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SCORE – ORCHESTRAL GAME MUSIC
Torsdag 24 september kl 18.00
Fredag 25 september kl 19.30
Från de mest kända styckena ur Mario- och Zelda-spelen till konsertpremiär
för musiken ur helt nya spelet Bloodborne på en och samma kväll, via gregorianska
tongångar i Halo och saltstänkt sjörövarmusik ur Assassin’s Creed IV: Black Flag.
Spelmusiken berättar och berör och tar med publiken på en hisnande
musikalisk resa.
Sveriges Radios Symfoniorkester
Ulrika Jansson konsertmästare
Charles Hazelwood dirigent
Sabina Zweiacker solist
Orvar Säfström presentatör
Konserten sänds i SVT vid ett senare tillfälle.
Ungefärlig konsertlängd: 2 timmar inkl paus.

Artwork used by kind permission of Sony Computer Entertainment Europe
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SCORE – ORCHESTRAL GAME MUSIC

SCORE – ORCHESTRAL GAME MUSIC

Journey – I Was Born For This

I september 2007 spelades musik ur tv-spelserien Halo i Berwaldhallen i
samband med lanseringen av seriens tredje del. Då var spelmusikkonserter
fortfarande någonting nytt och främmande. Europas första spelmusikkonsert
hölls i Tyskland 2003, men redan tjugo år tidigare ägde den allra första konserten
med spelmusik rum i Tokyo. En av spelvärldens mest kända tonsättare,
Koichi Sugiyama, dirigerade själv två egna sviter med musik från de två
första Dragon Quest-spelen samt Saint-Saëns Djurens karneval.

(Austin Wintory) Arr: Austin Wintory

Assassin’s Creed IV Black Flag – Suite
(Brian Tyler) Arr: Andreas Hedlund

Amiga – Medley
(Ken Melville, Michael Land, Ken Goldstein &
Ken Melville, Raphaël Gesqua, Rob Hubbard,
Chris Hülsbeck) Arr: Andreas Hedlund

Final Fantasy IX – Suite
(Nobou Uematsu) Arr: Nils-Petter Ankarblom

The Last Of Us – All Gone (No Escape)
(Gustavo Santaolalla) Arr: Andreas Hedlund

Super Mario™ – Svit
(Mahito Yokota & Koji Kondo)
Arr: Andreas Hedlund

Bloodborne – Suite
(Ryan Amon) Arr: Andreas Hedlund

MegaMan – Suite
(Manami Matsumae, Takashi Tateishi, Yasuaki
Fujita, Harumi Fujita) Arr: Andreas Hedlund

Halo – Unforgotten/Main Theme
(Martin O’ Donnell) Arr: Ingvar Karkoff

The Legend of Zelda™ – Svit
(Koji Kondo) Arr: Nils-Petter Ankarblom

Skyrim – The Dragonborn Comes
(Jeremy Soule) Arr: Andreas Hedlund

Dator- och videospel var på 80-talet betydligt simplare än i dag. Tack vare
teknikens hejdlösa utveckling har spel som medium och underhållningsform
mognat på mycket kortare tid än exempelvis film. Musiken har också utvecklats i
takt med spelen och deras tekniska förutsättningar. För trettio år sedan, när
KOJI KONDO skrev den calypso-influerade musiken till det första Super Mario
Bros-spelet, kunde han inte få den att låta som han föreställde sig. Inte heller
Sugiyama, eller NOBUO UEMATSU som gjort musiken till merparten av Final
Fantasy-spelen, kunde ännu åstadkomma orkesterklangerna de strävade efter.
I dag är det helt annorlunda. Tonsättare som JEREMY SOULE, BRIAN TYLER
och AUSTIN WINTORY kan utan problem förverkliga sina musikaliska idéer
och spelens möjligheter att berätta och beröra lockade den Oscarsbelönade
filmkompositören GUSTAVO SANTAOLALLA, vars musik till spelet The Last
of Us rönt stor uppskattning. Ett annat exempel på hur gränserna mellan spel-,
film- och konsertmusik håller på att suddas ut är Bloodborne med musik av
bland andra RYAN AMON. Där hörs influenser från musiken ur Bram Stoker’s
Dracula av Wojciech Kilar, som hörde till 1900-talets stora avantgardister och även
gjorde mycket filmmusik. Eller när MARTIN O’DONNELL citerar gregoriansk
sång i huvudtemat till Halo.
Det är naturligt att film- och spelmusik tar plats sida vid sida med den vanliga
konsertmusiken. Liksom symfonier, operor och konserter, är den underhållningsmusik – varken mer eller mindre – och rymmer liksom den klassiska musiken
både det banala och det geniala. Med hjälp av arrangörerna Andreas Hedlund,
Nils-Petter Ankarblom och Ingvar Karkoff får också den äldre spelmusiken,
äntligen befriad från sina teknologiska kättingar, blomma ut i konsertsalen.
Brittiske dirigenten CHARLES HAZLEWOOD är välkänd i sitt hemland som
musikalisk folkbildare och för att sprida orkestermusik till nya lyssnare. Han har
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The Legend of Zelda and Super Mario are trademarks of Nintendo
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framträtt ett flertal gånger på bland annat BBC Proms och leder ett prisbelönat
radioprogram.
Sopranen SABINA ZWEIACKER tog sin examen vid Musikhögskolan i Malmö.
Hon har medverkat i flera Score-produktioner i Sverige och utomlands och sjöng
2014 en av huvudrollerna i barnoperan Hion om natten med Norrköpings
symfoniorkester.
Många minns nog ORVAR SÄFSTRÖM som programledare för Filmkrönikan
men han är även skribent, debattör och föreläsare om populärkultur. Sedan
2006 har han producerat bejublade spelmusikkonserter.
David Saulesco

BERWALDHALLEN MED SVERIGES RADIOS SYMFONIORKESTER
OCH RADIOKÖREN
Berwaldhallen invigdes hösten 1979 och är Sveriges Radios och hela
Sveriges konserthus. Berwaldhallen är framförallt hemvist för två
ensembler i världsklass: Radiokören och Sveriges Radios Symfoniorkester.
Som publik möter du dem tillsammans med chefsdirigenterna Daniel
Harding (Radiosymfonikerna) och Peter Dijkstra (Radiokören), men
också med andra välrenommerade gäster. De flesta konserter innehåller
musik med solister från hela världen. All musik som skapas här kan
upplevas både direkt och i våra radiosändningar. Tack vare Radiokören
och Radiosymfonikerna kan Sveriges Radio erbjuda ett kvalitativt musikutbud för lyssnare över hela landet. Konserter av mycket hög kvalitet
och unika musikupplevelser, som annars skulle vara svåra att få.
Kärnan i Berwaldhallens utbud är västerländsk konstmusik framförd av
Radiokören och Sveriges Radios Symfoniorkester. Våra ensembler håller
en hög nivå som attraherar både det nationella och det internationella
musiklivet. Berwaldhallen erbjuder dessutom konserter för alla åldrar
med andra framstående artister ur Sveriges Radios övriga musikutbud.
Ensemblerna i Berwaldhallen värnar och utvecklar musik. I programsättningen strävar vi efter att sätta in musiken i nya sammanhang.
Vissa kvällar lyssnar inte bara den svenska radiopubliken på våra konserter,
utan även stora delar av Europa via Europeiska Radiounionen, EBU.
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Kontakta Berwaldhallen
Dag Hammarskjölds väg 3
berwaldhallen.se

E-post
biljettkontoret.berwaldhallen@sverigesradio.se

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

Fax
08-663 15 14

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

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

Med reservation för ändringar.

Konserten sänds i Sveriges Radio och går att lyssna på
i 30 dagar efter sändning på sverigesradio.se samt i vår
app Sveriges Radio Play. Det är viktigt att inspelningen
blir av högsta kvalitet. Därför ber vi dig stänga av mobilen
och om möjligt undvika att hosta. Fotografering med
blixt är inte tillåten.

