycksfull Lidholm och
Dvořáks soliga, flödande melodier.

ANTONÍN DVOŘÁK (1841–1904)
Symfoni nr 8 G-dur op 88
- Allegro con brio
- Adagio
- Allegretto grazioso
- Allegro ma non troppo
Presentatör: Katarina Lindblad
Konserten sänds direkt i Sveriges Radio P2
med repris ons 18 dec kl 10.30.
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 45 min

Konsertintro

Författarträff

1 timme före
konsert i nedre
foajén

Club
Berwald

Preconcert
talk

Bäst som Richard Wagner arbetade
med Nibelungens ring, mitt i Siegfried,
skapade han plötsligt istället två diametralt
motsatta mästerverk: Tristan och Isolde
respektive Mästersångarna i Nürnberg.
Tristan kom att förändra musikhistorien,
redan genom förspelets första takter.
Wagner insåg värdet av konsertanta opera
utdrag, här har han helt enkelt samlat inledning och avslutning, utan Isoldes sång
i den så kallade
Tristan,
Radio Kärleksdöden.
JubileumsAfternoon
intro tjänare
profilenvårdas av sin trogne
Tea
dödligt
sårad,
Kurwenal. Isolde anländer i sitt fartyg,
Tristan dör i hennes armar. Isolde påbörjar
som i trans sitt alltmer extatiska avsked,
innan även hon ger upp andan och de
älskande förenas på det enda sätt som
stått till buds för dem.
Ingvar Lidholms produktion är inte
så stor, men kvaliteten är unik. Så har hans
musik också generellt hållit sig kvar på
repertoaren och klarat tidens tand som få
av generationskamraternas. Poesis skrevs
1963 på beställning av Stockholmsfilharmonikerna, numera betecknade som
kungliga, inför deras 50-årsjubileum året
därpå. Poesis – grekiska för skaldestycke
– bjuder på subtilt klangraffinemang,
lyrik, dramatik och inte minst en intrikat
pianostämma. Om det uttrycksfulla verket har tonsättaren själv sagt: Jag vill ha
associationskanalerna öppna åt olika håll –
det är så roligt när var och en lägger in sin
egen tolkning i min musik.

01 Herbert Blomstedt
Foto Gert Mothes

Efter två år som lärling erövrade
Antonín Dvořák 1856 certifikatet
som gjorde honom till fullvärdig slaktare.
Som tur var fortsatte han ändå med sina
musikstudier. I faderns bykrog några mil
från Prag spelades det ofta upp till dans

och den böhmiska folkmusiken är aldrig
långt borta hos Dvořák. Symfoni nr 8
från 1889 är ett fint exempel på det. Den
bryter friskt mot konventionerna genom
sitt växlande mellan dur och moll inom
satserna. Och vilken flödande melodisk
inspiration! Dvořák uruppförde själv symfonin i Prag 1890, ett år senare gjorde den
stor succé hos anrika Philharmonic Society
i London. Engelska Novello tryckte snabbt
verket, trots att tonsättaren egentligen
var kontrakterad till Simrock. Den senare
förläggaren irriterade dock Dvořák alltmer,
där efterfrågades bara inkomstbringande
småstycken hela tiden.
Vår hedersdirigent Herbert Blomstedt
kräver ingen närmare presentation. Debut
med Stockholmsfilharmonikerna 1954, i
dag Sveriges obestritt främste maestro.
Chefsdirigent för Sveriges Radios Symfoni
orkester 1977–82, hos Staatskapelle
Dresden 1975–85 och för San Francisco
Symphony 1985–95. Ständigt firad gäst
dirigent världen över – tänk att han ännu
har tid med oss.
Mårten Landström studerade vid
Musikhögskolan i Stockholm och Royal
College of Music i London. Bland hans
lärare kan nämnas Yonty Solomon, Tatjana
Nikolajeva och Irene Mannheimer. Han har
framträtt som solist och kammarmusiker
runt om i Europa, Nordamerika, Japan och
Australien. Repertoaren är bred, men
numera ägnar han sig mest åt samtida
musik, bland annat som medlem av
Norrbotten Neo, Pärlor för svin och
Gageego.
Gunnar Lanzky-Otto
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Konsertprogram

Söndag 15 kl 15.00

Christmas
with my
friends
Nils Landgren trombon och sång
Jeanette Köhn sång
Ida Sand sång och piano
Sharon Dyall sång
Jessica Pilnäs sång
Jonas Knutsson saxofoner
Johan Norberg gitarr
Eva Kruse kontrabas
Gustaf Nordqvist (1886–1949)
Jul, jul, strålande jul
John Francis Wade (1711–1786)
Dagen är kommen
Georg Friedrich Händel (1685–1789)
Dotter Sion
Leroy Anderson (1908–1975)
Sleigh Ride
Jean Sibelius (1865–1957)
Julvisa
Trad
Infant Holy, Infant Lowly
Ron Sexsmith (1964)
Maybe this Christmas

”Musik går över alla gränser. Musik är frihet”.
Det säger den världsberömde trombonisten
Nils Landgren som i jul intar Berwaldhallen med en hjärtvärmande konsert
på temat Christmas with my friends. Och
visst har han rätt? För vad passar bättre
i juletid än att i goda vänners lag samlas
kring några av julens vackraste melodier?
I Christmas with my friends har Nils
Landgren samlat ihop några av sina bästa
musikvänner. Det blir en konsert med
mycket skönsång från fyra spännande
sångerskor med sinsemellan mycket olika
klangfärg och repertoar: Sharon Dyall,
Jeanette Köhn, Jessica Pilnäs och
Ida Sand, som också spelar piano.
Därtill blir det intensivt gitarrspel av
Johan Norberg, melodisk saxofon
med Jonas Knutsson och mjuk
kontrabas med Eva Kruse. Nils Landgren
själv framkallar kusligt vackra toner på sin
vackert gyllenröda trombon.
Det är faktiskt åttonde gången som
Nils Landgren bjuder på Christmas with
my friends. Konstellationen av vänner har
sett olika ut från år till år men kärntruppen
har efterhand utkristalliserats och idén har
alltid varit att bjuda på en generös bredd
av allt från jazz, gospel och folkton, och så
julklassiker förstås. Med handen utsträckt
till alla musikstilar och genrer är det lätt att
känna sig inbjuden som publik. Dessutom
är det exakt samma gäng, som i år möts
på Berwaldhallens scen, som medverkar
på skivorna Christmas with my friends 2
och 3, vilka kom ut 2008 respektive 2012.
Christmas with my friends-konserterna
har hunnit bli oerhört populära och ett
kärt inslag i julfirandet här hemma men

kanske ännu mer i Tyskland. Där har
Christmas with my friends-gänget mött
publiken i slutsålda konserter i flera år i
rad och de tre skivorna som de har spelat
in har alla sålt guld och platina. Och i
Tyskland har Nils Landgren också skaffat
sig många nya vänner, som till exempel
kvällens kontrabasist Eva Kruse som
kommer från Hamburg.
En annan av Nils Landgrens bästa
vänner är gitarristen, kompositören och
skivproducenten Johan Norberg. När
Norbergs vackert säregna spelstil möter
Landgrens varma trombonspel får de
många välkända melodier att låta som
något helt nytt, som till exempel John
Lennons Imagine som avslutar konserten.
Så här säger sångerskan Jeanette
Köhn om att musicera tillsammans med
”mannen med den röda trombonen”:
– Vad som blivit så speciellt när man
jobbat så länge tillsammans och gjort så
många konserter tillsammans är att vi har
blivit som en familj. Man känner varandra
och alla får glänsa lite var och en för sig.
Sedan är Nisse fantastisk på att bjuda in,
att öppna upp gränser och skapa en varm
stämning.
Den som inte hör sig mätt på Nils
Landgren och han vänner kan komma
tillbaka till Berwaldhallen i januari då det
är dags för New Eyes on Baroque. Det är
ett samarbete mellan Radiokören, Nils
Landgren, Jeanette Köhn, Johan Norberg,
Jonas Knutsson och Eva Kruse som även
har resulterat i ett mycket kritikerrosat
CD-album.
Mikaela Kindblom

John Lennon (1940–1980)
Imagine
Presentatör: Nils Landgren
Konserten sänds i Sveriges Radio P2
fre 20 dec kl 19.00 med repris tor 26 dec
kl 10.00.
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 15 min

Preconcert
talk

Afternoon
Tea

Radio
profilen

Jubileumsintro

Från kl.13.00
i övre foajén

Det blir en varm jul i år.

02

01 Christmas with my friends
Foto Thron Ullberg
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Konsertprogram
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Onsdag 18 kl 18.00
Torsdag 19 kl 18.00*
Lördag 21 kl 15.00

Julkonsert
Ensemble ur Sveriges Radios
Symfoniorkester
Radiokören
Andreas Hanson dirigent
Otto Olsson (1879–1964)
Guds son är född (Gammal julvisa)
01

Henry John Gauntlett (1875–1876)
Once in Royal David’s City (arr D Wilcocks)
Giovanni Gabrieli (1554/57–1612)
Hodie Christus natus est (arr A Hanson)
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
ur Juloratoriet (arr German Brass)
Benjamin Britten (1913–1976)
Corpus Christi Carol (arr C Parkes)
Jessica Bäcklund sopran

ur A Ceremony of Carols
Svenskt julmedley
arr PO Ukkonen
Leroy Anderson (1908–1975)
Suite of Carols
Michael Praetorius (1571–1621)/
Jan Sandström (1954)
Det är en ros utsprungen
Felix Mendelssohn (1809–1847)
Hark! The Herald Angel Sing
Marco Enrico Bossi (1861–1925)
Cantate Domino (arr C Parkes)
Gustav Nordqvist (1886–1949)
Jul, jul, strålande jul
Presentatör: Boel Adler
Konserten sänds fre 20 dec kl 19.00 med
repris ons 25 dec kl 10.30.
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim

* Sjung in julen

Efter torsdagens konsert finns möjlighet att
stanna kvar och sjunga välkända julsånger
tillsammans med ensembler ur Radiokören
och en brassensemble. Boel Adler,
allsångsledare.
Din biljett till torsdagens Julkonsert gäller
till ’Sjung in Julen’.

01 Radiokören
Foto Stina Gullander/
Sveriges Radio
02 Chris Parkes
Foto Thomas Carlgren

Julkör, julensemble, julmusik
– mer julstämning än så här blir det inte.
Mässing och jul, hänger inte det ihop
ändå? Mässingsljusstakar, mässingsmusik –
sång naturligtvis. Och så harpa som får ge
röst åt det nyfödda barnet.
Nästa år är det 50 år sedan organisten och
tonsättaren OTTO OLSSON dog. Innan
dess kunde man höra honom spela i Gustav Vasa kyrka och se honom spatsera
och fotografera på Stockholms gator. Inte
riktigt lika känd som hans Advent är arrangemanget, med samma opusnummer, av
den halländska visan Guds son är född.
GIOVANNI GABRIELI excellerade i att
skriva för både dubbel- och trippelkör, en
teknik som användes då man ville skriva
monumentalt och festligt. Den blomstrade
i den venetianska skolan i brytpunkten
mellan renässans och barock. Med J S Bach
har vi däremot tagit klivit in i barocken och
julfirandet får ordentlig skjuts med några
satser ur Juloratoriet.
Om man betraktar födelseåren på LEROY
ANDERSON och Benjamin Britten så
konstaterar man att herrarna var så gott
som jämnåriga. Men där slutar också likheten. Anderson var amerikan, född av
svenska föräldrar, som efter musikstudier
utvecklades till en skicklig kompositör och
arrangör i genren underhållningsmusik;
hur många gånger har vi inte lett igen
kännande till hans Sleigh Ride?
BENJAMIN BRITTEN har å sin sida
gått till historien som en av Englands
främsta tonsättare. A Ceremoy of Carols
är en av hans odiskutabla framgångar och
ett fint exempel på hur samtida tonsättare av carols inspirerats av medeltida stil.
Verket skrevs 1942 ombord på det svenska
fartyget MS Axel Johnson då Britten, mitt
under brinnande krig, beslutat sig för att
återvända hem till England från USA.

Apropå jämnåriga herrar, så var ju även
Gabrieli och Praetorius samtida, det är inte
utan att man undrar om de kände till varandra. PRAETORIUS version av den gamla
tyska visan Det är en ros utsprungen är en
av våra absolut äldsta julpsalmer som i
JAN SANDSTRÖMS stämningsfulla version
hunnit bli något av en julklassiker i kör
sammanhang.
Traditionen att sjunga carols går alltså
tillbaka till medeltiden men då var carols
sjungen dansmusik. Först senare blev de
processionsmusik för festliga tillfällen;
numera förknippar vi dem nästan ute
slutande med jul. Genren fick ett uppsving
på 1800-talet och två fina representanter
är GAUNTLETTS Once in Royal David’s
City och MENDELSSOHNS storstilade
Hark! The Herald Angel Sing. Festlig
1800-talsmusik, minst sagt, blir det med
Cantate Domino av italienaren MARCO
ENRICO BOSSI innan vi bromsar in det
hela med Jul, jul, strålande jul av Otto
Olssons kollega i Adolf Fredriks kyrka,
GUSTAV NORDQVIST.
Andreas Hanson växte upp med
starka musikaliska traditioner bl a i
Frälsningsarméns musikliv. Han var elev i
trumpetklassen och i dirigentklassen vid
Kungl Musikhögskolan i Stockholm. År
1990 anställdes han som solotrumpetare i
Stockholms Blåsarsymfoniker som han
senare blev dirigent för. Parallellt vikarierade
Andreas Hanson i Sveriges Radios Symfoni
orkester och Kungl Filharmonikerna. Bland
de ensembler han dirigerat finns Kungl
Filharmonikerna, Sveriges Radios Symfoni
orkester, Kungl Hovkapellet, Göteborgs
symfoniker, Malmö Symfoniorkester,
Radiokören och Eric Ericsons kammarkör.
Karin Ekedahl
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Annons

Peter Mattei
LaGaylia Frazier
Katija Dragojevic

Fredag 10 januari kl 19.30
Lördag 11 januari kl 18.00
Paul Daniel dirigent

Biljetter: 140–475 kr

I samarbete med
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Notiser
En konsertmästare
har gått ur tiden

Vänföreningen
väntar på dig!

Violinisten Mircea Saulesco har avlidit, en
dryg månad före sitt 87:e år. Han
studerade violin, piano och komposition
vid musikaliska akademien i Bukarest. Han
blev förste konsertmästare i Bukarests
filharmoniska orkester 1957. Under en
turné 1958 med denna orkester hoppade han av i Stockholm. Mircea blev
tidigt medlem i Sveriges Radios Symfoni
orkester och en av konsertmästarna där.
Den rumänske dirigenten Sergiu Celibidache
blev en stor inspiratör för honom och
den stråkkvartett som han grundade,
Saulescok vartetten. Mirceas turné
verksamhet var omfattande, både som
solist och med kammarensembler.

Som medlem i vänföreningen får du:
• 15 % rabatt på Sveriges Radios Symfoni
orkesters och Radiokörens konserter i
Berwaldhallen.
• 15 % rabatt i Berwaldbutiken på cdskivor med Sveriges Radios Symfoni
orkester och Radiokören.
• Möjlighet att gratis lyssna på ett stort
antal orkester- och körrepetitioner och
andra förmånliga specialerbjudanden
via e-post direkt från Berwaldhallen.
• Inbjudan till vänträffar, specialkonserter
och möten med musiker samt erbjudanden om spännande musikresor.
• Medlemstidningen Berwaldbladet 4
gånger årligen
• Nya medlemmar får cd-skivan Brahms
Requiem med Sveriges Radios Symfoniorkester, Radiokören och Eric Ericsons
Kammarkör samt solisterna Peter Mattei
och Hillevi Martinpelto under Manfred
Honecks ledning.

Ont om juLklappsidéer?
Ge bort en klingande klapp till jul – ett presentkort på
konsert i Berwaldhallen. Varför inte glädja någon med
Sven-Bertil Taube och Lill Lindfors i januari. Kanske ett Bacheller Mozartpaket – with love? Eller månne en operaafton
i april? Variationen är stor och konserterna många.
Ett presentkort i Berwaldhallen kan användas till biljetter
till konserter i 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

Hur blir jag medlem?
Betala in årsavgiften till Radiosymfonikerna
och Radiokörens Vänförening på plusgiro
16 08 82-7 Årsavgift: per person 250 kr,
två personer på samma adress 400 kr.
Glöm inte att ange namn och adress, även
e-postadress om du har sådan!

Förläggarna prisade
upphovsmännen
Den 8 november tillkännagavs vinnarna
av Musikförläggarnas Pris 2013 på Berns
Salonger i Stockholm. Som en av Sveriges
största tonsättare genom tiderna till
delades Ingvar Lidholm Jubileumspriset
för sin livsgärning inom musiken i samband med prisgalans tioårsfirande. I kategorin stor ensemble/opera gick priset
till tonsättaren Sven-David Sandström och
Sveriges Radios beställningsverk Requiem.

Radiokören lussar på Skansen
Luciatåget i den stora Luciakonserten på Skansen utgörs i år av elever från
Kungsholmens Gymnasium. Medverkar gör också eldartister från Why Productions,
Frälsningsarméns Musikkår Vasakåren och inte minst Radiokören. Ljud- och ljusspel
alltså! Sollidenscenen 13 december kl 18.30.

Sven-Bertil Taube
med gäster
I månadsskiftet januari-februari blir det ett
sjusjungande hyllningsuppbåd för SvenBertil Taube i Berwaldhallen. En av våra
riktigt stora artister – Lill Lindfors – sällar
sig till hyllningskören. Dessutom sätter
Divine – operatrion med guld i strupen och
glimten i ögat – färg på tillställningen. Allt
tillsammans med Sveriges Radios Symfoni
orkester under ledning av Anders Berglund.
30 och 31 januari samt 1 februari.
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Eftersits

Boka
biljett

Konsertintro

Författarträff

Club
Berwald

PreConcert
talk (fre)

Torsdag 23 jan kl 18.00Konsert-Söndag 26 jan
PreClubkl 15.00
Concert
Berwald
Fredag 24 jan kl 19.30 intro Christian Gerhaher
talk
(fre) baryton
(to, lö)

(fre-lör)

Gerold Huber piano
Sveriges Radios
Schumann:
Sechs Gesänge,
Symfoniorkester
PreDichterliebe,
Lieder
und Gesänge
Club
Boka
KonsertFörfattarConcert
Daniel Harding dirigent
Eftersits
träff Lehrjahre,
Berwald
talk
intro Meisters,
Christian Gerhaher baryton biljett aus Wilhelm
(lör)
Melancholie,
Der
Arme
Peter,
Mahler: Lieder eines
Tief im Herzen trag’ ich Pein,
fahrenden Gesellen
PreTragödie,
Club
Mahler: Symfoni nr 7
Konsert- Der EinsiedlerConcert
intro
(to, lö)

Biljetter: 110–395 kr
Köper du biljetter till båda konserterna får du 25%
rabatt. Kan ej kombineras med andra erjudanden.

talk
Berwald
(fre)
(fre)

Afternoontea
(lör)
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Afternoontea
(lör)
PreAfternoonConcert
tea(fre)
talk

PreAfternoonConcert
tea
talk
(sön)
(fre-lör)
AfternoonPretea
Concert
(sön)
talk
(lör)
PreConcert
talk
(fre)

Afternoontea
(lör)

Afternoontea
(lör)
Afternoontea

Afternoontea
(sön)
Afternoon-

KONSERTER JANUARI
Fredag 10 kl 19.30
Lördag 11 kl 18.00
TRETTONDAGSKONSERT
Sveriges Radios Symfoniorkester
Paul Daniel dirigent
Peter Mattei
LaGaylia Frazier
Katija Dragojevic
Biljetter: 140–475 kr

Onsdag 15 kl 18.00
Torsdag 16 kl 18.00
MOZARTS ANDRA
FLÖJTKONSERT
Sveriges Radios Symfoniorkester
Jaime Martin dirigent, flöjt
MOZART: Flöjtkonsert nr 2
CHAMINADE: Flöjtconcertino
MENDELSSOHN: Symfoni nr 4, Den italienska
Biljetter: 85–345 kr

Torsdag 16 kl 12.00
Radiohuset Studio 2
CHAMBER UNPLUGGED
Vokalkvartetten Fleder:
Jessica Bäcklund sopran
Charlotta Hedberg alt
Love Enström tenor
Rickard Collin bas
Stefan Nymark piano
LINDBLAD: Drömmarne
BRAHMS: Kvartetter för 4 soloröster op 31
SCHUBERT: Gebet op 139 nr 1
Biljetter: 100 kr

Fredag 17 kl 19.30
NEW EYES ON BAROQUE
Radiokören
Peter Dijkstra dirigent
Jeanette Köhn sopran
Nils Landgren trombon, sång
Jonas Knutsson saxofon
Mats Bergström gitarr
Eva Kruse kontrabas
Musik av bl a J S Bach, Purcell, Vivaldi
Biljetter: 110–395 kr

Torsdag 23 kl 18.00
Fredag 24 kl 19.30
CHRISTIAN GERHAHER SJUNGER
MAHLER
Sveriges Radios Symfoniorkester
Daniel Harding dirigent
Christian Gerhaher baryton
MAHLER: Lieder eines fahrenden Gesellen
MAHLER: Symfoni nr 7
Biljetter: 110–395 kr

Söndag 26 kl 15.00
SCHUMANNRECITAL:
CHRISTIAN GERHAHER
Christian Gerhaher baryton
Gerold Huber piano
SCHUMANN:
Sechs Gesänge op 107
Dichterliebe op 48
Lieder und Gesänge aus Wilhelm Meisters
Lehrjahre op 98a
Melancholie op 74/6
Der Arme Peter op 53/3
Tief im Herzen trag’ ich Pein op 138/2
Tragödie op 64/3
Der Einsiedler op 83/3

I EXTERN REGI
Tisdag 31 december kl 12.00 & 16.00
Onsdag 1 januari kl 15.00
NYÅRSKONSERTEN
Stockholms Strauss-Orkester
Maria Eklund dirigent
Marc Power konsertmästare
Dansare från Operettensemblen
Biljettpris 180–370 kr
Biljetterna släpps 27 november
Arrangör: Stockholms Strauss-Orkester

Biljetter: 250 kr

Torsdag 30 kl 19.30
Fredag 31 kl 19.30
Lördag 1 februari kl 15.00
SVENSKA STJÄRNOR:
Hyllningskonsert
Sven-Bertil Taube
Sveriges Radios Symfoniorkester
Anders Berglund dirigent
Sven-Bertil Taube
Lill Lindfors
Divine: Caroline Gentele, Gabriella LambertOlsson och Jacqueline Miura
Biljetter: 140–475 kr

Fredag 31 kl 19.30
Engelbrektskyrkan
LOVE BACH
Radiokören
Peter Dijkstra dirigent
Vassilis Bolonassos presentatör
J S BACH: Komm, Jesu komm
J S BACH: Der Geist hilft
J SANDSTRÖM: Bring heaven to earth
J S BACH: Fürchte dich nicht
J S BACH: Singet dem Herrn
Biljetter: 150 kr

Lördag 1 februari kl 15.00
Engelbrektskyrkan
LOVE BACH
Radiokören
Peter Dijkstra dirigent
Vassilis Bolonassos presentatör
J S BACH: Lobet dem Herrn
J S BACH: Komm, Jesu komm
PALMÉR: Dona nobis pacem
J S BACH: Jesu, meine Freude
J S BACH: Singet dem Herrn
Biljetter: 150 kr

Berwaldhallens biljettkontor

Dag Hammarskjölds väg 3
Öppet helgfri månd – fred 12 – 18 samt
två timmar före konsert.
Julhelgens öppettider:
23 dec 12–16
24 dec stängt
27 dec 12–16
30 dec 12–18
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@
sverigesradio.se

berwaldhallen.se

Följ oss på Facebook och Twitter

