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SVENSK MUSIKVÅR 2018 

Svensk Musikvår – Festivalen för Svensk Konstmusik arrangeras i år för tredje året i rad och har 
etablerats som en väldig och unik årlig manifestation för vår tids musik. Festivalen som i år äger rum 
15–23 mars har ett starkt stöd från landets största och viktigaste konsertinstitutioner.


Årets Svensk Musikvår som invigs med konsert i Berwaldhallen omfattar nio intensiva dagar med 
konserter på Konserthuset Stockholm, Kungliga Operan, Studio 2 i Radiohuset, Fylkingen, Kungliga 
Musikhögskolan, Folkoperan, Musikaliska, Storkyrkan, Jacobs kyrka, Scenkonstmuseet och 
Teaterstudio Lederman.


Så här säger några av landets institutionschefer om Svensk Musikvår:


– Vår uppgift är att lyfta fram musik till bredast tänkbara publik där Svensk Musikvår är ett enastående 
fint initiativ. Festivalen håller en väldigt hög kvalité vad gäller såväl tonsättare, artister som konstnärlig 
planering. Konserthuset anser att festivalen ger ytterligare dimensioner kring vårt eget arbete med att 
presentera den musik som skrivs idag.  
Stefan Forsberg, chef för Konserthuset Stockholm 

– Jag ser Svensk Musikvår både som en manifestation för svensk konstmusik och ett slags konvent 
där tonsättare och musiker möts under några dagar. Och så är det ett utmärkt tillfälle för publiken att 
stifta närmare bekantskap med vår inhemska musikskatt.  
Helena Wessman, VD för Berwaldhallen, Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören 

– Folkoperan ser Svensk Musikvår som en viktig plattform för mångfald och förnyelse av 
konstmusiken. Vi öppnar gärna vårt hus och bidrar med våra resurser i detta samarbete för att vara 
med och stärka utvecklingen av den svenska konstmusiken.  
Monica Fredriksson, VD för folkoperan 

– Festivalen lyfter fram musik som är skapad av mycket framstående tonsättare och samtidigt framförs 
av musiker och ensembler som slår knockout på allt och alla.  
Ola Bjerding, VD på Musikaliska 

Välkomna till Svensk Musikvår – årets stora festival för ny musik!  Stockholm 15-23 mars. 
Mängder av konserter, föreläsningar och seminarier, de allra flesta med fri entré.

Många uruppföranden och Sverigepremiärer. 


Läs hela programmet på svenskmusikvar.se


Initiativtagare och huvudman för Svensk Musikvår är Stockholms Saxofonkvartett/Studio 53.

Huvudfinansiär: Musikverket


Kontakt: 	 Jörgen Pettersson, Festivalledare, jorgenpettersson@hotmail.com, 0705523422

	 Mattias Rodrick, Festivalproducent, rodrick@bredband.net, 0735675280


Nedladdningsbara loggor och bilder finns på svenskmusikvar.se
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