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Kära publik
Jag återkommer ofta till detta, att med musiken som medel
skapa broar mellan människor, överbrygga meningsmotsättningar och mildra konflikter. Man kan undra om det är
viktigt att sitta och diskutera olika konsertprogram när stora
delar av världen saknar mat eller ens vatten. Jag tror det. Jag
måste tro att det är viktigt för det är den lilla del jag kan bidra
med. Ur tankar och möten i den fria, rika delen av världen kan
det byggas en känsla av altruism och vilja att förändra som kan
komma de mindre gynnade till godo. Där kan vi alla bidra lite
grann. Låt 2009 bli ett märkesår att minnas!
Väl mött till Berwaldhallen 2009

Michael Tydén
Konserthuschef Berwaldhallen
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2009. Jag smakar på årtalet och hisnar. En gång tyckte
man George Orwells 1984 låg bortom en ofattbart avlägsen
framtid och nu har vi passerat det med råge. Historien har
sina märkesår och trots att det kan vara svårt att upptäcka
dess vingslag medan åren går, undrar jag om inte just 2009
blir avstamp till en slags nyordning. Världens största och enda
supermakt har valt en president som genererar optimism
och tro på diplomati och samverkan. Året nio går igenom när
man blickar bakåt, t.ex Franska revolutionen 1789. 1809 togs
första steget mot finsk självständighet, samma år som den
svenska grundlagsreformen ersatte det gustavianska enväldet.
Det fasansfulla 1939 när tyska trupper gick in i Polen och det
euforiskt lyckliga 1989 när Berlinmuren föll. För oss är 1979
husets födelseår och detta trettioårsjubileum kommer vi att
fira med en galakonsert, naturligtvis tillsammans med Herbert
Blomstedt som ju också dirigerade invigningskonserten den
30 november 1979. Vår konsertsal kommer att bjuda på många
kära återbesök under året men också spännande nyheter.
Östersjöfestivalen kommer bl.a. att gästas av World for Peace
Orchestra med musiker från hela världen. Orkestern grundades
1995 av Sir Georg Solti för att, som han själv sa, ”Visa den unika
styrka musiken har som fredsambassadör”.

Möte med Klas Torstensson
Vårens tonsättare i Berwaldhallen är Klas Torstensson. Han är bosatt i Holland
och ett välkänt namn utomlands med beställningar från de stora institutionerna.
– Mitt i striden blev jag pappa för första gången. Jag
drog barnvagn vid dynerna utanför Haarlem. Det var
omvälvande.
Kvar fanns möjligheten att framföra verket konsertant.

I Berwaldhallen framförs orkesterverken Polarhavet och
Fastlandet liksom operan Expeditionen om Andrées
luftfärd. Operan har aldrig framförts sceniskt men ändå
mött stort gehör och framförts i konsertform ett flertal
gånger. Fascinationen för is och sublimerad hemlängtan
är gemensamma teman i alla tre verken.
Klas Torstensson svarar på telefonen hemma i Haarlem.
Rösten är vänlig, först avvaktande, sedan intensiv när
han börjar tala om sin musik. Jag har precis lyssnat på
cd-inspelningen av operan Expeditionen som gjordes i
samband med den konsertanta urpremiären på Holland
Festival 1999 och slagits av hur bildrik och teatral musiken
är. Varje scen framstår glasklart i öronen. Sprickande is,
väntan, längtan, kyla, dödsskräck, storslagna avsked
från hyllande folkmassor, en militärorkester, en luftballong
som svävar.
– Jag har alltid varit visuellt inställd. Fram till 14 års
ålder ville jag bli målare och när jag först kom till Holland
på 1970-talet började jag även studera konst. Men
musiken var och förblev min passion.
Hemma i farföräldrarnas hem i Gamleby i Småland
hittade han som 8-9-åring boken Med Örnen mot
Polen om Andrées olyckliga Nordpolsexpedition.
Klas Torstensson fascinerades av berättelsen om
männen som dog på den öde och isbelagda Vitön och
har sedan dess uppehållit sig vid ämnet i flera verk.
1986 kom multimediaverket Barstend IJs med inslag
av inspelade isljud och 1994 Den sista dagboken för
recitatör och kammarensemble som bygger på Andrées
dagboksfragment. Efter operan Expeditionen har de
ödsliga polartrakterna dykt upp igen i orkesterverket
Polarhavet.
Vi pratar vidare om musikens bildrikedom och
collageteknik och Klas Torstensson nämner termen
”bruitage” som han översätter som ”ljuddekor”.
– Tonspråket i den nya musiken i Holland på 1990-talet
var sobert och präglades av stränghet. Jag ville göra
tvärtom och vara expansiv och mångfacetterad, precis
som livet självt. Operan handlar om liv, kärlek, död. Det
går inte att beskriva utan starka färger.

– Under slutarbetet visste jag att operan inte skulle
framföras sceniskt och jag kompenserade bortfallet
genom att göra det akustiska rummet tydligare. Jag fick
vara min egen regissör.
Texten i Expeditionen är sammanställd av tonsättaren
och består av utdrag ur brev och dagböcker från Andréeexpeditionens medlemmar, förutom Andrée, Fraenkel,
Strindberg och hans fästmö Anna.
– Ingenting är tillagt, librettot innehåller bara ord som
fanns i källorna, jag var väldigt sträng mot mig själv.
Hur påverkar det din musik, att du själv står för texten?
– Det är lätt för mig att gå till textförfattaren och
be honom ändra för att det ska passa musiken. Han
och jag är ju samma person. Arbetet med texten ger
också musiken en historisk identitet. Utan att använda
musikaliska direktcitat, präglas tonspråket automatiskt
av ämnet. Annas avsnitt kan ge associationer till svensk
nationalromantik, Peterson-Berger kanske…
– Den kreativa processen är komplex. Jag
skriver långsamt, 30 minuter musik per år. Under
researcharbetet, som kräver en annan slags kreativitet,
kan en idé om helheten plötsligt väckas.
Hur ser du på verket i dag?
– Expeditionen har betytt otroligt mycket. Verket
sammanfattade allt jag gjort innan och öppnade upp mot
ett nytt tonspråk. Man kan säga att mina tidiga verk gick
i nyanser från vitt till svart, efter operan arbetar jag med
hela färgskalan.
– Just nu skriver jag en violinkonsert för Jennifer Koh
som ska vara klar 2010. En violinkonsert med melodier
hade förmodligen varit otänkbar utan erfarenheterna med
operan.
Hoppas du på ett sceniskt framförande?
– Självklart. Samtidigt är jag osäker på om jag skulle
klara av att lämna ifrån mig partituret till en regissör. Jag
har ju själv en så tydlig visuell bild av hela verket.

Arbetet med operan tog 4-5 år och var en beställning
av Holland Festival och GöteborgsOperan. Efter att
Torstensson arbetat i 3 år hoppade GöteborgsOperan av,
en uppseendeväckande händelse som fick ett juridiskt
efterspel med skadestånd.

Katarina Aronsson
Redaktör vid Kungliga Operan
Frilansproducent på P2
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Klas Torstensson Foto: Micke Grönberg

Trettondagskonserterna - Kabaré på Berwaldhallen
Berwaldhallen Fredag 9 januari kl 18.00 och kl 20.00

Sveriges Radios Symfoniorkester
Konsertmästare: Ulrika Jansson

Dan Ekborg
Hannah Holgersson
Michael Weinius
Karl Dyall
Hanna Lindblad
Rennie Mirro
Tarjei Hannevold, trumpet
Rolf Gupta, dirigent
Konserten sänds både i SVT 2 och SR P2
Del 1 sänds i SVT 2 lör 10/1 kl 21.00,
del 2 sön 18/1 kl 19.00
Båda konserterna sänds i SR P2
tors 15 /1 kl 19.30
Ungerfärlig konsertlängd: 1.15

Rolf Gupta Foto: Sussie Ahlburg

Dirigenten och kompositören Rolf Gupta
är konstnärlig ledare för Kristiansands
Symfoniorkester och var tidigare chefsdirigent vid Norska Radions Orkester samt
Norska Barockorkestern. Han är konstnärlig
ledare för Kristiansandsfestivalen och
även för MAGMA2002 i Berlin. Guptas
repertoar sträcker sig från barock till nutida
verk i samarbete med bl.a. Luciano Berio,
Magnus Lindberg, Per Nørgård och i
synnerhet Hans Werner Henze, vars verk
Gupta dirigerat med Sharoun Ensemble vid
Berlinfilharmonikerna, Oslofilharmonien,
WDR Köln och RSO Berlin. Han har även
framträtt som gästdirigent med orkestrar
som t.ex. RSO Frankfurt, BBC Symphony
Orchestra, Göteborgs Symfoniker, RSO
Leipzig, Finska Radions Symfoniorkester,
Sydney Symphony, samt ensembler för

nutida musik som Athelas, Avanti! och
Ensemble Intercontemporain. Han arbetar
gärna med solister som Truls Mørk, Antje
Eithaas, Henning Kraggerud, Jean-Guihen
Queyras och Leif Ove Andsnes.
Han samarbetade också med Sveriges
Radios Symfoniorkester i ett framförande
av Peer Gynt vid Valery Gergievs festival
Vita nätter. Denna säsong tar han sig an en
La Traviata-uppsättning av Achim Freyer för
Nationaltheater Mannheim, där han innehar
posten som ”Erste Kapellmeister” 2008.
Bland Rolf Guptas inspelningar
kan nämnas, Tango Ballet med Gidon
Kremer och Kremerata Baltica för Teldec,
Thommessens BullsEye med Peter
Herresthal och Oslofilharmonien för BIS.
Hans egen komposition Chiaroscuro valdes
att representera vid Unesco Rostrum för
kompositörer 1998.

Dan Ekborg är en av Sveriges mest
anlitade skådespelare med ett personligt
uttryck som lämpar sig väl i allt från
operett till tung dramatik.
Som mycket skicklig komediaktör
har Ekborg medverkat i ett stort antal
pjäser på Stockholms privatteaterscener
t.ex. Kuta och Kör, Para på skoj och
Hotelliggaren. På Dramaten har han bl.a.
spelat i Ibsens Vildanden, Tjechovs Tre
systrar och gjort rollen som en av sönerna
i Eugene O’Neills legendariska, Lång dags
färd mot natt mot Keve Hjelm, Mikael
Persbrandt och Marie Göranzon. På
Stadsteatern bl.a. Hjälten, Maratondansen
och Tolvskillingsoperan. Dan Ekborg har
spelat in ett stort antal filmer bl.a. i serien
om Jönssonligan och Tomten är far till alla
barnen.
Ekborg har med sin naturliga talang för
sång i tenorregistret kommit att bli en av
våra mest mångsidiga artister.
Vid uppsättningen av Peer Gynt 2007
på Stockholms Stadsteater spelade
han huvudrollen, något som fick både
kritiker och publik på fall. Dagens Nyheter
skrev: ”Dan Ekborg gör en utomordentlig
tolkning av Peer Gynt. Med sina snabba
känslokontraster och kaxighet gör han en
fantastisk prestation, också med tanke på
att han står på scenen hela tiden…. Dan
Ekborg ger allt”.
Ekborg är nu aktuell som George i Vem
är rädd för Virgina Woolf på Stockholms
Stadsteater.

Dan Ekborg Foto: Petra Hellberg

Hannah Holgersson är utbildad vid
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
med examen i både solosång och
sångpedagogik. 2003 gjorde hon sin debut
som Zerlina i Mozarts Don Giovanni. Idag
är hon en flitigt anlitad solist i kör- och
orkestersammanhang och har framträtt
med Kungliga Filharmoniska Orkestern,
Kungliga hovkapellet, Rebaroque och
slagverksensemblen Kroumata. Hon har
arbetat med dirigenter som Alan Gilbert,
Siegfried Köhler och Lawrence Renes och
hon håller regelbundet egna konserter
både i Sverige och utomlands. Parallellt
med sina solouppdrag arbetar Hannah som
sångpedagog och hon är även medlem
i Eric Ericsons Kammarkör. Genom att
använda rösten i ett brett spektra från
opera till musikal, från visa till nyskriven
konstmusik vill Hannah ständigt upptäcka
och utveckla nya nyanser och uttryck i
rösten.

Hannah Holgersson
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Det bästa ur opera och musikal. Virtuosa orkesterstycken, hisnande shownummer och spännande överraskningar.

Karl Dyall Fotot: Mats Bäcker

Karl Dyall är en flitigt anlitad dansare
och koreograf, med en dansutbildning
från Stockholms gator och torg. Han blev
svensk mästare i breakdance -84 och var
med och grundade dansgruppen Bounce.
Karl har medverkat i flera musikaler och
bl.a. fått utmärkelsen Guldmasken för sin
medverkan i musikalen Fame på China
Teatern. Han har gjort roller både på
Riksteatern och Stockholms stadsteater
och löpande koreograferat för scen,
tv och film. Under två hela säsonger,
2006-2008 medverkade Karl i succén
Singin’ in the Rain på Oscarsteatern. I
vår är han tillbaka på Oscars tillsammans
med Hanna Lindblad och Rennie Mirro i
Showbusiness - A Hollywood Tribute med
premiär 26 januari.

Michael Weinius är född och uppvuxen
i Stockholm. Han fick sin utbildning
vid Operahögskolan i Stockholm. Som
baryton debuterade Michael som
Guglielmo i Cosi fan Tutte 1993 och sjöng
därefter ett stort antal roller vid svenska
operascener.
2004 bytte Michael röstfack till tenor,
och debuten skedde på Norrlandsoperan
i rollen som Laca i Jenufa. Han har
sedan dess varit en av Sveriges mest
efterfrågade sångare och sjungit roller
som Sergej i Lady Macbeth från Mtsensk,
Loge i Rhenguldet, Turiddu i På Sicilien,
Don José i Carmen och Riccardo i
Maskeradbalen. 2008 framträdde
Michael som Dick Johnson i Flickan
från vilda västern, Herodes i Salome,
Siegmund i Valkyrian, Parsifal i Parsifal
samt Cavaradossi i Tosca. Just nu är
han aktuell som Kung David i Sven David
Sandströms nya opera Batseba vid
Kungliga Operan.
Michael Weinius är även verksam som
konsertsångare och har samarbetat
med dirigenter som Marc Soustrot,
Pier Giorgio Morandi, Gregor Bühl,
Friedemann Layer, Manfred Honeck,
Gustavo Dudamel och Kent Nagano.
Han har även mottagit ett flertal
stipendier, däribland Birgit Nilssons
stipendium, Hagegårdens stipendium
och Frimurarnas stora stipendium samt
vunnit Gösta Winbergh Award. Michael
vann första priset i den internationella
Wagnertävlingen i Seattle som ägde rum i
augusti 2008.

Rennie Mirro

Hanna Lindblad är utbildad vid
Balettakademiens musikalartistutbildning
i Göteborg. Vid GöteborgsOperan har
hon medverkat i produktioner som bl.a.
The Sound of Music, A Chorus Line
och Skönheten och odjuret. Hanna har
dansat och sjungit i en rad krogshower
och sommarturnéer och hon har jobbat
med Lill-Babs, Darin, Markoolio, Martin
Stenmark, Sven-Ingvars, Stefan Odelberg
och Joe Labero. Våren 2007 tilldelades
hon en Guldmask för bästa kvinnliga
huvudroll i Singin´ in the Rain. Hanna
har också erhållit AnnaLisa Ericsons
stipendium för sina insatser inom sång,
dans och teater.

Rennie Mirro är skådespelare, sångare,
dansare och koreograf, utbildad vid
Svenska Balettskolan. Han har medverkat
i oräkneliga musikaler; Singin’ in the Rain
på Oscarsteatern, Hair på Göteborgs
Stadsteater och China-teatern, Jesus
Christ Superstar på Maximteatern och
Grease på Göta Lejon för att nämna
några. För rollen både i Grease och
i Singin´ in the Rain erhöll Rennie en
Guldmask för bästa manliga huvudroll.
Tidigare i år medverkade han i Best of
Broadway i Berwaldhallen och i vår ser
vi honom på Oscarsteatern tillsammans
med Hanna Lindblad och Karl Dyall i
Showbusiness - A Hollywood Tribute med
premiär 26 januari.
Hanna Lindblad

Michael Weinius Foto: Mats Bäcker
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Elegi över en förlorad värld
Berwaldhallen Onsdag 14 januari kl 18.00 • Torsdag 15 januari kl 18.00 • Fredag 16 januari kl 19.30

Sveriges Radios Symfoniorkester
Konsertmästare: Bernt Lysell

Franz Bartolomey, cello
Daniel Harding, dirigent
Richard Wagner (1813-1883)
Förspel till Tristan och Isolde (endast fre)
Edward Elgar (1857-1934)
Konsert för cello och orkester i e-moll,
op.85
- Adagio - Moderato
- Lento - Allegro molto
- Adagio
- Allegro - Moderato - Allegro, ma non troppo
- Poco più lento - Adagio

Wilhelm Stenhammar (1871-1927)
Serenad i F-Dur, op. 31
- Overtura: Allegrissimo
- Canzonetta: Tempo di valse,
un poco tranquillo
Franz Bartolomey

- Scherzo: Presto
- Notturno: Andante sostenuto
- Finale: Tempo moderato
Presentatör: Niklas Lindblad
Fredagens konsert sänds i SR P2 fre 23/1
kl 19.30 med repris sön 25/1 kl 21.30
Ungefärlig konsertlängd: 1.00 (ons, tors)
2.00 (fre)

Kvällens konsert tar oss genom oförlöst
kärlek, smärtsamma återblickar och
lyriskt ljus.
Med Tristan och Isolde gjorde
Richard Wagner ett djupt avtryck i
musikhistorien. De harmoniska spänningsförhållanden han förlängde över så
vidsträckta partier, hans sätt att använda
människorösten som ett av orkesterinstrumenten och hans rika symfoniska
språk är bara några av aspekterna som
gör operan till en banbrytare.
Redan i förspelets andra takt möter vi
dess kanske mest omtalade harmoniska
innovation, det så kallade Tristan-ackordet,
som markerar ett första uppbrott från
tonalt komponerande. Ackordet i sitt
melodiska sammanhang dyker sedan
upp många gånger under operan.
När Edward Elgar fyllde trettiosex, 1893,
fick han partituret till Tristan och Isolde i
födelsedagspresent. I detta har han själv

skrivit: ”Denna bok rymmer det höga, –
det vida, – det djupa, – det ljuva,
– det sorgsna, – det bästa och allt det
bästa i denna värld och i nästa.” Och visst
finns ett eko av Wagner i Elgars musik.
Bland annat höll sig även Elgar med ett
särskilt betydelsebärande melodiskt
och harmoniskt motiv, som också dyker
upp i cellokonserten. Han komponerade
den strax efter första världskrigets slut,
i efterdyningarna av den våg av aldrig
tidigare skådad destruktivitet som just
svept fram över Europa. Det mörka
recitativet som inleder verket med sådan
ärlighet, är Edward Elgars sorgesång
över en förlorad värld. Redan 1913 hade
Elgar haft tankar på att skriva en konsert
för cello och orkester, men under själva
kriget komponerade han mycket lite.
Han skrev till en vän att ”jag kan inte
utföra något verkligt arbete med den här
fruktansvärda skuggan hängande över
oss”. Det första utkastet kom istället till
1919, efter att Elgar hade varit sövd under
en mindre operation. När han vaknade
bad han genast om papper och penna,
och skrev ned de inledande takterna.

Ljuset, värmen och folklivet kring medelhavet har inspirerat många skandinaviska
kompositörer och konstnärer att uttrycka
lyriska stämningar. Wilhelm Stenhammar
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fick de första idéerna till Serenad i F-Dur
under en vistelse i Florens våren 1907.
Så här skrev han känsligt till en kollega:
”Jag ville dikta så vackert och vekt om
södern som endast en nordbo kan. Men
inte vet jag om jag kan det”. Bevarade
konsertprogram från hans omfattande
verksamhet som dirigent vittnar om
ytterligare en inspirationskälla; hans
stora kärlek till Mozarts serenader. Den
egna serenaden blev färdig 1913, och
Stenhammar dirigerade själv Kungliga
Hovkapellet vid uruppförandet året
därefter. Verket, som är tillägnat hustrun
Helga, gjorde emellertid ingen succé,
och han drog tillbaka partituret för att
omarbeta det till sin nuvarande version.
Franz Bartolomey är solocellist i Wienfilharmonikerna, där även hans far och
farfar arbetade. Han är aktiv som solist
och kammarmusiker på scenerna världen
över, och samarbetar regelbundet med
dirigenter som James Levine, Daniel
Barenboim, Sir André Previn, Bernhard
Haitink, Mariss Jansons, Sir Simon
Rattle m.fl. Som kammarmusiker har han
framträtt med en lång rad namnkunniga
artister, t.ex Oleg Maisenberg, Christian
Altenburger, Igor Oistrach, Gil Shaham,
Barbara Bonney och Jessye Norman för
att nämna några.
Hedvig Marklund

Åtrå utan återvändo
Berwaldhallen Lördag 24 januari kl 15.00 • Söndag 25 januari kl 15.00

Sveriges Radios Symfoniorkester
Konsertmästare: Malin Broman

Isolde: Nina Stemme
Brangäne: Katarina Karnéus
Tristan: Peter Seiffert
Marke: Brindley Sherratt
Daniel Harding, dirigent
Richard Wagner (1813-1883)
ur Tristan och Isolde
- Förspel
- Akt II

efter för sin undertryckta passion.
I den andra akten anordnar kung
Marke en jakt, vars egentliga uppsåt är
att avslöja Tristan och Isoldes förhållande.
De möts här i en av operahistoriens
längsta kärleksduetter. Snart blir de
upptäckta, och innan akten är över såras
Tristan allvarligt i den svärdsstrid som
följer. I tredje och sista akten skickar han
bud efter den läkekunniga Isolde, men
hon anländer för sent. Tristan hinner
förblöda och Isolde förmår då inte heller
leva vidare. Sjungande Isoldes kärleksdöd
sjunker hon ner över Tristans kropp.

Presentatör: Katarina Lindblad
Lördagens konsert direktsänds i SR P2
med repris sön 8/2 kl 21.30
Ungefärlig konsertlängd: 1.50

Wagners odödliga kärleksdrama är
ett musikhistoriskt landmärke och ett
eldprov för sångare.
”Första spiken i tonalitetens likkista”,
har någon sagt om det första ackordet i
förspelet till Tristan och Isolde. Librettot
- som är baserat på en medeltida
keltisk folksaga - skrev Richard
Wagner själv, starkt påverkad av den
utomäktenskapliga förbindelse han då
hade med författarinnan Mathilde von
Wesendonck. Wagner utmanade i Tristan
och Isolde inte bara harmoniska begrepp,
utan även gränserna för hur man dittills
använt människorösten. Trots att operan
var färdig 1859 fick han vänta till 1865
innan den uruppfördes, på grund av de
fysiska krav den ställde på sångarna. I
dramats slutskede förenas kärleksparet
i döden, men det är inte bara på scenen
liv har skördats: dirigenterna Felix Mottl
och Joseph Keilberth avled båda efter att
ha kollapsat under framföranden av den
krävande andra akten.

Nina Stemme
har bejublats för
sina tolkningar
av Isolde vid
Wagnerfestspelen
i Bayreuth, i en
inspelning med
Placido Domingo för
skivbolaget EMI, i
en DVD-produktion
från Glyndebourne och på Kungliga
Operan i Stockholm. Hon är en av våra
mest efterfrågade sopraner i en mängd
roller på scenerna runt om i världen.
Hon utnämndes till hovsångerska 2006,
och blev nyligen vald till ”årets bästa
sångerska” i tyska tidskriften Opernwelt.

Även mezzosopranen
Katarina Karnéus
är en av våra
mest uppskattade
sångerskor, med de
stora konsert- och
operascenerna som
arbetsplats. Hon
sjöng rollen som
Brangäne mot Nina
Stemmes Isolde i Glyndebourne 2007.
1995 vann hon den prestigefyllda Cardiff
Singers of the World competition. Hon
fick sitt stora svenska genombrott som
Octavian i Yannis Houvardas mycket
uppmärksammade Rosenkavaljeren på
Göteborgsoperan.
Peter Seifferts
internationella
genombrott kom när
han sjöng Lohengrin
på Deutsche Oper
Berlin. På Bayreuth
är rollen sedermera
hans paradnummer.
Han fick 2002 en
Grammy för bästa
operainspelning i rollen som Tannhäuser
med Daniel Barenboim. Eftersom
han är en av de mest efterfrågade
hjältetenorerna, omfattar hans rollista de
flesta stora Wagnerrollerna, liksom den
dramatiska italienska repertoaren.
Basen Brindley
Sherratt utbildade
sig vid the Royal
Academy of Music,
och har även han
en omfattande
internationell karriär
både som operaoch konsertsångare.
Han hör till
favoriterna vid the English National Opera
och Covent Garden där han sjungit roller
som Sarastro, Sparafucile, Ratcliffe och
Ramfis med flera, och jobbar regelbundet
med dirigenter som Trevor Pinnock,
Sir John Eliot Gardiner och Robert
King. Den här säsongen väntar bland
annat engagemang som Don Basilio
i Barberaren i Sevilla, Pimen i Boris
Godunov och Philip i Don Carlos.

Tristan har fått i uppdrag att eskortera
den irländska prinsessan Isolde till sin
morbror, kung Marke av Cornwall, för att
hon ska gifta sig med honom. Isolde hatar
sedan tidigare Tristan, som dödat hennes
förra trolovade, och planerar att förgifta
honom och sedan sig själv under resan.
Kammarjungfrun Brangäne ersätter giftet
med den kärleksdryck som egentligen
är avsedd för det omaka bröllopsparet. I
tron att de ska dö, ger Tristan och Isolde

Hedvig Marklund
Daniel Harding
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På äventyr med Ryska baletten
Berwaldhallen Fredag 30 januari kl 19.30 • Lördag 31 januari kl 15.00

Sveriges Radios Symfoniorkester
Konsertmästare: Bernt Lysell

Myung-Whun Chung, dirigent
Johannes Brahms (1833-1897)
Pianokvartett, op. 25
orkestrering Arnold Schönberg (1874-1951)
- Allegro
- Intermezzo: Allegro ma non troppo
- Andante con moto
- Rondo alla zingarese: Presto

Maurice Ravel (1875-1937)
Daphnis et Chloé
Presentatör: Boel Adler
Fredagens konsert direktsänds i SR P2
med repris sön 15/2 kl 21.30.
Ungefärlig konsertlängd: 2.00

Schönbergs lyhörda arrangemang och
Ravels orkesterprakt. Under MyungWhun Chung blir orkestern kvällens
stora stjärna.

och kostymer, och kompositörer som
Stravinsky, Debussy och de Falla
vitalisera tonkonsten i succéer såväl
som skandaler. Tillsammans med
koreografen Michael Fokine började
Maurice Ravel bearbeta den grekiska
berättelsen om Daphnis och Chloé
1909, efter att ha fått en beställning
från Diaghilev. Oliktänkande präglade
arbetet på många plan. Ravel var inte
tillfreds med Fokines libretto, och han
fann Leon Baksts scenografi obegriplig.
Även repetitionsarbetet stormade,
men vid urpremiären 1912 - där Vaslav
Nijinsky dansade huvudrollen - fick
baletten överlag ett positivt mottagande,
och musiken hyllades redan då för sin
geniala, formbara skönhet. Men det är
en sensualitet med minutiös planering:
Stravinsky syftade på Ravels omvittnade

noggrannhet när han kallade honom för
”den schweiziske urmakaren”.
Myung-Whun Chungs gästspel är
ett kärt återseende. Han besökte
Berwaldhallen senast 2007, då han
dirigerade Brahms Symfoni nr 3 och
ur Salome av Richard Strauss. Han
är chefsdirigent för Franska Radions
Filharmoniska Orkester, dirigerar
regelbundet de främsta orkestrarna och
innehar ett av Deutsche Grammophons
exklusiva skivkontrakt. Utöver sin rosade
artistiska gärning, hyser han även ett
djupt socialt engagemang. Han har
bland mycket annat varit ambassadör
för FNs program för drogkontroll och
startat miljörelaterade musikprojekt för
ungdomar.
Hedvig Marklund

Under Johannes Brahms livstid var
det vanligt att man transkriberade
musikstycken från ett instrument eller
en ensemble till en annan. Brahms
arrangerade själv flera verk av bland
andra Bach, Weber, Schubert och
Beethoven, och hade inget emot att man
arrangerade om hans egen musik, bara
han kände förtroende för kompositören
i fråga. Också efter hans död har det
tillkommit nya versioner av hans verk.
Av dessa har Arnold Schönbergs
omarbetning av pianokvartetten i
g-moll till stor orkester haft störst
genomslagskraft. Schönberg har sagt att
han tyckte kvartetten spelades för sällan
och för dåligt, och att han ville göra en
stiltrogen omarbetning som lät lyssnaren
höra alla Brahms musikaliska intentioner.
Det lyckades han också utmärkt med,
trots att han använde musikaliska
redskap som hör till tiden efter Brahms,
till exempel trombonglissandi och
xylofon!
Hundra år senare vilar ännu en
magisk aura över Ryska baletten, Sergej
Diaghilevs banbrytande danskompani
i Paris. Här fick konstnärer som
Picasso, Matisse och Derain bryta
formspråk i fantasifulla scenografier
Myung-Whun Chung Foto: Riccardo Musacchio & Flavio Ianniello
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Noter
Grammynominering till Sveriges Radios Symfoniorkester
Deutsche Grammophons inspelning med Sveriges Radios Symfoniorkester under
ledning av Esa-Pekka Salonen och med Hilary Hahn som violinist har nominerats
till en Grammy i kategorin Bästa klassiska album. Prisutdelningen äger rum den 8
februari 2009 i Los Angeles, USA. Skivan med violinkonserter av Schönberg och
Sibelius finns självklart att köpa i Berwaldhallens musikshop.
Italien nästa för Radiokören
Radiokören med chefsdirigent Peter Dijkstra inleder det nya året med en Italienturné.
Den 16 januari bär det av till Florens, Turin, Trento, Reggio Emilia och Perugia där
italienarna bland annat kommer att få höra verk av Lars Johan Werle, R Strauss och
Brahms.
Författarträff med Elsie Johansson
Lördagen den 31 januari gästas Berwaldhallen av den kritikerrosade författarinnan Elsie Johansson. Elsie har rönt stora framgångar
för sina romaner om flickan Nancy och hennes uppväxt i TåPellefamiljen, trilogin bestående av Glasfåglarna, Mosippan och Nancy.
I Berwaldhallen berättar hon om sin senaste bok Sin ensamma kropp – i övre foajen kl 14.00.

Berwaldhallen fyller 30!
Det började 1966 då radiochefen Olof Rydbeck, musikchefen
Karl-Birger Blomdahl och företagsläkaren Sven Paulsson
uppvaktade kommunikationsminister Olof Palme om behovet
av ett eget hem, en arbetsplats för orkestern. Efter många
uppvaktningar hos politiker inleddes projekteringen och 1976
hördes de första sprängningarna till det som skulle bli arkitekterna
Erik Ahnborg och Sune Lindströms konserthall. Så äntligen, den
30 november 1979, invigdes Berwaldhallen. Öppningskonserten
leddes av Herbert Blomstedt som tillsammans med orkestern
framförde Franz Berwalds Sinfonie singulière; Sven-Erik Bäcks
beställningsverk Vid havets yttersta gräns och Hector Berlioz
Symphonie fantastique. Självfallet kommer Berwaldhallen att
uppmärksamma 30:årsdagen. Mer om detta senare. Läs gärna
om Berwaldhallens historia på berwaldhallen.se

Magnus Enhörning och Tage Olhagen från SR i aktustikmodellen för Berwaldhallen.

Succé för Moment 23
I början av oktober lanserade Berwaldhallen Moment 23 – en satsning
som ger ungdomar upp till 23 gratis inträde till konserter i Berwaldhallens
regi. Satsningen har blivit en stor succé. Biljetterna, som släpps månad för
månad, har haft strykande åtgång. Några ungdomar går på konsert varje
vecka, ”det bästa sättet att koppla bort pluggstressen” hävdar de.

Nyheter 2009 i SR P2
Sveriges Radio P2 bjuder på stora överraskningar när den nya tablån för 2009
sätter igång under vecka 3. Det blir ett antal förändringar där program byter dag,
men även ett helt nytt namn dyker upp i tablån. Den folkkäre P4-profilen Anders
Eldeman breddar sitt utbud i Sveriges Radio med ytterligare ett program, denna
gång i P2 - Eldeman i P2.
Andra överraskningar är att Klassisk förmiddag och Önska i P2 kommer att sändas
även på lördagar. Önska i P2 med Pernilla Eskilsdotter, lördagar kl 8-9 och Klassisk
förmiddag med Eva Sjöstrand, lördagar kl 9-11.
Du kan läsa mer om den nya tablån på sr.se/p2. Lyssna och njut!
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Kulturens kraft ska drabba flera
Ett rikt kulturliv i Stockholm är viktigt för hela Sverige.
Kulturens kraft är stark och positiv för människor.

Den ger kunskaper, kommunikationsförmåga, kreativitet och förmåga
att förstå hur andra människor tänker.
Därför är målet för den kulturpolitik
som förs i Stockholms stad att
kulturen ska drabba flera. Att alla
kulturinstitutioner i staden ska få flera
intresserade, deltagare och publik.
Kulturpolitik måste ta ett steg framåt.
Det viktigaste är inte budgetposterna
i Stockholms stads budget, utan att
förstärka den kraft som finns inom
hela kulturlivet – från Berwaldhallen
till Bonniers konsthall, från
Sjöhistoriska till studiecirklar och från
Vasateatern till Vasamuseet.
Kulturpolitiken ska garantera en
öppen och fri offentlighet som
möjliggör för de mest aparta, kreativa
och avantgardistiska uttrycken att
komma människor till del; främja
ett språk och ett diskussionsklimat
som gör att viktiga frågor kommer till
ytan och diskuteras; och förmedla

den bildning och de kunskaper som
tidigare generationer har lämnat efter
sig. Oavsett vem som producerar –
och avsett vem som betalar.
De viktigaste förutsättningarna för ett
fritt och levande kulturliv är förstås
demokratin, yttrandefriheten och
rättsäkerheten. Men dessa stärks
eller försvagas beroende av vilken
kultur de verkar i.
Publiken och deltagaren har
huvudrollen i kulturen. Om
kultursektorn ska bli större behövs
flera som deltar. Därför har vi i
Stockholm infört s k växtpengar,
medel som ska stimulera
verksamheter som söker en bredare
finansiering – genom samarbeten
eller ny och större publik. Flera
intressenter ökar möjligheterna för
kultursektorn att växa.
För att upprätthålla mångfalden
och djupet i kulturlivet är dock det
offentliga stödet avgörande. Utbudet
av litteratur, teater, konst, musik etc
skulle minska drastiskt utan offentligt
finansierade bibliotek, teatrar,
konsthallar och musikskolor, precis
som dess kvalitet och människors
tillgång till det.
Sannolikheten att det på marknadens
villkor i Stockholms stad skulle
finnas 44 bibliotek, många tiotal
teaterscener, 50 museer och plats
för 15 000 barn i kulturskolan, bara
som exempel, är förstås noll. Visst
skulle marknaden erbjuda kultur, men
i mycket mindre omfattning och ett
mycket smalare utbud. En stor del av
kulturen skulle därmed bli oåtkomlig
för dem som verkligen behöver såväl
språkliga som intellektuella verktyg
för att förändra sin situation.
Kulturen gör livet rikare, men ett
levande kulturliv har också andra mer

Madeleine Sjöstedt Foto: Yanan Li

konkreta effekter. Richard Florida är
ju på allas läppar just nu, men det gör
inte hans idéer sämre. Ett av hans
bärande argument är att om man
skapar attraktiva städer som kreativa
människor vill flytta till, så kommer
företagen att flytta efter.
En viktig fråga är då vilka faktorer
som stärker Stockholms attraktivitet?
Jag är ganska övertygad om att
unga och välutbildade människor
som funderar över var i världen de
vill bo, inte i första hand tänker på
arbetsmarknaden, sjukvården, eller
skolorna i staden, utan på dess
identitet och utbud av konserter,
nattliv, konst- och kulturliv. Stockholm
måste alltså vara en spännande plats
att bo på.
En bra skola i en tråkig stad kommer
att vara utmärkt för dem som bor
där. Men de kommer att använda
utbildningen till att flytta därifrån, till
någon annan mer attraktiv plats.
För att kulturlivet ska växa sig
starkt får det offentliga stödet och
de kommersiella krafterna inte
ses som motsatser. Det offentliga
stödet garanterar bredden,
djupet och tillgängligheten som
marknadsvillkoren inte tillåter. Men
marknadskrafterna ska användas för
att hela kultursektorn ska växa.
Mångfalden av konserter, bibliotek,
teatrar, konsthallar gör Stockholm
till ett intressant ställe att bo och
verka på. Det gör också att vi
som bor här kan börja tro på min
vision: att huvudstaden Stockholm
kan förvandlas till världsstaden
Stockholm.
Madeleine Sjöstedt (fp)
Kultur- och idrottsborgarråd i
Stockholms stad

Lasse
Berghagen
möter

SVERIGES RADIOS
SYMFONIORKESTER

i ord, ton och bild

Anders Berglund dirigent
Torsdag 5 feb kl 19.00
Fredag 6 feb kl 18.00
Lördag 7 feb kl 15.00

Biljetter 140 - 395 kr
Läs mer på berwaldhallen.se

Våra ensembler och chefsdirigenter

Sveriges Radios Symfoniorkester

Daniel Harding, chefsdirigent

”Det är alltid en glädje att samarbeta

Daniel Harding (1975) är född i Oxford,

med den här orkestern. De har en

England, och säger sig ha fått sina

avspänd och samtidigt mycket produktiv

viktigaste lärospån av legendariske

atmosfär - en dröm för varje dirigent!”

dirigenten Simon Rattle, under många

Det säger Gianandrea Noseda, som
vid sidan av Valery Gergiev, Herbert
Blomstedt, Myung-Whun Chung,
Jukka-Pekka Saraste och många andra
världsdirigenter utvecklat ett särskilt
positivt och personligt samarbete med
Sveriges Radios Symfoniorkester.
Orkestern bildades 1965 och
utvecklade under Sergiu Celibidaches
ledning en internationell standard,
med framgångsrika utlandsturnéer

år hans mentor. Endast 21 år gammal
dirigerade Harding Berlinfilharmonikerna
vid festivalen i Berlin, och var samma år
(1996) den yngste som dirigerat en BBC:s
Proms-konsert. Han innehar uppdrag
för ledande ensembler i världen, bl.a.
filharmonikerna i Wien, Los Angeles och
Berlin. Sedan 2007 är Harding förste
gästdirigent för Londons Symfoniorkester
och sedan 2003 konstnärlig ledare
för Mahler Chamber Orchestra. Som
operadirigent har Daniel Harding haft

kören regelbundet inbjuden att delta i
internationella festivaler och konserter.
80-talets samarbeten med Riccardo
Muti och Claudio Abbado resulterade
i en rad uppmärksammade konserter
och skivinspelningar. På senare år
har kören bl.a. turnerat i Japan och
Italien, medverkat i en festival i Utrecht,
samarbetat med Tallin Chamber
Orchestra i Moskva, med Mahler
Chamber Orchestra och Daniel Harding
i Turin, medverkat i festivalen Mostly
Mozart i New York och givit julkonserter i
Belgien och Holland.
Efter Ericsons 30 år som körens ledare,
har varje ny chefsdirigent präglat kören och
tillfört nya färger och färdigheter. Anders
Öhrwall bidrog med sin specialkompetens

som följd. Herbert Blomstedt fortsatte

stora framgångar vid bl.a. Londons

utvecklingsarbetet och 1984 kom

inom barockmusiken, Gustaf Sjökvist

Covent Garden och legendariska La Scala

den 25-årige Esa-Pekka Salonen till

ledde en rad uruppföranden men gjorde

i Milano. 2002 erhöll han utmärkelsen

orkestern och tillförde nytänkande och

också populära program med gästartister

Chevalier de l’Ordre des Arts et des

som Lill Lindfors och Olle Adolphson.

fräschör. Efter 10 år tog ryssen Evgenij

Lettres av franska regeringen. Relationen

Tõnu Kaljuste förde in tonsättare från

Svetlanov över, de stora romantikernas

till Sverige etablerades redan 1997-

öst som Arvo Pärt och Alfred Schnittke,

man och en tillskyndare av svensk musik

2003 då han var förste gästdirigent vid

och Stefan Parkman genomförde bl.a.

och under 2000-talet har österrikaren

Norrköpings Symfoniorkester. I januari

en serie med Bachs samtliga stora verk.

Manfred Honeck drillat orkestern i

2007 tillträdde han som ny chefsdirigent

Sedan hösten 2007 leds kören av unge

wienertraditionen och det klassiska

för Sveriges Radios Symfoniorkester.

holländaren Peter Dijkstra.

Radiokören

Peter Dijkstra, chefsdirigent

Radiokören är sedan 50-talet en av

Peter Dijkstra (1978) vann första pris vid

spelet.
Nu har britten Daniel Harding tagit
över posten med ett friskt förhållande till
traditionen, där han gärna kombinerar
nytt och klassiskt. Han fortsätter även att
beställa och framföra ny svensk musik.
Att värna den svenska

världens främsta a cappella-körer, unik i
sin behärskning av hela repertoaren från
barock till samtida.
Kören bildades 1925 men det var i och

första utdelandet av Eric Ericson Award
2003. Dijkstra har sjungit gossopran både
med bl.a. Gustav Leonhardt, Sigiswald
Kuijken, och Max van Egmond i en serie

med att Eric Ericson blev chefsdirigent

Bach-kantater, och på operascenen,

som ensemblen blev det flexibla

som nioårig första gosse i Mozarts

instrument den varit sedan dess. Ett

Trollflöjten vid Nederländska operan m.m.

instrument som gav samtida tonsättare

Utbildad på konservatoriet i Haag med

möjlighet att få utlopp för ny, avancerad

högsta betyg i både sång och dirigering,

körmusik. I kretsen kring Ericson och

har Dijkstra studerat orkesterdirigering

Radiokören samlades tonsättare som

för Jorma Panula vid Kungl.

Ingvar Lidholm, Sven-Erik Bäck, Lars

bl.a. Proms i London, Musikverein i Wien,

Musikhögskolan och har flera inbokade

Edlund, György Ligeti och Krzysztof

Vita Nätter i S:t Petersburg, Spanien,

orkesterengagemang framöver. Januari

Penderecki, som komponerade direkt för

2005 utsågs Dijkstra till förste gästdirigent

Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten,

kören. 2007 utnämndes Eric Ericson till

för Radiokören. September 2005 blev han

Kanarieöarna, Moskva och lovordade

körens hedersdirigent.

chefsdirigent för Bayerska Radions Kör.

konstmusikskatten och beställa och
spela nyskriven musik, har alltid varit ett
viktigt uppdrag. I det sammanhanget
bör Stig Westerberg framhållas,
kapellmästare som bl.a. gav över 100
svenska uruppföranden 1958-83.
De senaste åren har turnéerna gått till

konserter med Lang Lang i Hamburg och
Dresden.

Sedan de första succékonserterna
i Berlin och Venedig på 1960-talet blir
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Från hösten 2007 är Peter Dijkstra
chefsdirigent för Radiokören.

SVERIGES RADIOS SYMFONIORKESTER
Chefsdirigent

Violin l

Daniel Harding

Bernt Lysell
Konsertmästare

Malin Broman
Konsertmästare

Jannica Gustafsson
Alt konsertmästare

Ulrika Jansson
2:a konsertmästare

Ulf Forsberg

Christian Bergqvist

Per Sporrong

Lars Stegenberg

Alexandra Kramer

Aleksander Migdal

Olle Markström

Gunnar Eklund

Torbjörn Bernhardsson

Lena Sintring

Åsa Hallerbäck Thedéen

Hanna Göran

Per Hammarström

Stanka Simeonova

Svein Harald Martinsen

Martin Stensson

Anders Nyman

Bo Söderström

Eva Jonsson

Thomas Andersson

Jan Isaksson

Ann-Marie Lysell

Saara Nisonen Öman

Roland Kress

Eriikka Nylund**

Ingegerd Kierkegaard

Tony Bauer

Håkan Roos

Jan-Erik Gustafsson
Solocellist

Ulrika Edström *

Violin lI

Per Öman *

Viola

Renate Klavina

Veneta Zaharieva Blendulf

Paul Waltman

Frida Hallén Blixt

Mira Malik

Joel Hunter *

Cello

Hans Åkeson

Kristina Lignell

Elisabeth Arnberg
Ranmo

Ann Christin Ward

Åsa Karlsson

Göran Fröst

Diana Crafoord

Ola Karlsson
Solocellist

Kontrabas

Helena Nilsson

Staffan Bergström

Robert Röjder

Entcho Radoukanov

Oboe

Klarinett

Sofi Berner

Kjell-Inge Stevensson *

Kjell Bjurling

Jan Dahlkvist

Niklas Andersson *

Peter Molander

Johanna Sjunnesson

Jana Boutani

Astrid Lindell

Erik Williams

Flöjt

Flöjt/Piccola

Oboe

Tina Ljungkvist

Bengt Rosengren *

Carina Sporrong

Peter Lysell

Linda Taube

Klarinett / Essklarinett

Klarinett / Basklarinett

Fagott

Dag Henriksson

Mats Wallin

Henrik Blixt *

Fredrik Ekdahl *

Maj Widding

Trumpet

Ivar Olsen *

Göran Brink

Susan Sabin

Tom Skog

Rolf Nykvist

Bengt Ny

Bastrombon

Tuba

Pukor

Slagverk

John Lingesjö

Lennart Nord *

Tomas Nilsson *

Karl Thorson *

Tarjei Hannevold *

Maria Johansson*

Ingalill Hillerud **
Oboe/Engelskt horn

Ulf Bjurenhed *

Bo Eriksson

Fagott / Kontrafagott

Valthorn

Katarina Agnas

Hans Larsson *

Trombon

Mats-Olov Svantesson

Torben Rehnberg

Mikael Oskarsson *

Mikael Appelgren *

Harpa

Mats Nilsson **

Jan Huss (även pukor) **

Lisa Viguier *

RADIOKÖREN
Chefsdirigent

Sopran

Peter Dijkstra

Susanne Carlström

Alt

Lena Hillås-Söderström

Jenny Ohlson

Helena Olsson

Marika Scheele

Ulla Sjöblom

Helena Ströberg

Helena Bjarnle

Annika Hudak

Tenor

Inger Kindlund-Stark

Ulrika Kyhle-Hägg

Eva Wedin

Anna Zander

Magnus Ahlström

Per Björsund

Niklas Engquist

Love Enström

Mattias Lillehorn

Fredrik Mattson

Lars Johansson-Brissman

Mathias Brorson

Rickard Collin

Bengt Eklund

Stefan Nymark

Johan Pejler

Joakim Schuster

Bas

Gunnar Sundberg

Conny Thimander

Staffan Alveteg

* Stämledare ** Alt Stämledare

MER MUSIK

Torsdag 5 februari kl 19.00
Fredag 6 februari kl 18.00
Lördag 7 februari kl 15.00
Svenska stjärnor Lasse Berghagen
Sveriges Radios Symfoniorkester
Anders Berglund dirigent
Biljetter: 140-395 kr
Onsdag 11 februari kl 18.00
Torsdag 12 februari kl 18.00
Kungliga Musikhögskolans
orkester och kör
Daniel Harding dirigent
Solister från
Operahögskolan, Stockholm
Beethoven: Symfoni nr 9
Biljetter: 80-295 kr
Fredag 13 februari kl 19.30
Lördag 14 februari kl 15.00
Sveriges Radios Symfoniorkester
Daniel Harding dirigent
François Leleux oboe
Torstensson: Polarhavet
R. Strauss: Oboekonsert
Vaughan Williams: Symfoni nr 5
Biljetter: 100-395 kr

Biljetter och information
Berwaldhallens biljettkontor
Dag Hammarskjölds väg 3
Öppet helgfri mån-fre kl 12-18
samt två timmar före resp konsert.
Tel. 08-784 18 00
berwaldhallen.se
Ticnet 077-170 70 70

Lördag 14 februari kl 15.00
Obs! Sofia Kyrka
Kärlek på franska
Radiokören
Martina Batic dirigent
Debussy: Trois chansons
Swingle: L’amour de moi
Jolivet: Epithalame
Biljetter: 200 kr
Torsdag 19 februari kl 18.00
Sveriges Radios Symfoniorkester
Lionel Bringuier dirigent
Leif Ove Andsnes piano
Rachmaninov: Pianokonsert nr 3
Ravel: La Valse
Biljetter: 250 kr
Fredag 20 februari kl 19.30
Sveriges Radios Symfoniorkester
Lionel Bringuier dirigent
Leif Ove Andsnes piano
Rachmaninov: Pianokonsert nr 3
Schmitt: Tragédie de Salomé
Ravel: La Valse
Biljetter: 100-395 kr
Lördag 28 februari kl 19.30
Happy Jazz
Medverkande: Papa Bue Viking
Jazzband, Gunhild Carling Big Band,
Gösta Lindholm, Peps Persson och
John Pohlman.
Biljetter: 240-350 kr
Arrangör: Concert and Promotion

