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Festivalen för Svensk Konstmusik

STOCKHOLM 15-23 MARS 



LUNCH KVÄLLEFTERMIDDAG

FREDAG    23 MARS MUSIKALISKA
11:30 – A ride into the wood
KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN
12:30 – 6 elektroakustiska verk 

KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN
14:00 – Studentkonsert 1

KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN
17:00 – Studentkonsert 2
19:00 – Grand Final

TORSDAG    22 MARS FOLKOPERAN
12:00 – Axelsson & Nilsson Duo

FYLKINGEN
18:00 – Fylkingen 85 år

ONSDAG    21MARS KONSERTHUSET
12:00 – Falk och Karlberg
KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN
12:00 – Hamlet II: Exit Ghost

KONSERTHUSET
18:00 – Duo Gelland
20:00 – Curious Chamber Players

TISDAG    20 MARS FOLKOPERAN
12:00 – Kattens öron

SCENKONSTMUSÉET
14:00 – Elektronmusiken och 
Framtiden
FOLKOPERAN
16:30 – Jonas Forssell: 
komponist och arrangör

KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN
18:00 – Death to the Dogs
FOLKOPERAN
19:00 – Salieri vs Mozart
SCENKONSTMUSÉET
19:30 – EMS presenterar

MÅNDAG    19 MARS KONSERTHUSET
12:00 – Faint Noise
KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN
12:30 – 5 elektroakustiska verk 

KONSERTHUSET
18:00 – UmeDuo
20:00 – KammarensembleN

SÖNDAG    18 MARS MUSIKALISKA
13:00 – Trio 
Lindgård Rodrick Öquist

MUSIKALISKA
15:00 – Norrköpingsljud

MUSIKALISKA
18:00 – NEO - New Sweden

LÖRDAG    17 MARS S:T JACOBS KYRKA
15:00 – Alla Ballata

STORKYRKAN
17:00 – Signaler
KUNGLIGA OPERAN
19:00 – Plåtsax med Klingande 
Akademi och Guldkvastutdelning

FREDAG    16 MARS SVERIGES RADIO
12:00 – Lunchkonsert
i Studio 2

TEATERSTUDIO LEDERMAN
18:00 – The Remin Trio
19:15 – Duo Ego
20:30 – Stockholms 
Saxofonkvartett med gäster

TORSDAG    15 MARS BERWALDHALLEN
17:00 – Konsertintroduktion
17:15 – Invigningskonsert
18:00 – Schumann & Borisova-Ol-
las

FESTIVALPROGRAM

Läs mer om alla evenemang på svenskmusikvar.se. Fri entré till det mesta!
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NÅGRA ORD FRÅN VÅR FESTIVALLEDARE

Samtida Musik är med och arrangerar två konserter. 
Föreningen är aktiv som aldrig förr, inte minst med 
succéprojektet Min granne tonsättaren. 

Det blir en heldag med EMS (Elektronmusikstudion), en 
organisation med världsrykte och en oumbärlig pulsåder 
i vårt musikliv. 

För den som vill fördjupa sina kunskaper inom musikens 
område är vi glada över att tillsammans med Musikhög-
skolan få bjuda in till ”Den konstnärliga forskningens 
rum” som öppnar upp för frågor och diskussioner. Avslu-
tar festivalen gör de fantastiska studenterna på Kungl. 
Musikhögskolan som presenterar en finaldag som både 
imponerar och ger framtidshopp.

Kärnan i festivalen är ändå alla medverkande musiker, 
ensembler och tonsättare. Ett varmt tack till er!

Vi är en liten konstnärsnära grupp med ett brinnande 
intresse som driver Svensk Musikvår. 

En ovärderlig insats görs av Mattias Rodrick, en magnifik 
cellist, som producerar en festival med fullständig koll på 
alla detaljer och detta med samma perfektion, energi 
och entusiasm som när han studerar in och framför de 
mest avancerade musikstycken.

Vi har en tonsättare som med ackuratess och stilkänsla 
synliggör Svensk Musikvår genom vår hemsida. Något 
han gör med samma fulländning som också har gjort 
honom till en av vårt lands främsta tonsättare och kultur-
personligheter. Tack Henrik Strindberg!

Sedan har vi en formgivare som är en hängiven konst- 
och musikälskare, idéspruta och kreativ som få andra. 
Ulrika Ljungberg som hjälper till med precis allt och 

Det är nu två år sedan som vi, några tonsättare och 
musiker, bestämde oss för att själva ta tag i situationen 
och synliggöra vår verksamhet. Beslutet var enkelt, vi 
kunde helt enkelt inte låta bli. På några månader sjösat-
tes nystarten av Svensk Musikvår – Festivalen för 
Svensk Konstmusik. Genomslaget blev enormt!

Redan under festivalens andra år, påbörjades ett 
närmast unikt samarbete med våra institutioner, fören-
ingar och organisationer.

Hur har detta varit möjligt? Med stöd från Musikverket 
och alla våra andra möjliggörare och med ett gemen-
samt konstnärligt mål som drivkraft är det enkelt att 
samarbeta. Allt detta bottnar i vår gemensamma kärlek 
och hängivenhet till musiken. Nyskapande, forskning 
och experimenterande tillsammans med lekfullhet och 
nyfikenhet är grunden till ett levande musikliv.

Svensk Musikvår involverar många av Stockholms 
främsta musikscener i ett gemensamt projekt. All deras 
kunskap och hjälp med såväl spelplatser som produk-
tion och information bidrar till att göra denna festival 
möjlig. Men framför ger det Svensk Musikvår dess unika 
karaktär och själ. Det låter vår festival, under några 
dagar, sprida sig över hela vår musikstad och gör det 
möjligt för vår svenska nutida konstmusik att nå ut till en 
bred och stor publik.

I år firar FST 100-årsjubileum vilket vi kommer att 
uppmärksamma under årets festival med att presentera 
runt 160 verk ur vår levande musikskatt med närmare 40 
uruppföranden. 

Även Fylkingen jubilerar i år vilket resulterar i en stor 
musikfest med ett program som sträcker sig från fören-
ingens grundare till de idag aktiva medlemmarna. 
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FESTIVALINFO

sammanställer en programbok så snygg och inbjudande 
att man inte vill missa en enda konsert. 

Vår redaktör Göran Persson som fixar våra texter och 
alltid är lika kunnig, erfaren och positiv.

Sist men inte minst mina kära kollegor i Stockholms 
Saxofonkvartett. Nyligen var vi på turné i Sydafrika där vi 
medverkade i ett musikprojekt med ungdomar från 
oerhört utsatta områden. Genom musiken skapades en 
unik känsla av gemenskap, livslust och framtidstro. Det 
är genom sådana starka upplevelser vi får vår glädje, 
kraft och energi att oförtröttligt fortsätta vårt arbete. Vi 
vet att vi delar vår passion med alla medverkande i 
festivalen liksom lyckan att få förmedla den vidare till vår 
publik. 

Nu ser vi fram emot många gemensamma upplevelser! 
Varmt välkomna till Svensk Musikvår 2018

Jörgen Pettersson, Festivalledare

Festivalledare: 
Jörgen Pettersson

Festivalproducent:
Mattias Rodrick

Webbdesign: Henrik Strindberg

Redaktör: Göran Persson

Grafisk form: Ulrika Ljungberg

Illustratör: Jenny Soep

Livestreaming: 
Johan E Andersson
Didrik Thurfjell

Ljudinspelning: Mattias Hållsten

Foto: Hampus Andersson

Volontärer: 
Arvid Kraft
Anton Alfvén
Madeleine Jonsson Gille
Kristin Boussard
Florian Rodrick Solberg
Elliot Moore

Huvudman och initiativtagare:
Stockholms Saxofonkvartett/
Studio 53
LinnPersson
Matias Karlsen Björnstad
Leif Karlborg
Jörgen Pettersson

Mer information om festivalen 
hittar du på svenskmusikvar.se

Berätta om dina upplevelser och 
använd #svenskmusikvår

Stort tack till alla våra medar-
rangörer, medverkande och publik 
som alla bidrar till vår musikfest!

Fri entré till det mesta!
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I år fyller Föreningen Svenska Tonsättare 100 år!
Svensk Musikvår vill därför hedra FST genom att utse 
dess medlemmar till årets tonsättarprofil! Under festivalen 
framförs runt 160 svenska verk varav 40 uruppföranden!
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1. På vilket sätt har FST under de hittills hundra åren varit 
en viktig aktör för att stödja svensk musik och svenska 
tonsättare?

I hundra år har Föreningen Svenska Tonsättare arbetat 
för att tillgängliggöra och sprida såväl ny som äldre 
svensk musik och främja den musikaliska mångfalden, i 
Sverige och internationellt. Redan 1919 var föreningen 
delaktig i formuleringen av Sveriges första upphovsrätts-
lagstiftning och 1923 startade man upphovsrättssällska-
pet Stim, för bevakning och hantering av tonsättares 
upphovsrätt och royalties. Sedan dess har FST varit en 
central aktör i det svenska musiklivet.

2. Fortfarande är fyra av fem medlemmar i FST män. Ser 
du någon förändring mot en jämnare könsfördelning i en 
nära framtid?

Svar ja. Vi har intensifierat vårt jämställdhetsarbete och 
arbetar ännu mer målinriktat för att förändra strukturer 
och beteendemönster i musik- och kulturlivet. Ett 
jämställt musikliv, där människors erfarenheter oavsett 
könsidentitet tas till vara på ett seriöst sätt och där vi 
respekterar och lyfter varandra, ger ett bättre kulturliv och 
ett bättre samhälle. FST har också ett gott samarbete 
med KVAST (Kvinnlig anhopning av svenska tonsättare) 
som i år fyller tio år och har gjort betydelsefulla insatser 
för kvinnliga tonsättare.

3. Om du skulle framhålla någon av dina företrädare som 
särskilt viktig för utvecklingen av svensk konstmusik, vem 
skulle det vara, och varför?

FST grundades av ett trettiotal av sekelskiftets verksam-
ma tonsättare – Hugo Alfvén, Kurt Atterberg, Helena 
Munktell, Wilhelm Peterson-Berger, Ture Rangström, 
Wilhelm Stenhammar, för att nämna några. År 1918 
bestod FST  av 34 medlemmar. Idag är föreningen  en 
sammanslutning av närmare 400 professionella tonsätta-
re inom det konstmusikaliska området som rymmer allt 
från opera, orkesterverk, kammarmusik och körmusik till 
ljudkonst, elektronisk musik och improvisation. 

 

4. Vilka är de viktigaste frågorna för FST de närmaste 
decennierna? 

Svenska tonsättare är en stor resurs i svenskt musikliv. 
De besitter omfattande kunskaper, nätverk och repertoar 
för nyskapande konsertverksamhet utöver – och inklude-
rande – sin egen musik. Föreningens främsta ändamål är 
att tillvarata våra tonsättares konstnärliga, ekonomiska 
och sociala intressen och bidra till en mångfald i musikut-
budet. Globalisering, digitalisering, individualisering och 
kommersialisering är begrepp som förekommer allt oftare 
i vår komplexa omvärld. Vi måste vara ännu mer lyhörda 
och förändringsbenägna, men också våga agera strate-
giskt och långsiktigt när vi t.ex. diskuterar frågor om 
upphovsrätt och lagstiftning. 

5. Vilka särskilda satsningar gör FST under jubileumsåret?

På själva födelsedagen den 29 november kommer 
Musikaliska vid Nybrokajen att fyllas med musik och 
program som engagerar ett stort antal tonsättare, 
musiker och ensembler och kommer att spegla svensk 
musikhistoria genom hundra år. Jubileumskonserter 
kommer att framföras på Dunkers Kulturhus i Helsing-
borg, SPIRA i Jönköping, i Grünewaldsalen i Stockholm, 
i Stripa gruvmiljö, i Lunds kyrkor, Norrköping, Aten, Berlin, 
Arjeplog, Göteborg, Tagaborg, Laholm och många fler 
beprövade som obeprövade arenor under hela 
jubileumsåret. Det märks att vi firar tillsammans med 
musik- och kultursverige och bjuder på en musikmani-
festation för såväl hängivna konstmusikälskare som totala 
nybörjare. Välkommen till #fst100!

Intervjufrågor: Göran Persson för Svensk Musikvår

frågor till Martin Jonsson Tibblin
ordförande för 100-årsjubilaren
Föreningen Svenska Tonsättare.
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NÖDRIMMENS TID ÄR ICKE FÖRBI
Festivalkåseri av Mattias Rodrick

Den skäggige mästaren Börtz,
vars opera just uruppförts,

blev upprörd och skrek:
”Ett fruktansvärt svek,
dom spelar i 500 HZ.”

I ärlighetens namn ska sägas, att jag till denna sida 
hade lovat Jörgen Pettersson och Ulrika Ljungberg en 
sida med humoristiska limerickar på svenska tonsät-
tarnamn. Efter ett antal plågsamma försök med 
allsköns nödrim på Blomdahl, Rehnqvist och Schnel-
zer inser jag att en tillbakablick på 2017 års festival är 
betydligt mer lämpligt programboksmaterial.

Det är något helt speciellt när en festival blir verklighet. 
Den nästan overkliga känslan när människorna dyker 
upp, på scenen, i salongen, bakom scenen… när 
förväntan är påtaglig i såväl artistloger som konsert-
husfoajé… när musiken börjar klinga, och alla timmar 
framför datorn, alla möten och alla telefonsamtal 
plötsligt känns ok. När den intensiva festivalveckan 
med 35 evenemang klingat ut tar andra arbetsuppgif-
ter vid, och så småningom blir upplevelserna till 
minnen.

Konsertminnena från 2017 års festival är så många 
och så goda att det är svårt att välja ut ett fåtal. 
Konstmusiksystrars varierade och väl sammansatta 
konsert på Kungliga Operan, med briljanta stycken 
som Maja Linderoths ”Sonatform denaturerad prosa” 
för vokalkvartett, stannar länge i minnet. Likaså gör 
Madeleine Jonsson Gilles uruppförande av sin egen 
komposition ”Always never! Never, always!”. En ung 
artist som ensam och så självklart intar Grünewaldsa-
len och tar publiken med storm kan man bara beund-
ra och applådera. Och så det fina projektet ”Pianora-
ma 2016”, där Ann-Sofi Klingbergs pianoelever från 
Södra Latins musiklinje uruppförde specialbeställda 
verk av Andrea Tarrodi och Ylva Skog. Konserten 
delades med Royal Swedish Wind Quintet som 
framförde ett varierat program helt briljant. Ja, jag 
kunde fortsätta länge och rada upp de fina musikalis-
ka upplevelserna…och nu är det snart dags för flera!
Vi ses i vimlet!

Madeleine Jonsson Gille uruppför Always, never! Never, always! 
under Svensk Musikvår 2017. Foto Erik Simander

7



BERWALDHALLEN
17:00 - Konsertintroduktion
17:15 - Invigningskonsert
18:00 - Wunderbare Leiden

torsdag 15 

Nutida Konstmusik är musik som klarar av att 
stå i förgrunden snarare än i bakgrunden, för att 
den belönar och berikar fokuserat lyssnande, till 
exempel  med nya frågor, tankar, känslor, insik-
ter, visioner, kreativa impulser.  Dessutom har 
den uppstått i en tid som också är min tid och 
den tid som tillhör barnen och de unga som 
lever nu. Sådan musik som är konst för kon-
stens skull verkar vara ett sällsamt kraftfullt red-
skap för den som försöker greppa sin inre och 
yttre realitet i all dess   intrikat mångbottnade 

–Cecilia Gelland, musiker



 
INVIGNINGSKONSERT

Torsdag 15 mars 
kl 17.00
Berwaldhallens foajé

9

17.00 Konsertintroduktion: 
Schumann & Borisova-Ollas
David Saulesco i samtal med 
Victoria Borisova-Ollas.
       
17.15 Invigningskonsert

Välkomsthälsning av Jörgen 
Pettersson, Svensk Musikvårs 
festivalledare och 
Helena Wessman, VD för 
Berwaldhallen, Sveriges Radios 
Symfoniorkester och Radiokören.

Invigningstal av Föreningen 
Svenska Tonsättares ordförande 
Martin Jonsson Tibblin

Miklós Maros f 1943
Festeggiamento no 2
per due saxofoni (1999) 5’
 
Ylva Bentancor f 1967
Omen För saxofonkvartett 3’ 
(2003)

Madeleine Jonsson Gille f 1991
New Paintings (2018) 3’
uruppförande  

Ivo Nilsson f 1966
Sotto Vuoto 6’
per sassofono tenore e trombon 
(2002-03)

I år invigs Svensk Musikvår på Berwaldhallen och sammanfaller med Riksting-
ets avslutning på samma plats. 

Svensk Musikvårs festivalledare Jörgen Pettersson, hälsar er för tredje gången 
välkomna till ännu en musikvårsfest, denna gång tillsammans med Berwald-
hallens VD Helena Wessman.

Invigningstalet hålls av Martin Jonsson Tibblin ordförande i FST vars 100-årsju-
bileum på olika sätt kommer att sätta sin prägel på årets festival. 

Stockholms Saxofonkvartett som är initiativtagare och huvudman för festivalen 
är själva med och invigningsspelar tillsammans med sångerskan Madeleine 
Jonsson Gille och trombonisten Ivo Nilsson. 

Medverkande:
Matias Karlsen Björnstad, sopransaxofon
Jörgen Pettersson, altsaxofon
Leif Karlborg, tenorsaxofon
Linn Persson, barytonsaxofon
Madeleine Jonsson Gille, sång
Ivo Nilsson, trombon

Illustration Jenny Soep



SCHUMANN & BORISOVA-OLLAS

Torsdag 15 mars
Kl 18.00

Berwaldhallen

Robert Schumann 1810–56
Uvertyr till Genoveva (1847) 9’

Victoria Borisova-Ollas f 1969
Wunderbare Leiden, fantasi över 
teman av Robert och Clara 
Schumann 17’
Sverigepremiär

Richard Strauss 1864–1949
Don Juan (1888) 17’

Victoria Borisova-Ollas. Foto: Martina Holmberg

Victoria Borisova-Ollas skrev Wunderbare Leiden: Fantasia över teman av 
Robert och Clara Schumann (2010) som en hyllning till tonsättarkollegorna 
inför Robert Schumanns 200-årsdag. Stycket är skrivet för orkester och två 
pianosolister, vilket båda makarna Schumann var. ”Jag hade under en längre 
tid funderat på idén att skriva en dubbelpianokonsert”, berättar Borisova- 
Ollas. ”Varför? Förmodligen därför att mina pianistvänner är många och alla vill 
de ha en konsert skriven till sig. En dubbelkonsert kan vara en möjlighet att 
göra åtminstone två personer nöjda på en och samma gång. Skämt åsido så 
passade detta utmärkt för Schumannjubiléet.” Ur verkkommentar av Mats 
Hansson. Läs hela på www.svenskmusikvar.se. 

Sveriges Radios Symfoniorkester
Ariane Matiakh dirigent
David Huang piano
Henrik Måwe piano
David Saulesco presentatör

Konserten spelas in och sänds i Sveriges Radio P2 16 mars kl 19.00

Konserten arrangeras av Berwaldhallen/Sveriges Radios Symfoniorkester.
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SVERIGES RADIO
12:00 - Lunchkonsert i Studio 2

TEATERSTUDIO LEDERMAN
18:00 - The Remin Trio
19:15 - Duo Ego
20:30 - Stockholms Saxofonkvartett med gäster

fredag 16 

Att spela vår tids musik är att välkomna utveckling. Vilken tur att 
man så tänkte förr! Tänk om man inte bejakat samtida musik på 
1700-talet, ur hade musikens utveckling sett ut då? Tänk så 
mycket bra musik som då aldrig sett dagens ljus. 

Som Musikhögskola har vi till uppgift att både bevara och se 
framåt. Svensk Musikvår har blivit en viktig del i arbetet kring vår 
tids musik. motsägelsefullhet.

– Joakim Anterot, Adjunkt i slagverk/slagverksmetodik vid Institutionen för klassisk musik



LUNCHKONSERT I STUDIO 2

Fredag 16 mars
Kl 12.00

Sveriges Radio Studio 2

Maria Lithell Flyg f 1965
Oboekvartett 10’ (2018) 
uruppförande

Folke Rabe 1935–2017
Basta för trombon 4,5’ (1982) 

Daniel Börtz f 1943
Kithairon för oboe 4' (1989-91)

Mats Larsson Gothe f 1965
Ricerco 1 för fagott 10’ (2002)

Ylva Skog f 1963
Lost in a tunnel för trombon 6’
(1993)

Sven-David Sandström f 1942
Oboekvartett 8’ (2014)

Medlemmar ur Sveriges Radios Symfoniorkester

Håkan Björkman (trombon) är stämledare i Sveriges Radios Symfoniorkester 
och en av landets mest meriterade trombonister. Vid sidan av orkestertjänsten 
har Håkan varit solist med ett flertal orkestrar och vunnit flera internationella 
solisttävlingar.  Han har tidigare varit solotrombonist i Hovkapellet och är sedan 
2006 solotrombonist i The Chamber Orchestra of Europe. 

Henrik Blixt (fagott) är stämledare i Sveriges Radios Symfoniorkester. Han har 
tidigare varit solofagottist i Gävle symfoniorkester. Han är utbildad vid Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm för Carl-Johan Nordin, Hans Samuelsson och 
professor Knut Sönstevold. Han framträder ofta som kammarmusiker och 
solist. 2012 uruppförde han Mats Larsson Gothes fagottkonsert Ricerco 2. 

Emmanuel Laville (oboe) är stämledare i Sveriges Radios Symfoniorkester. 
Han har tidigare haft samma position i Royal Scottish National Orchestra. Som 
gäst samarbetar Emmanuel regelbundet med några av de främsta orkestrarna 
i Europa, som Chamber Orchestra of Europe, Bayerska Radions Symfonior-
kester, London Symphony Orchestra med flera. 

Geneviève Martineau (violin) är medlem i Sveriges Radios Symfoniorkester 
där hon sitter i andraviolinstämman sedan 2013. Hon har studerat för Helmut 
Lipsky vid Conservatoire de Montréal, och för Lynn Chang i Boston. Hon har 
varit stämledare i Scottish Opera Orchestra och violinist i Royal Scottish Natio-
nal Orchestra och även framträtt vid kammarmusikfestivaler i Skottland, 
Schweiz, Frankrike och Kanada.

Eriikka Nylund (viola) är stämledare i Sveriges Radios Symfoniorkester. Hon 
har studerat vid Sibeliusakademien i Helsingfors, Mozarteum i Salzburg och 
Musikakademie i Basel. Hon har vunnit flera tävlingar och varit solist med 
orkestrar som London Philharmonia, Kungliga Hovkapellet och Kungliga 
Filharmonikerna. Hon har också uppträtt på en rad kammarmusikfestivaler i 
Norden, Colombia och USA.

Chul-Geun Park (cello) är medlem i Sveriges Radios Symfoniorkester. Han är 
utbildad privat för Wolfgang Boettcher och vid Högskolan för Musik och Dans 
i Köln för Maria Kliegel. Han har vunnit en rad priser vid kammarmusiktävlingar 
bland andra internationella Rubinsteintävlingen. Han har tidigare suttit i 
Dresdens symfoniker och varit solocellist i Neubrandenburger Philharmonie.

Konserten arrangeras av Berwaldhallen i samarbete med Svensk Musikvår
Maria Lithell Flyg. Foto: Peter Öhlander
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THE REMIN TRIO

Fredag 16 mars
Kl 18.00
TeaterStudio Lederman
Gästrikegatan 13

Girilal Baars, foto Han Yingchou

Lars Bröndum f 1961
Five Pages (2017) 6’20’’ 
uruppförande

Ylva Q Arkvik f 1961
Soundscapes  (2012) 8’35’’

Girilal Baars f 1967
Sarabande for the Neoteric 
(2018) 5’ 
uruppförande

Lars Bröndum
Short Circuit (2004) ca 5’

Ylva Q Arkvik
Gregorian chant (2016) 6’

Girilal Baars
Die Mensch Ions (2018) 6’ 
uruppförande

The Remin Trio bildades 2016 av de tre medlemmarna Ylva Q Arkvik, Girilal 
Baars och Lars Bröndum, alla med lång erfarenhet av att spela thereminer i 
olika sammanhang. Trions premiärspelning ägde rum 2016 på Uppsala konst-
museum. Gruppen spelar framför allt egna kompositioner, men även äldre 
stycken av t.ex. Percy Grainger och Karl-Heinz Stockhausen.

Ylva Q Arkvik, theremin, elektronik, röst
Girilal Baars, theremin, elektronik, röst
Lars Bröndum, theremin, elektronik, slagverk

Soundscapes: För theremin, elektronik och röst. Skrevs ursprungligen till en 
kyrkoföreställning. De olika ljudkällorna står i ett symbiotiskt förhållande till 
varandra och bildar tillsammans en klangfull väv. Harmoniken är byggd kring 
tydliga intervaller som slingrar sig tätt samman. Trots en tydlig process dröjer 
sig känslan av oföränderlighet kvar intill slutet.

Short Circuit är ett grafiskt partitur inspirerat av ett kopplingsschema. Musikern 
har möjlighet att “koppla om” flödet så olika versioner av stycket uppkommer. 
Kortslutning kan uppkomma... Stycket komponerades 2004 och uruppfördes 
av reSurge. Detta är ett arrangemang för tre thereminer.
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DUO EGO

Fredag 16 mars
Kl 19.00

TeaterStudio Lederman
Gästrikegatan 13

Paula af Malmborg Ward 
f 1962    
ur Vad man måste (2008) 11’

Karin Rehnqvist f 1957        
Sleep Now (2015)  9’

Peter Lyne f 1946       
Childhood (2017) 6’

Thomas Liljeholm f 1944
Ur Dvärgen Gustafs Cirkus 
(2011) 12’

Medverkande:
Monica Danielson, röst
Per Sjögren, slagverk
Jörgen Pettersson, altsax

Duo Ego bildades 2001 och består av Monica Danielson, röst och Per 
Sjögren, slagverk. Med kraft och konsekvens arbetar Duo Ego för att utveckla 
sin ensembleform med tonvikt på nybeställningar från svenska och utländska 
tonsättare. De tilldelades 2013 Carin Malmlöf-Forsslings artistpris ”för sitt 
kompromisslösa konstnärskap i utvecklandet av hittills ohörd musik.”

Monica Danielson är en av landets mest framstående interpreter av nutida 
vokalmusik. Hon har uruppfört över 50 svenska konsert- och operaverk, 
bland annat med sitt operakompani MusikTeaterVerket och med Duo Ego. 
Hon har även regisserat ett flertal musikteaterföreställningar. Monica har 
sjungit bland annat på GöteborgsOperan, Vadstena-Akademien, Piteå 
Kammaropera och Wermland Opera och samarbetar kontinuerligt med 
ensembler som Gageego och Norrbotten Neo. 

Per Sjögren tog 1991 examen för Björn Liljequist vid Ingesunds Musikhög-
skola. 1990-1993 studerade han även för professor Einar Nielsen i Århus och 
Göteborg. Per är fritt verksam inom framför allt ny konstmusik. Han är initiativ-
tagare till ensemblerna Gageego! och Spectra. Tillsammans med dessa 
ensembler och andra grupper som KammarensembleN och Curious Cham-
ber Players har han turnerat i exempelvis Sydafrika, USA och Tyskland, bland      
annat vid Festivalen för ny musik i Darmstadt.

Duo Ego, Foto: Kristin Lidell
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STOCKHOLMS SAXOFONKVARTETT MED GÄSTER

Fredag 16 mars
Kl 20.30
TeaterStudio Lederman
Gästrikegatan 13

Matthew Peterson f 1984
smooth fat nasty, solo för 
barytonsaxofon (2017) 10`

Henrik Strindberg f 1954
Cheap Thrills (1993) Ny version 
(2018) 9´
uruppförande

Madeleine Jonsson Gille 
f 1991
Mobil 1.1 (2018) 10´ 
uruppförande

Madeleine Jonsson Gille
Mobil 1.2 soloverk för röst 
(2018) 8´ 
uruppförande

Girilal Baars  f 1967
Doth Protest Too Much för 
saxofonkvartett och röst (2018) 
10´ uruppförande

Dror Feiler f 1951
Ki (1998) 3´

Dror Feiler
Anvil and Parachutes (1993) 10´

Medverkande:
Stockholms Saxofonkvartett:
Matias Karlsen Björnstad, 
sopransaxofon
Jörgen Pettersson, altsaxofon
Leif Karlborg, tenorsaxofon
Linn Persson, barytonsaxofon
Per Sjögren, slagverk
Christopher Hästbacka, piano
Madeleine Jonsson Gille, sång
Girilal Baars, röst

Stockholms Saxofonkvartett är en av Europas främsta ensembler för ny 
musik.  Med sitt engagemang och kunnande har kvartettmedlemmarna dess- 
utom en alldeles särskild förmåga att presentera vår tids musik på ett sätt som 
ökar förståelsen och skapar nyfikenhet kring den nutida musikens mångskif-
tande estetik.  En röd tråd i verksamheten är deras nära samarbeten med 
svenska och utländska tonsättare, liksom blivande tonsättare. Kvartetten 
håller seminarier, deltar i konserter och samarbetar även med konstnärer i 
andra genrer än den egna.

Kvartetten drivs av en obändig lust att ständigt utforska och spränga gränser-
na för vad som sägs vara konstnärligt möjligt att åstadkomma. Mer än 700 
verk har skrivits för Stockholms Saxofonkvartett av svenska och utländska 
tonsättare och ensemblen har turnerat världen över. 

Stockholms Saxofonkvartett är initiativtagare och huvudman för Svensk 
Musikvår.

Madeleine Jonsson Gille, foto Erik Simander 

15



Madeleine Jonsson Gille är sångare, tonsättare, producent och ledamot i Konstmusiksystrar. Hon har examen i 
komposition vid Högskolan för Scen & Musik i Göteborg.  Om sitt eget stycke New Paintings säger hon: Med inspira-
tion från konstnären Camilla Engström sjungs en sång för det obekväma, glada och ängsliga. 

Per Sjögren (slagverk) 1991 examen för Björn Liljequist vid Ingesunds Musikhögskola. 1990-1993 studerade han 
även för professor Einar Nielsen i Århus och Göteborg. Per är fritt verksam inom framför allt ny konstmusik. Han är 
initiativtagare till ensemblerna Gageego! och Spectra. Tillsammans med dessa ensembler och andra grupper som 
KammarensembleN och Curious Chamber Players har han turnerat i exempelvis Sydafrika, USA och Tyskland, bland 
annat vid Festivalen för ny musik i Darmstadt.

Girilal Baars (röst) har studerat sång vid Sibelius Akademien i Helsingfors, improvisation vid Uppsala universitet, 
komposition vid Elektronmusikstudion (EMS) och ljudkonst vid Dramatiska Institutet. Baars arbetar med vokal folkmu-
sik, vokala så kallade extended techniques och med elektroakustisk musik. Han inkluderar ofta interaktiva teknologier 
i sina verk. Han är en av grundarna av vokalkvartetten Äijä, baserad i Finland, är en av medlemmarna i The Remin Trio 
som fokuserar på musik för theremin. 

Christopher Hästbacka (piano) har en kandidatexamen från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och en master-
examen från Edsbergs slott. Han har både som kammarmusiker och solist framträtt på scener som Berwaldhallen, 
Musikaliska och Konserthuset i Stockholm samt i länder som Italien, Tyskland, Frankrike och England. Han har även 
varit solist tillsammans med Sveriges Radios Symfoniorkester och 2016 kom han på andra plats i den prestigeladdade 
tävlingen solistpriset. 

Stockholms Saxofonkvartett, illustration Jenny Soep
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– Vad är nutida konstmusik?

”Konsten att brottas med sina sinnen 
och att i dagens samhälls- och musik- 
liv finna uttryck för den världsbild och de 
reaktioner som känns relevanta i den 
konstnärliga problematiken. Detta sam-
tidigt som man för musikhistoriens bud-
kavel vidare och inte förskjuter vare sig 
skönhet, protest eller de egensinniga 
utropen.”

– Leo Nilsson, tonsättare



S:T JACOBS KYRKA
15:00 - Alla Ballata

STORKYRKAN
17:00 - Signaler

KUNGLIGA OPERAN
19:00 - Plåtsax – Hjärtats instrument
            med Klingande Akademi 
            och Guldkvastutdelning

lördag 17 



ALLA BALLATA

Lördag 17 mars
Kl 15.00
S:t Jacobs kyrka

Gabriella Gullin f 1961
Alla Ballata, konsertstycke för 
orgel (1991)

Sven-David Sandström f 1942 
”There is a bluer sky, a wall with 
roses” för soloklarinett (2005) 8´

Joakim Andersson f 1990
Sånger för kör och piano
Paradisets timma (2011)
Ave Maria (2015)
O Magnum mysterium (2015)
I solnedgången (2015)
Templet vid havet (2011)

Mikael Karlsson f 1975
Klarinettkvintett (2017)     
I. A dance
II. Rips    
III. Hoots
IV. Rays

Stockholms domkyrkokör grundades 2011 och har sedan dess varit en av 
Sveriges mest framstående körer i den klassiskt romantiska genren. Johannes 
Brahms, Giuseppe Verdi och Zoltan Kodály är bland de kompositörer vars 
musik passar körens varma och färgstarka timbre speciellt bra.

Michael Waldenby är körledare och organist i Storkyrkan i Stockholm och 
därmed verksam i Stockholms domkyrkoförsamlings tre konsertkyrkor; 
Storkyrkan, S:t Jacob och S:ta Clara. Han är också en mycket uppskattad 
solist och ackompanjatör och har konserterat såväl i Sverige som utomlands.

Joakim Andersson, född 1990, är tonsättare och organist i Staffans kyrka, 
Gävle. Där bedriver han en omfattande konsertverksamhet. Han skriver musik 
direkt till sina två körer; Staffans Motettkör och Staffanskören, samt för den 
romantiska läktarorgeln byggd 1932 av Setterquist & son.

Staffan Mårtensson är soloklarinettist i Kungliga Hovkapellet och framträder 
som solist i hela Europa, med orkestrar från bland annat Wien, Paris, Prag, 
Bratislava. Han är konstnärlig ledare för Östergötlands Musikdagar och 
Sommarnattskonserter på Nationalmuseum.

Nigar Dadascheva, piano, är verksam som solist, kammarmusiker och 
ackompanjatör och har även medverkat som orkestermusiker i Olof Olofssons 
opera Brigend Blues och den nyskrivna kammaroperan Sankt Sebastians 
Blick av Magnus Bunnskog. Nigar var år 2012 års Jenny Lind ackompanja-
törsstipendiat.

Dahlkvistkvartetten, Bartosz Cajler och Kersti Dahlkvist, violiner; Jon 
Dahlkvist, viola; Hanna Dahlkvist, cello. Stråkkvartetten bildades 2007 och har 
etablerat sig på en internationell nivå samt som en av Sveriges mest eftersökta 
kammarmusikgrupper. De utnämndes till Rising Stars säsongen 2012–2013 
av Stockholms Konserthus och European Concert Hall Organisation. Kvartet-
ten erhöll nyligen en grammis för sin CD med musik av Andrea Tarrodi.

Konsertern är ett samarrangemang mellan Stockholms Domkyrkoförsamling 
och Svensk Musikvår.

Dahlkvistkvartetten, foto The Model House

19



SIGNALER

Lördag 17 mars
Kl 17.00

Storkyrkan

Christina Blomkvist f 1976
Allegro maestoso (1999) 5´

Kristina Forsman f 1970
Vila, vila (2007) 4´

Michael Waldenby f 1953
Latinsk svit (2012)

Michael Waldenby
The Wild Swans at Coole (2010) 5´

Torsten Nilsson 1920–1999
Signals with seven structures 
op.110, för orgel och 4 slagverks-
grupper (1985) 30´

Medverkande:
Stockholms domkyrkokör
Michael Waldenby, dirigent
Mattias Wager, orgel
Nigar Dadascheva, piano
Joakim Anterot, slagverk
Daniel Berg, slagverk
Anders Holdar, slagverk
Anders Åstrand, slagverk 
 

Konsertern är ett samarrangemang 
mellan Stockholms Domkyrkoför-
samling och Svensk Musikvår.

Mattias Wager är domkyrkoorganist i Storkyrkan i Stockholm och verksam 
som konsertorganist och pedagog. Han är ledamot av Kungliga Musikaliska 
akademien.

Joakim Anterot har varit verksam som slagverkare i över 30 år, huvudsakli-
gen som frilans i Kungliga Hovkapellet och Sveriges Radios Symfoniorkester.  
Sedan sjutton år undervisar han vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 
där han är huvudlärare i slagverk.

Daniel Berg är lektor i musikalisk gestaltning vid Högskolan för scen och 
musik  i Göteborg. I samarbete med svenska tonsättare har Berg utvecklat 
kammarmusik med slagverk i centrum, vilket resulterat i över 150 projekt och 
uruppföranden. 

Anders Holdar var en av ursprungsmedlemmarna i den internationellt 
hyllade slagverksensemblen Kroumata med turnéer och framträdanden över 
hela världen. Han har även bildat en duo med stråkpedagogen Erika Söder-
sten: Duo Imprevisto. 

Anders Åstrand har fokus på mallet-instrument som vibrafon, marimba, 
xylofon och vunnit stora framgångar både i Sverige och internationellt. Med 
sin ensemble Global Percussion Network turnerar han i förutom i Sverige 
även i Europa, USA och Sydkorea.

Stockholms domkyrkokör, Foto: Louise Linde
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PLÅTSAX – HJÄRTATS INSTRUMENT

Lördag 17 mars
Kl 19.00
Kungliga Operan, Guldfoajén

Alice Tegnér 1864-1943
Ur Fem sånger (1931) 6’
Trädet (Karin Ek)
Sommarvind (Kerstin Hed)
Örnen (Karin Boye)
 
Prisutdelning 
Guldkvasten 2017
Prisutdelare: KVAST:s
ordförande 
Astrid Pernille Hartmann

Anna Eriksson f 1963
Kvastfanfar (2010)

Samtal om ny svensk 
romanskonst
Noomi Hedlund moderator
Helle Solberg orkesterchef, 
Kungliga Operan
Carl Unander-Scharin tonsättare 

Wilhelm Stenhammar 
1871–1927
Fem sånger opus 20 
(Bo Bergman) (1904) 17’
 
Carl Unander-Scharin f 1964
Plåtsax – Hjärtats instrument 
Text: Torgny Lindgren (2017) 25’ 
uruppförande

Plåtsax – hjärtats instrument
Hovsångaren Karl-Magnus Fredriksson sjunger tillsammans med den hyllade 
pianisten Magnus Svensson ur Alice Tegnérs Fem sånger, Wilhelm Stenham-
mars Fem sånger op. 20 samt uruppförandet av ”Plåtsax – Hjärtats instru-
ment” komponerat av Carl Unander-Scharin med text av Torgny Lindgren. 
Verket bygger på Torgny Lindgrens debut från 1965, diktsamlingen med 
samma namn, ur vilken Karl-Magnus Fredriksson och Carl Unander-Scharin 
ställt samman en svit av sju dikter som sedan tonsatts.

"Karl-Magnus och jag har i många år pratat om att det vore roligt med ett 
samarbete med målet att jag komponerar en sångcykel till honom", säger 
tonsättaren Carl Unander-Scharin. "En möjlighet och en idé öppnade sig för 
ett sådant projekt - när vi bägge fastnade för diktsamlingen ”Plåtsax - 
Hjärtats instrument” - av Torgny Lindgren. Det visade sig (till bägges vår 
förvåning) att Torgny Lindgren debuterade år 1965 - med just denna 
diktsamling. Dikterna präglas av en närvaro och en jordbundenhet som vi 
känner igen från Lindgrens många berömda senare böcker - men också av 
de mycket speciella metafysiska resonemang som han på sitt enastående vis 
bygger in i sina texter."

Detta evenemang är ett samarrangemang mellan Kungliga Operan, 
Kungliga Musikaliska akademien och Svensk Musikvår.

Karl-Magnus Fredriksson, foto Mats Bäcker
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Klingande Akademi
Varje år visar Kungl. Musikaliska akademien upp sin verksamhet genom ett antal aktiviteter i serien Klingande Akademi 
utanför sitt eget hus. Serien består av ett antal publika tillfällen med program som speglar akademiens verksamhet eller 
aktuella och angelägna ämnen i musiklivet.

Under festivalen Svensk Musikvår bjuder Kungl. Musikaliska akademien tillsammans med Kungl. Operan in till ett 
samtal under ledning av moderatorn Noomi Hedlund om konsten att skriva en ny sångcykel.

Hovsångaren Karl-Magnus Fredriksson sjunger tillsammans med den hyllade pianisten Magnus Svensson ur Alice 
Tegnérs Fem sånger, Wilhelm Stenhammars Fem sånger opus 20 och ”Plåtsax - Hjärtats instrument” komponerat av 
Carl Unander-Scharin med text av Torgny Lindgren.

Under ledning av moderator Noomi Hedlund samtalar de medverkande med tonsättaren och panelen om att skapa 
svensk romanskonst.
 
Medverkande:
Karl-Magnus Fredriksson, baryton
Magnus Svensson, piano
Carl Unander-Scharin, tonsättare
Helle Solberg, Kungliga Operan
Noomi Hedlund, moderator

Guldkvasten 
KVAST — Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare är en ideell förening som verkar för att mer musik av kvinnor ska 
klinga i konserthus, på experimentscener, i aulor och allsköns musikhus runt om i landet, ja i världen. Ju fler konstnärliga 
uttryck, desto rikare musikliv!

Från 2010 har KVAST delat ut priset Guldkvasten till någon föredömlig institution, arrangör eller beställare av konstmu-
sik som har gjort bra satsningar på kvinnliga tonsättare. Bland tidigare pristagare finns Båstad kammarmusikfestival, 
Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Sound of Stockholm, Vadstenaakademien, Norbergfestival och nu senast 
Konserthuset Stockholm med Kungliga Filharmonikerna. Nytt från förra året är KVAST:s Guldkvastengraalen, en 
glasskulptur som tas fram i hjärtat av Småland specifikt för respektive års mottagare, av designer Sofia Bergman och 
glaskonstnären Micke Johansson.

KVAS



MUSIKALISKA

13:00 - Trio Lindgård Rodrick Öquist
15:00 - Norrköpingsljud
18:00 - NEO - New Sweden

söndag 18 

Varför ska man komma och lyssna?

Utan att röra sig med omvärlden hamnar det egna, det som är 
mitt, min lilla värld i en ännu oviktigare sådan som bara kan 
leda till mainstream och kommersiellt tänkande. Att lyssna på 
vår tids musik är ett politiskt deltagande att vilja vara med i en 
konversation om vår dåtid, nutid och framtid. En överdriven tro 
på att finna något nytt kan dock vara farligt då det grundar sig 
ur historielöshet. Det nya uppstår bara som en fortsättning ur 
annat perspektiv som är kollektivt skapat trots en alltför vanlig 
övertro på det nya geniet.

– Peter Schuback, tonsättare och musiker



TRIO LINDGÅRD RODRICK ÖQUIST

Söndag 18 mars
Kl 13.00

Musikaliska

Trio Lindgård Rodrick Öquist är en pianotrio med tre av Stockholms mest 
anlitade kammarmusiker. De har varit verksamma sedan 2016 och spelat 
konserter i Stockholm och Malmö. Under våren 2018 ger de 3 konserter i 
Stockholm med verk av bland andra Schumann, Beethoven, Piazzolla och 
Morricone.

Jonas Lindgård är uppväxt i Östersund och utbildad på Kungl. Musikhögsko-
lan i Stockholm. Han är förste konsertmästare i Nordiska Kammarorkestern 
och i Folkoperans orkester. Jonas är en ofta anlitad solist och kammarmusi-
ker.

Mattias Rodrick är solocellist på Folkoperan och framträder regelbundet som 
solist och kammarmusiker både i Sverige och internationellt. Han har beställt 
ett stort antal verk för cello och kör från Nordiska tonsättare som han 
regelbundet framför med framstående danska och svenska körer.

Georg Öquist, piano, tog sitt solistdiplom från Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm. Har gjort turnéer i Sverige, stora delar av Europa samt USA och 
Turkiet, både som solist och kammarmusiker. Sedan 1987 undervisar han vid 
Kungl.Musikhögskolan i Stockholm, där han är professor i instudering. Georg 
är också kammarmusiklärare på musikskolan Lilla Akademien i Stockholm.

Bo Gunge f 1964
Three-o-6 (2017) 15' 
uruppförande

Britta Byström f 1977
Symphony in yellow (2002) 11'
1 Leggiero
2 Dolce
3 Energico

Jonas Olofsson f 1987
Pianotrio No. 1 (2017-18) 6' 
uruppförande

Marie Samuelsson f 1956
I horisonter (2018) 13' 
uruppförande

Trio Lindgård Rodrick Öquist, foto Nicoline Rodrick Solberg

24



NORRKÖPINGSLJUD

Söndag 18 mars
Kl 15.00
Musikaliska

Gunnar Valkare f 1943
Gesti di luce e ombra (2012) 9’
Annica de Val, flöjt

Peter Lindroth f 1950
Musical Moments 1 & 2 (2003) 8’ 
Love Derwinger, piano

David Swärd f 1958
Windsteps (2002) 11’
Espen Aareskjold, trombon

Lars-Åke Franke-Blom f 1941
Ängladyk, ur Konstmusik (1990) 8’
Josep Esteve violin,
Love Derwinger, piano

Emmy Lindström f 1984
Tintomara (2013) 6’
Annica de Val, flöjt,
Samuel Edvardsson, gitarr

Rainer Kuisma f 1931
Kohtaaminen (2003) 10’
Anders Dahlstedt, pukor,
Josep Esteve, violin

Norrköpingsljud är en förening som lyfter fram den nutida musiken och 
sätter fokus på både tonsättare och musiker med Norrköpingsanknytning.

Medverkande vid kvällens konsert:

Espen Aareskjold (trombon) Stavanger, Norge, studerade för Ingemar Roos 
vid musikhögskolan i Göteborg samt på orkesterskola i Chicago. Han anställ-
des 1992 som stämledare i Norrköpings symfoniorkester och är sedan 2003 
stämledare för trombonstämman i Kungliga Hovkapellet. 

Josep Esteve (violin) kommer från Spanien och anställdes i Norrköpings 
Symfoniorkester 2013. Han är utbildad på musikhögskolan i Valencia och har 
dessutom en masterexamen från Guildhall School of Music & Drama i London.

Annica de Val (flöjt) är alternerande stämledare och har varit medlem i 
Norrköpings Symfoniorkester sedan 2003. Annica har varit anställd som 
soloflöjtist i Dalasinfoniettan och vikarierat i Kungliga Filharmonikerna i Stock-
holm, Göteborgs Symfoniker och Oslofilharmonien. Hon har framträtt som 
solist i Nielsens Flöjtkonsert och i Gunnar de Frumeries Pastoral Svit.

Love Derwinger (piano) är en av landets mest framstående solister. Han har 
turnerat i stora delar av världen och framträtt som solist med flera av de största 
skandinaviska orkestrarna. Även internationellt med Nieuw Sinfonietta Amster-
dam, Radio Philharmonie Hannover des NDR, Philharmonia Orchestra och 
samarbetat med dirigenter som Myung-Whun Chung, Paavo Järvi, Lev 
Markiz, Vassily Sinaisky och Leif Segerstam.

Samuel Edvardsson (gitarr) studerade på Kungliga Musikhögskolans 
musikerutbildning för Magnus Andersson, Per Skareng och Mats Bergström. 
Han har ett stort intresse för nutida konstmusik och flera tonsättare, bland 
andra Katarina Leyman, Magnus Alexanderson, Tatjana Prelevic, Marcelo 
Carneiro och Max E. Keller har skrivit musik direkt för honom. 

Anders Dahlstedt (pukor) är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stock-
holm under åren 1985-89 och är alternerande stämledare i Norrköpings 
Symfoniorkester sedan 1990.

25



Åke Parmerud f 1953
Zeit aus Zeit (2002) 30’
(The Stockhausen variations) 

Mirjam Tally f 1976
The Turn  (2017) 10’
uruppförande

Catharina Backman f 1961 
Till Hilda (2018) 10’
uruppförande

Andreas Zhibaj f 1980 
Turdus Merula 10’ Concerto 
grosso i tre satser (2017) 
uruppförande

Ensemblen Norrbotten NEO är ett av de allra bästa exemplen på hur starkt 
och levande intresset är för nyskriven musik. Sedan starten 2007 är de också 
starkt drivande i utvecklingen av den samtida musiken och en av de ensem-
bler som beställer flest nya verk av svenska tonsättare.

Under rubriken New Sweden 2018 undersöker ensemblen strömningarna 
bland de svenska tonsättarna just nu. Något som får ett alldeles särskilt 
perspektiv 2018 eftersom det sammanfaller med Föreningen Svenska 
Tonsättares 100-årsjubileum.

De många konserter och beställningar av ny musik som Norrbotten NEO 
lägger ut på olika tonsättare representerar en oerhört stor uttrycksrikedom. 
Nutida musik låter ju inte bara på ett sätt utan är en ytterst mångskiftande 
musikalisk genre. Vilket också blir tydligt när man får uppleva musiken av de 
tonsättare som inför New Sweden 2018 fått ta emot beställningar från 
Norrbotten Neo. Det är bland annat Mirjam Tally, född i Estland men sedan 
många år verksam i Sverige, Catharina Backman och albanskfödde Andreas 
Zhibaj.

Dirigent B Tommy Andersson

NEO - NEW SWEDEN

Söndag 18 mars 
Kl 18.00

Musikaliska

NEO, illustration Jenny Soep
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KONSERTHUSET
12:00 - Faint Noise
18:00 - UmeDuo
20:00 - KammarensembleN

KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN
12:30 - Lunchkonsert: Fem svenska elektroakustiska verk

måndag 19 

Vad är nutida konstmusik för dig?

1. Nutida konstmusik är inget avgränsat område utan ett komplex av 
diverse sub-genrer som rör sig i olika riktningar, men helst framåt mot nya 
konstnärliga erövringar i enlighet med tidsandan.

2. Ett nutida musikaliskt konstverk är ett opus som är framsprunget ur ett 
starkt uttrycksbehov fritt från bitankar om kommersiella och publika fram-
gångar. Vilket inte i och för sig utesluter att dessa likafullt kan komma att 
uppstå.

3. Andra kriterier kan tilläggas, som t.ex. att komponisten bör kunna värja 
sig mot allsköns influenser och påtryckningar av ideologisk, politisk och 
religiös natur samt dagens efemära estetiska modeströmningar, utan gå 
sin egen innovativa väg.

– Lars-Gunnar Bodin, ljudkonstnär



5 ELEKTROAUKUSTISKA VERK 1970-2018

Måndag 19 mars 
Kl 12.30

Kungl. Musikhögskolan, Kungasalen
Fri entré men boka biljetter på kmh.se/konserter

Anders Blomqvist f 1956
Delta A (1993) 8’58’’ 

Akemi Ishijima f 1964
Urskogen (1992) 5'00 

Lars-Gunnar Bodin f 1935
Traces I (1970) 6’55’’ 

Åke Parmerud f 1953
Jeux Imaginaires (1993) 10’45’’ 

Christina Ouzounidis f 1969
Kim Hedås f 1965
Makten från marken (2018) 
8’00’’

Medverkande
Ester Claesson, skådespelare
Kristine Nowlain, sång
Linnéa Törnqvist, sång
Amanda Liljefors, sång
Ellen Gripenstad, sång

Anders Blomqvists Delta A bygger på fältinspelningar med trä, vind och 
vatten från Stockholms skärgård, men musiken är alls inte någon pastoral eller 
romantiserande programmusik utan utgår istället från den dramatiska händel-
se när ett stridsflygplan under en uppvisning störtade på Långholmen 1993. 

Akemi Ishijimas Urskogen är komponerat i Kungliga Musikhögskolans studio 
och uruppfördes vid International Computer Music Conference i Ibuka hall, 
Waseda university, Tokyo 1993. Akemi Ishijima har i en rad verk samarbetat 
med dansaren och koreografen Virpi Pahkinen, samt arbetat med ljudinstalla-
tioner och animation. Hon är sedan länge baserad i London.

Traces I av Lars-Gunnar Bodin är komponerat på EMS där han var chef 
1979–1989. Han var en av pionjärerna med text-ljudkompositioner och har 
även arbetat med happenings, poesi samt bildkonst och finns representerad 
på Moderna muséet.  Han har arbetat internationellt, bland mycket annat 
undervisade han under flera år i USA och var en av grundarna av International 
Confederation of Electroacoustic Music. 

Åke Parmerud har bekrivit Jeux Imaginaires som en fantasi över tid och 
strategi, hämtad från ett berömt schackparti (Karpov mot Kasparov, tjugo-
andra omgången, världsmästerskapet 1992). Musiken beställdes av GMEB 
(Groupe de Musique Expérimentale de Bourges) och komponerades i GMEBs 
studio Charybde. 

Miniatyren Makten från marken är en delpresentation av det konstnärliga 
forskningsprojektet Spegelminiatyrerna, med text av Christina Ouzounidis och 
musik av Kim Hedås. Miniatyren ingår i en svit för sångare, skådespelare och 
elektronik med startpunkt i en scen ur Shakespeares Richard II. 
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FAINT NOISE

19 mars
Kl 12.00
Konserthuset Grünewaldsalen 

Faint Noise: Malin Bång, Karin Hellqvist, Anna Petrini. Foto: Mira Åkerman

Jenny Hettne f 1977
Tinkles, Clinks and Heavenly 
Metal för violin, kontrabasblock-
flöjt och ljudobjekt (2012) 9’

Per Mårtensson f 1967
Die ganzeren Menschen, die 
ganzeren Bestien för blockflöjter 
och violin (2017/2018) 6’
uruppförande

Malin Bång f 1974 
…när korpen vitnar för soloviolin 
(2003) 9’

Malin Bång 
Split Rudder för preparerad 
kontrabasblockflöjt och elektro-
nik (2011) 9’

Ylva Lund Bergner f 1981
Achenar för violin, kontrabas-
blockflöjt och ljudobjekt (2013) 9’
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Faint Noise

Karin Hellqvist (violin) utforskar aktuell musik internationellt som solist och kammarmusiker. Hon samarbetar med 
många av världens främsta kompositörer och artister verksamma inom andra konstuttryck och använder sig gärna av 
elektronik, ljudobjekt, installationer och uttryck i musikaliska gränsland. Efter studier vid högskolorna i Stockholm, Oslo, 
Berlin och avlagd diplomexamen från Royal College of Music i London 2011 är hon idag vid sidan av sin soloverksam-
het medlem i några av Nordens främsta ensembler för ny musik som Cikada (NO), Oslo Sinfonietta (NO), neoN (NO) 
och Curious Chamber Players (SE) och hon framträder regelbundet över hela världen, på allt från stora konserthus- 
scener till rockklubbar.

Anna Petrini (blockflöjt) är lika väl förankrad i tidig musik som i nutida repertoar. Hon är verksam som solist och 
kammarmusiker i Sverige och internationellt. Hennes debut-cd med musik av bland andra Oscar Bianchi och Malin 
Bång nominerades till en Grammis 2013 och vann priset Nutida Sound – årets konstmusik på skiva 2013.  Med sikte 
på att utveckla repertoaren för blockflöjt ägnar Anna Petrini en stor del av sin verksamhet åt nutida musik-projekt, som 
Triptyk, Faint Noise, duo Petrini Jünger, duo Mika Takehara och Anna Petrini. Hon har också uruppfört ett stort antal 
verk av tonsättare som Pierre Jodlowski, Kent Olofsson, Malin Bång, Leilei Tian, Hanna Hartman och Jesper Nordin. 

Malin Bång (ljudobjekt) utforskar parametrar som energi och rörelse och använder både som tonsättare och musiker 
andra objekt än traditionella instrument. Hennes arbete omfattar musik för instrumentalensembler, orkester, iscensatt 
musik, elektronisk musik och instrumentala performanceverk. Hon tilldelades 2014 Carin Malmlöf-Forsslings tonsättar-
pris som en av sin generations mest egensinniga och framsynta tonsättare. Förutom sitt engagemang i Faint Noise och 
Curious Chamber Players är hon involverad i flera olika projekt, bland annat ett orkesterverk till årets Musikdagarna i 
Donaueschingen. Malin Bång har studerat komposition på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, på Musikhögskolan 
i Piteå, och i Berlin och Paris.

Saltöstiftelsen tonsättarstipendium till Ylva Lund Bergner.

Saltöstiftelsen, inrättad av donatorn Erik Järnåker, delar ut Järnåkerstipendierna – ett tonsättarstipendium 
för att premiera betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av svenska tonsättare och två stråkmusi-
kerstipendier till unga stråkmusikstuderande. 2017 års tonsättarstipendium går till Ylva Lund Bergner för 
stycket ”Achenar". Årets jury som bestod av Ming Tsao, Tatjana Kozlova-Johannes, Leo Coreia de Verdier, 
skriver i sin motivering att det är ”ett verk som uppvisar en klanglig fantasi i kombination med precision i 
notationen. En unik ljudvärld som skapar lyriskt uttryck och är instrumentellt nyskapande, en komposition 
som uppenbarar sitt innehåll genom att dess materialitet vecklas ut i tiden.”

Prisutdelningen ägde rum i början av året men stycket framfördes aldrig vid det tillfället. 
Nu framförs ”Achenar” för första gången i Stockholm och publiken får även möjlighet att träffa tonsättaren 
som introduceras och intervjuas av Saltöstiftelsens ordförande Anna Lindal.
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Erika Öhman och Karolina Öhman, Foto: Jonas Bilberg

 
UMEDUO

Måndag 19 mars
Kl 18.00
Konserthuset, Grünewaldsalen

Leilei Tian f 1971
Never-Ending Jouney (2016) 11'

Esaias Järnegard f 1983
Stenar – aska, aska (2011) 7'

Ingvar Lidholm 1921–2017
Fantasia sopra Laudi (1977) 6 '  

Ivo Nilsson f 1966
Whereabout 1 (2017) 12'
uruppförande 

Jenny Hettne f 1977
Bells and Tides (2015) 11'

UmeDuo består av systrarna Erika (slagverk) och Karolina (cello) Öhman. De 
har etablerat sig som en av Sveriges mest eftersökta kammarmusikgrupper 
och framträder internationellt med sin mångsidiga repertoar. Duon som 
grundades 2008 har framträtt runt om i Europa, bland annat i Queen Elisabeth 
Hall och St Martin in the Fields London, Tonhalle Zürich, Musikinstrumenten-
museum Berlin och Periferien i Oslo. De inbjuds regelbundet till festivaler som 
KLANG Köpenhamn, Teheran Contemporary Music Festival, reMusik St 
Petersburg, Festspiele Zürich, Kammarmusikfestivalen i Sandviken och Sound 
of Stockholm.  De hörs också ofta i både svensk och utländsk radio.

UmeDuo har beställt och uruppfört verk av tonsättare från hela världen, bl a av 
André Chini, Ricardo Eizirik, Malin Bång, Anahita Abbasi, Elena Rykova och 
Teresa Carrasco. Arrangemang av musik från tidigare epoker utgör också en 
betydande del av duons repertoar och verksamhet, liksom skolkonserter och 
workshops med barn. Hösten 2013 erhöll duon ensemblestipendium från 
Kungliga Musikaliska akademien, och samma år vann de biennalen Ung & 
Lovande i Västerås, där vinsten innebar två turnéer till över 20 kammarmusik-
föreningar i Sverige. 2018 väntar framföranden i bland annat Berlin, Zürich och 
Sarajevo, samt i flera svenska städer. 
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KAMMARENSEMBLEN

Måndag 19 mars
Kl 20.00

Konserthuset, Grünewaldsalen

Victor Varela f 1955
Parola Iontana (1998-99) 13'
Solist. Alexandra Büchel, sopran

Madeleine Isaksson f 1956
Springkällor (2018) 
uruppförande
Solist: Arne Forsén, piano

Hideki Kozakura f 1970
Nukok (2012) 16' 
Sverigepremiär
Solist: Alexandra Büchel, sopran

Farangis Nurulla-Khoja f 1972
Gusto (2012) 14'

Medverkande:
Dirigent: Fredrik Burstedt
Alexandra Büchel, sopran 
Arne Forsén, piano

Peter Fridholm flöjt
Ulf Bjurenhed oboe
Lena Jonhäll klarinett
Martin Krafft fagott
Jörgen Pettersson saxofon
Sören Hermansson horn
Tom Poulson trumpet
Ivo Nilsson trombone
Laura Stephenson harpa
Anders Kilström piano
Jonny Axelsson slagverk
Niklas Brommare slagverk
Jeffrey Lee violin
Karin Hellqvist violin
Matilda Brunström viola
Chrichan Larson violoncell
Valur Palsson kontrabas

Kammarensemblen, foto Emma-Sofia Olsson

KammarensembleN bildades 1984 och utgörs av framstående instrumen-
talister från Sveriges symfoni- och kammarorkestrar. Ensemblen samarbetar 
med internationellt erkända dirigenter och har framträtt vid flertalet stora 
festivaler för samtida musik, som Musikhöst i Odense, Sonorities i Belfast, 
Stockholm New Music, Ultima i Oslo, Gaudeamus Festival i Amsterdam, 
Huddersfield Contemporary Music Festival, Time of Music Festival i Viitasaari, 
Warszawahösten och ISCM World Music Days i Stockholm och Hong Kong.
Många tonsättare har skrivit direkt för ensemblen vilket har resulterat i långt 
över hundra uruppföranden genom åren. Sedan grundandet har ensemblen, 
som spelar samtida musik skriven för instrumentkombinationer upp till en 
sinfoniettas storlek, utvecklats till ett betydande forum för såväl den unga 
som den etablerade svenska musiken.  
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Nutida Konstmusik är ett icke kom-
mersiellt sökande inom musikens alla 
domäner, dock främst ifrån efterkrigs- 
tiden till vår tid. Musik, inte bara den 
nutida, ger oss möjligheten att lyssna 
på lyssnandet, medverka i resonansen 
av ett tidsflöde och förstå hur musiken 
är tingslös vilket gör den till en motvikt i 
en kommersiell värld. Den nutida 
konstmusiken är inte ett underhåll-
ningsutryck utan ett sätt att själv få oss 
att kunna gå vidare, att kunna cirkulera 
runt oss själva.
 

– Peter Schuback, tonsättare och musiker



FOLKOPERAN
12:00 - Kattens öron
16:30 - Jonas Forssell - komponist och arrangör
19:00 - Salieri vs Mozart

SCENKONSTMUSÉET
14:00 - Elektronmusiken och framtiden – en samtalskonsert
19:30 - Elektronmusikstudion presenterar

KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN
18:00 - Death to the Dogs of the Welfare State

tisdag 20 



KATTENS ÖRON

Tisdag 20 mars
Kl 12.00 
Folkoperan, Foajén

Kristin Boussard f 1988 
Den ensamma hunden (2018) 
för saxofon, kontrabas, slagverk 
och vevgrammofon.
uruppförande

Ida Lundén f 1971 
Klocka med Micro (2003)
för slagverk

Andrea Tarrodi f 1981 
Kostym (2017)
solo för kontrabas

Gunnar Bucht f 1927 
Kattens öron (1959)
för recitation, saxofon, kontrabas 
och slagverk
text av Lars Forssell 1928-2007  

Kattens Öron
Verket var en beställning från Sveriges Radios musikavdelning och litterära 
sektion. Jag bad Lars Forssell att hitta på en story där en talad monolog skulle 
interfolieras av musikaliska avsnitt som på något sätt skulle korrespondera 
med texten. Handlingen – if any – utspelar sig i Paris strax efter första världs-
kriget där en totalt ensam man erinrar sig forna dar och ljusglimtar i sin egen 
tristess och vars enda sällskap är en katt. Som dock mot slutet ledsnar på 
hans jeremiader och sticker sin väg.

Den ensamma hunden 
År 1930 gjorde sig den folkkära komikern och revyskådespelaren Fridolf 
Rhudin sig odödlig i Kar De Mummas monolog ” Den ensamma hunden” på 
Södra Teaterns nyårsrevy. Sketchen om en bitter hund som pratar om sina 
ägares tillkortakommanden anses vara den mest sålda talskivan i Sverige. 
Stycket är en förvridning av sketchen där jag musikaliskt strävat efter att lyfta 
fram Rhudins komiska bitterhet ur ett mer typiskt hundperspektiv, samtidigt 
som jag leker med tidskillnaden, och hyllar det lingvistiska mirakel som är 
munkforsdialekten.

 

Kristin Boussard

Medverkande:
Magdalena Meitzner, slagverk
Bård Ericson, kontrabas
Jörgen Pettersson, saxofon
Jonas Forssell, recitation
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Musik: Jonas Forssell
Text: Lars Forssell

Hycklarvalsen (1989) 3'

Tre Forssell-sånger (1991) 12' 
för röst och slagverk

Snårvindan (1999) 5’
ur Horologium Floræ

Amforta – Overture (2014) 4,5’

Medverkande:
Jonas Forssell
Mellika Melouani Melani,
moderator
Linnéa Andreassen, sopran
Magdalena Meitzner, slagverk
Folkoperans Orkester 
Niklas Willén, dirigent 
Stockholms Saxofonkvartett

Folkoperans orkester, foto: Emma-Sofia Olsson

 
JONAS FORSSELL – komponist och arrangör

Tisdag 20 mars
Kl 16:30

Folkoperan, Salongen

Jonas Forssell är verksam som både tonsättare och arrangör, och har även 
varit operachef på bland annat Den Anden Opera i Köpenhamn och 
Norrlandsoperan i Umeå. Han engageras regelbundet av Folkoperan i 
samband med uppsättningar som "Förklädd Gud" och "Salieri vs Mozart". 
Vid denna konsert samtalar Folkoperans konstnärliga chef Mellika Melouani 
Melani med Jonas Forssell om hans olika roller, och vi får höra exempel på 
hans verk framförda av Folkoperans Orkester under ledning av Niklas Willén 
och gästsolister.

Linnea Andreassen (lyrisk mezzosopran) avslutade 2017 sina studier vid 
masterprogrammet i operasång vid Operahögskolan i Stockholm. Hon har 
gjort huvudrollen i Kurt Weills de sju dödssynderna och medverkat i Strauss 
Rosenkavaljeren på Kungliga Operan i Stockholm. På Malmö Operas 
Verkstan gjorde hon våren 2017 rollen som Trumslagaren i Viktor Ullmans 
opera Döden säger nej.

Magdalena Meitzner (slagverk) kommer från Tyskland där hon i Stuttgart 
tog diplom som slagverkslärare innan hon kom till Sverige och studerade på 
Masterutbildningen vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Hon spelar 
främst orkester- och kammarmusik, bland annat med Kroumata, Kungliga 
Filharmonikerna, och Norrbotten NEO, men framträder också som solist. 
Hon skriver också scenisk musik med fokus på experimentell musikteater.
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DEATH TO THE DOGS OF THE WELFARE STATE

Tisdag 20 mars
Kl 18.00
Kungliga Musikhögskolan, Kungasalen
Fri entré men boka biljett på kmh.se/konserter

Death to the dogs of the welfare state är en betraktelse över det land som vi känner som Sverige – från Tage Erlanders 
folkhem, till Olof Palmes demokratiska socialism, till Fredrik Reinfeldts svenskar som nattats till sömn av välfärdssyste-
met, till dagens politiska diskussion där Jan Björklund, Ulf Kristersson och Annie Lööf använder begrepp som under-
klass och utanförskap och där idén om svenskhet är ett ämne som diskuteras. Föreställningen utspelar sig i en djurfarm 
misstänkt lik Orwells där alla är jämlika, några bara mer jämlika än de andra: Death to the dogs!

Teatr Weimar, Malmö, är ett konstnärskollektiv dit scenkonstnärer inom olika yrken är knutna och som konsekvent 
arbetar med att utveckla teatern som konstform.  De har uppmärksammats för en rad föreställningar, bland andra De 
stränga anteckningarna, Fält och In Memoriam to Identity som rör sig mellan högt och lågt i möten med Disney, kungar 
och gudar i de grekiska dramerna, filmkaraktärer och litterära figurer i jakten på sanningen om varför allt ser ut som det 
gör i Europa.

Med referenser till antikens tankevärld i titlar och tematik, med intryck från österländsk musik likväl som från renässans-
musikens tekniker och klangvärld, rör sig tonsättaren Kent Olofsson över stora fält. Den relativa tekniska komplexiteten 
pareras ofta genom en överraskande omedelbarhet som kommer sig av hans säkra öra för ljudens textur samt för den 
rent mänskliga upplevelsen av klangliga förvandlingar. Detta "psykoakustiska" gehör gör att hans musik, utan att 
kompromissa, besitter en förmåga att komma nära inpå lyssnaren. 

foto: Jörgen Dahlqvist
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SALIERI vs MOZART

Tisdag 20 mars
Kl 19.00

Folkoperan 
Ordinarie pris! 

Köp biljetter på folkoperan.se. 

En opera som bygger på berättelsen om den mytomspunna relationen mellan tonsättarna Mozart och Salieri. Publiken 
får följa med genom skapandeprocessens hela spektrum, lekfullhet, glädje, kollektiv kreativitet, men också ensamhet 
och avundsjuka som slutar i giftmord.

För regin i den här unika sammansmältningen av de båda enaktarna Mozart och Salieri av Nikolai Rimskij-Korsakov och 
Prima la musica e poi le parole av Antonio Salieri svarar Tobias Theorell. I rollen som tonsättaren Salieri ser vi Loa 
Falkman och Eleonora gestaltas av hovsångerskan Hillevi Martinpelto. I de övriga rollerna återfinns Jesper Säll och 
Frida Österberg. För scenografi och kostym svarar Agnes Östergren.

För idé, musikalisk dramaturgi, textbearbetning, översättning av delar av Pusjkins text, re-instrumentering av Salieris 
musik med mera svarar tonsättaren Jonas Forssell. Han har uppmärksammats för en rad operor, bland andra Riket är 
ditt, Trädgården, Träskoprinsessan, Death and the Maiden och Hemligheter. 

Folkoperans orkester leds av Niklas Willén.

Arrangeras av Folkoperan. För ytterligare information och biljetter se: folkoperan.se.
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FST 100 ÅR:
ELEKTRONMUSIKEN OCH FRAMTIDEN

Tisdag 20 mars
Kl 14.00
Scenkonstmuséet

Fredric Bergström f 1975 
Open up a can of wasps (2018) 
för vevlira och elektronik, 15’ 
uruppförande

Fredric Bergström, foto Camilla Topuntoli

FST 100 år: Elektronmusiken och framtiden - samtal och konsert

Med sikte på framtiden gör vi en resa kors och tvärs genom de svenska 
arkiven. Efter samtalet presenterar Fredric Bergström ett uruppförande av ett 
verk för vevlira och elektronik. I övrigt rör vi oss fritt och lyssnar på gyllene 
exempel från de rika arkiven.

Medverkande i samtalet är:
Kim Hedås, tonsättare och lektor på Kungl. Musikhögskolan
Bill Brunson, tonsättare och professor på Kungl. Musikhögskolan
Savannah Agger, tonsättare
Mats Lindström, tonsättare och studiochef på Elektronmusikstudion

Samtalsledare: Martin Jonsson Tibblin, tonsättare och ordförande i 
Föreningen Svenska Tonsättare. 

Verket Open up a can of wasps bygger på vevlirans unika och säregna ljud 
som kan beskrivas som buzz, hizz, chien, eller knarr. Ljuden alstras av knarr- 
stallet som ligger löst fasthållet under en bordunsträng mot ljudlådan. När 
vevens rotationshastighet ökas, följer bordunsträngen med hartshjulet en kort 
bit, men faller snabbt ned tillbaka och orsakar några slag, så kallade knarr. 
Dessa knarr har Fredric Bergström använt för att rytmisera och markera 
musiken – samt skapa oreda.
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Kajsa Lindgren, foto Hampus Andersson

 
ELEKTRONMUSIKSTUDION PRESENTERAR

Tisdag 20 mars
Kl 19.30

Scenkonstmuséet

Lise-Lotte Norelius f 1961
Nightmen (2001) 9’
för saxofonkvartett 
och elektronik

Helene Hedsund f 1963 
Nio Stationer 2014 & 2017 
12.09’

Louise Magnusson f 1983
HÄJÄR (2017) 20’

Kajsa Lindgren f 1990 
Loss 2018 15’ 
för saxofonkvartett
och elektronik
uruppförande

Stockholms Saxofonkvartett
Matias Karlsen Björnstad, 
sopransaxofon
Jörgen Pettersson, altsaxofon
Leif Karlborg, tenorsaxofon
Linn Persson, barytonsaxofon

Elektronmusikstudion presenterar: 
Lise-Lotte Norelius, Helene Hedsund, Louise Magnusson och Kajsa Lindgren

Elektronmusikstudion presenterar musik av fyra tonsättare som tar sig an 
den elektroniska musiken med sinsemellan olika utgångspunkter. Under 
kvällen får vi höra musik för sågklingor, liveframförd datormusik samt två verk 
för saxonfonkvartett och elektronik.

Nightmen: Styckets titel kommer från en amerikansk action/sci-fi-serie som 
Lise-Lotte Norelius råkade titta på av misstag för många år sedan. Ursprung-
ligen komponerades stycket som ett solo för Jörgen Pettersson men utveck-
lades till ett verk för hela Stockholms saxofonkvartett. Ljudmaterialet består 
av samplingar från Jörgen som sedan bearbetas tillsammans med saxofo-
nerna av en Max/MSP-patch.

Nio Stationer: Helene Hedsunds stycke utgörs av inspelningar från nio 
stationer – Södra Station (Stockholm, Sverige), Stockholms Central (Stock-
holm, Sverige), Malmö Central (Malmö, Sverige), Köln Hauptbahnhof (Köln, 
Tyskland), Bruxelles Midi (Bryssel, Belgien), University (Birmingham, UK), 
Waverley (Edinburgh, UK), Gare d'Austerlitz (Paris, Frankrike), Hamburg 
Hauptbahnhof (Hamburg, Tyskland). 

Häjär: Med inspiration av den norrländska skogsindustrin inkorporerar 
Louise Magnusson den klingande metallen i en elektroakustisk Folknoise. Ur 
utvecklingen av stålet kommer en kvalitet. Ur berättartraditionen en musik. 
När sågverken står stilla och klingorna avverkat sin livslängd ges de en ny röst 
och en ny sång att sjunga.  Louise Magnusson, ursprungligen från Piteå, är 
verksam i Göteborg som kompositör och musiker. 

Loss: Stockholms Saxofonkvartett har beställt stycket av Kajsa Lindgren, 
som hon baserat på ett tillstånd snarare än en komposition med en början 
och ett slut. Arbetet med Saxofonkvartetten har inneburit ett nära samarbete 
med musikerna där hon spelat in var och en för sig med sitt instrument för att 
både komma dem och instrumenten nära. En viktig faktor i Kajsas musik är 
att låta ljuden styra musiken. Verket är finansierat med medel från Statens 
Kulturråd.

Konserten är ett samarrangemang mellan EMS och Svensk Musikvår.
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KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN
12:00 - Hamlet II: Exit Ghost

KONSERTHUSET
12:00 - Falk och Karlberg
18:00 - Duo Gelland
20:00 - Curious Chamber Players

onsdag 21 



HAMLET II: EXIT GHOST

Onsdag 21 mars 
Kl 12.00

Kungliga Musikhögskolan, Lilla Salen
Fri entré men boka biljett här:

kmh.se/konserter
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Hamlet II: Exit Ghost är en gestaltning av det tvivel och handlingsförlamning som Hamlet känner inför det våld han 
ombeds utföra och som Ofelia tvingas till av rådande omständigheter. Det är en föreställning om identitet och minne. 
Texten är en helt ny bearbetning av Shakespeares klassiker. Den är i egentligen mening inte en uppföljare, även om 
titeln anspelar på det, utan snarare ett sätt att undersöka några av dramatikerns odödliga retoriska figurer och de två 
unga människornas öde i pjäsen. Det är också ett sätt att försöka närma sig ett av världslitteraturens stora verk, genom 
att arbeta med några utvalda tankar och bilder och genom att göra pjäsen i pjäsen, den teateruppsättning som finns 
beskriven i verket, till själva formen för undersökandet.
Föreställningen hade premiär i november 2010 och fick stor uppmärksamhet också internationellt. Den spelades på 
flera stora scenkonstfestivaler i Europa, bl Kunstenfestivaldesartes i Bryssel 2012. Samma år gjordes en ny version för 
Radioteatern och det är denna som presenteras i en specialversion för Klangkupolen vid KMH.

Text: Jörgen Dahlqvist 
Musik: Kent Olofsson
Medverkande: Linda Ritzén och Rafael Pettersson

 foto Jörgen Dahlqvist



FALK & KARLBERG

Onsdag 21 mars
Kl 12.00
Konserthuset, Grünewaldsalen

Tebogo Monnakgotla f 1972
Timecraft (2016) 7.30’

Gunnar Bucht f 1927
Reconsidering Beckmesser 
(2018) 9’
uruppförande

Ingvar Karkoff f 1958
Tango Flautando (1996) 3’

Matthew Peterson f 1984
Peregrinations (2017) 20’
uruppförande

Ylva Skog f 1963
Ça va? Ça va! (1999) 6’

Ida Lundén f 1971
Dadodado (2003) 2.20’ 

Tebogo Monnakgotla
Endings (2003) 5’

Erika Öhman och Karolina Öhman, Foto: Jonas Bilberg

Mårten Falk (gitarr) har gett ut sju soloskivor på dB Productions och turnerat 
i både Norden, övriga Europa och länder som Japan, Peru, Chile, Argentina, 
USA och Kanada. Många tonsättare har tillägnat honom sina verk och han har 
uruppfört över hundra verk av tonsättare från Sverige, Italien, Japan, Chile, 
Kirgizistan och Kanada. Han har samarbetat med många av Sveriges främsta 
musiker och ensembler. 

Åsa Karlberg (flöjt) är en mångsidig kammarmusiker med en fot i Scenkonst 
Sörmland och den andra i frilanslivet med orkestern Rebaroque, på Drottning-
holmsteatern, med Duo Nimm, i improvisationsgruppen Grass/Karlberg och 
med den genreöverskridande trio Angels. Hennes musikaliska nyfikenhet 
resulterar i ständigt nya kontakter och på senare tid också egna kompositio-
ner.

Ingrid Falk (sopran) har en bred repertoar och framträder ofta tillsammans 
med gitarristen Mårten Falk. Hon har uppmärksammats både för sin virtuositet 
och förmåga att kombinera scenisk gestaltning med krävande vokala uttryck i 
verk som exempelvis Luciano Berios Sequenza III. 

Konserten arrangeras av Samtida Musik i samarbete med Svensk Musikvår.

Mårten Falk och Åsa Karlberg, Foto: Elias Gammelgård
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DUO GELLAND

Onsdag 21 mars
Kl 18.00

Konserthuset, Grünewaldsalen

Ingvar Karloff f 1958
Con intensità (1978) 
uruppförande

Carin Edström Bartosch
f 1965
Asthmose (2006)

Kerstin Jeppsson f 1948
Canto cromàtico (2003)

Peter Schuback f 1947
del altro al altro per due violini 
(2001)

Duo Gelland, foto Trolle Gelland

Duo Gelland, violinisterna Cecilia och Martin Gelland, är en av världens få 
heltids-violinduos. De slog igenom med en inspelning på BIS av Allan Petters-
sons Sju sonater för två violiner, ett verk med höga tekniska anspråk. Petters-
son öppnade samtidigt deras öron för violinduons potential. Över 200 duos 
och dubbelkonserter har sedan skrivits för dem. Till de senaste hör Birgitte 
Alsteds dubbelkonsert med orkester och EAM, Nach Klänge hin, uruppförd i 
Köpenhamn i december 2017. Håkan Larssons dubbelkonsert Angesicht in 
Angesicht uruppförde de i Berliner Philharmonies stora sal 2003. Olov 
Franzéns Organic Music No 5 hade premiär på Norrlandsoperan 2014.
 
Duo Gellland lyfter ofta fram svenska tonsättare internationellt, nu senast i 
januari, med ett Hans Holewa-porträtt på Konzerthaus Berlin, live för tyska 
kulturradion. Peter Schuback, Hans-Erik Dahlgren, Olof Lindgren, Håkan 
Larsson och Sunleif Rasmussen har komponerat verk för violinduo och kör 
som de spelat med RIAS Kammerchor och Dresdner Kammerchor. Carin 
Bartosch Edström, Cecilia Franke och Krister Hansén har komponerat för 
dem och Rilke-Ensemblen. 
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CURIOUS CHAMBER PLAYERS

Onsdag 21 mars
Kl 20.00
Konserthuset, Grünewaldsalen

Lisa Streich f 1985
Z U C K E R (S O C K E R) 
(2016) 12’

Sven-Åke Johansson f 1943
Wagenstück (1990) 7’

Rei Munakata f 1976
Okaeri II for ensemble (2018) 12’

Kajsa Antonsson f 1994
Stycke för klarinett, cello, piano 
och virvel (2016) 7’

Malin Bång f 1974
Jasmonate (2017)18’
uruppförande 

Medverkande:
Hannah Törnell Wettermark, flöjt
Dries Tack, klarinett
Ylva Larsdotter, violin
My Hellgren, cello
Anna Christensson, piano
Frederik Munk Larsen, gitarr
Martin Welander, slagverk
Malin Bång, objekt
Rei Munakata, dirigent

Konserten arrangeras av 
Samtida Musik i samarbete 
med Svensk Musikvår.
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Curious chamber players, foto Martin Hellström

Curious Chamber Players är en svensk ensemble för nutida musik som startades 2003 av tonsättaren Malin Bång, 
och dirigenten och tonsättaren Rei Munakata. Ensemblen har fått stor internationell uppmärksamhet och deltar 
regelbundet i festivaler för nutida musik världen över. Med öppet sinne tar de sig an allt från modernismens kärnreper-
toar till grafiskt noterade partitur, minimalism, elektroakustisk musik och improvisationer. Att utforska nya områden är 
viktigt för ensemblen som inkluderat videoimprovisationer, dramatik, meditation, dans, poesi och till och med dofter i 
sina projekt. 

Curious Chamber Players, foto Martin Hellström
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FOLKOPERAN
12:00 - Axelsson & Nilsson  Duo 

FYLKINGEN
19:00 - Fylkingen 85 år

torsdag 22 

 

– Varför ska man komma och lyssna?

– Att lyssna är att komponera,
   ett möte på halva vägen!

– Leo Nilsson, tonsättare



AXELSSON & NILSSON - DUO

Torsdag 22 mars
Kl 12.00

Folkoperans foajé

Axelsson & Nilsson Duo bildades 1986 och består av trombonisten Ivo 
Nilsson och slagverkaren Jonny Axelsson. Deras repertoar är unik och består 
bland annat av en mängd verk direkt tillägnade duon och även många 
soloverk för de båda instrumenten. Trots sin ringa storlek har ensemblen 
porträtterat ett betydande antal tonsättare i renodlade program, däribland 
Volker Staub, John Cage, Iannis Xenakis, Karin Rehnqvist, Christian Wolff 
och David Swärd. De samarbetar även med grupper som jobbar med andra 
uttrycksformer, som teatergrupperna Teatr Weimar i Malmö och Alice Kollek-
tiv i Stockholm, koreografen Gun Lund i Göteborg och multimediakonstnären 
Thomas Witzmann I Köln. Konsertverksamheten omfattar turnéer och 
festivaler i såväl Sverige som övriga Europa, USA, Sydafrika och flertalet 
asiatiska länder.
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Jonny Axelsson, Ivo Nilsson, foton Erik Simander

48

Jonny Axelsson f 1963
Anodande – Tur & Retur (1996)
Abfahrt (2002)

Ivo Nilsson f 1966
ROTOR zero (1999) 

Leilei Tian f 1971
Roaring in the clouds för 
trombon och slagverk (2007) 11’

Paulina Sundin f 1970
Echo in Silence för trombon, 
slagverk och elektronik  (1990) : 
8´30´´

Zbigniew Karkowski f 1958   
Execution of Intelligence för 
trombon, slagverk och elektronik 
(1990) 10´ 



FYLKINGEN 85 ÅR

Torsdag 22 mars 
Kl 18.00
Fylkingen, Münchenbryggeriet
Torkel Knutssonsgatan 2
genom valvet över parkeringen

18.00 OUVERTYR

Välfärdsorkestern
Lise-Lotte Norélius f 1961
Sören Runolf f 1954
Ouvertyr (2018) 10´
uruppförande 

18.30 PRELUDIUM

Sten Hanson 1936 - 2013
Ränn Sten (2004) 8´
Framförs av Girilal Baars

Johan Svensson f 1983
Down, för violin och elektronik, 
(2012) 9´
Karin Hellqvist, violin

Alexandra Nilsson f 1979
Jenny Soep f 1979
Shapes of Sounds (2018) 16´
uruppförande
Alexandra Nilsson 
div instrument och live-elektronik 
Jenny Soep, live drawing

19.45 KADENS

Tommy Zwedberg f 1946
SAMUM 
för horn och EAM (2015/16) 10´
Sören Hermansson, horn

Lisa Ullén f 1964
Finn Loxbo f 1982 
Parallella skeenden, 2017, 20´
för piano och akustisk gitarr

Lisa Stenberg f 1980
HEART (2017) 15´
för elektronik och glitchad visuals

21.00 FINAL

Ann Rosén f 1956
Blyertsbarriär - Svarta (2018) 14´
för elektronik och violin
uruppförande
Ann Rosén, elektronik
Eva Lindal, violin

Ingemar Liljefors 1906-1981
Studie #2, 3´
Kristine Scholz, piano

Ida Lundén f 1971
Ba-ro-me-ter (2018) 10´ 
för piano och elektronik
uruppförande
Kristine Scholz, piano

BOP 
Catch & Run (1997) 11´
uruppförande
ny reviderad version
Thomas Bjelkeborn
Paul Pignon 

22.30 HOMAGE

Sisterloops
Homage för fan! 2017, 4´
Marie Gavois
Alexandra Nilsson
röst och performance

Till minne av konstnären 
Sten Hansson och 
text-ljud-kompositionen 
"Skärp dig för fan!"

Fylkingen - Ny Musik och Intermedi-
akonst är en konstnärsdriven scen 
och förening för experimentell musik 
och konst. Föreningen grundades 
1933 och utgörs idag av upp emot 
300 utövande svenska och interna-
tionella konstnärer som utvecklar 
och presenterar nya verk i Fylkingens 
lokaler. 

2018 fyller Fylkingen 85 år vilket gör 
föreningen till världens äldsta forum i 
sitt slag.

Fylkingen grundades 1933 som 
kammarmusikförening av musiker 
och tonsättare i syfte att lyfta fram 
den nya musiken av de samtida 
tonsättarna i kombination med en 
traditionell repertoar. Intresset för ny 
musik ledde så småningom till att 
Fylkingen i samarbete med Sveriges 
Radio presenterade de första 
konserterna med elektroakustisk 
musik i Sverige. 1952 och 1963 
arrangerade Fylkingen de allra första 
konserterna för datormusik, eller 
datamaskinsmusik som det då 
kallades.

Idag presenterar Fylkingen över 
hundra arrangemang om året. 
Fylkingen fortsätter att spela en 
betydande roll för den nutida 
musiken och konsten genom att vara 
en scen, en plattform och ett rum 
som ger plats åt den konstnärliga 
frihet det experimentella och radikala 
konstnärliga arbetet behöver.

Utdrag ur jubiléumsboken 
“FYLKINGEN 80!” 
av Susanne Skog
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Liveillustration av Jenny Soep som tolkat Mathias Josefssons 
stycke On Scientific Music And Poetic Science (2016) som 
uruppfördes på Fylkingen under Svensk Musikvår 2017
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MUSIKALISKA
11:30 - A ride into the wood

KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN
12:30 - Sex svenska elektroakustiska verk (1955-2018)
14:00 - Studentkonsert 1
17:00 - Studentkonsert 2
19:00 - Grand Final

fredag 23 

Det är väldigt viktigt att får komma i kontakt med nutida musik 
redan i skolan för det kommer vara en stor del av vårt framtida 
musikerliv. Det utvecklar också ens spel då det kan krävas 
andra tekniker än vad som krävs i äldre musik. Detta gör att 
musiker idag måste vara väldigt breda då man ska, i alla fall 
som orkestermusiker, kunna framföra musik från 1700-talet lika 
väl som helt nyskriven musik.

Jag medverkade förra året i festivalen Svensk Musikvår och jag 
är väldigt glad att få göra det i år igen! Det är ett fantastiskt till-
fälle för musiker, kompositörer och dirigenter att mötas under 
samma tak och hitta varandra. Förhoppningsvis leder detta till 
fler framtida projekt för många!

– Hannes Heinemann, student på KMH



SOPPKONSERT – A RIDE INTO THE WOOD

Fredag 23 mars
Soppa: 11.30

Konsert: 12.00
Musikaliska

Ordinarie pris! Biljetter kan köpas här:
musikaliska.se/om-oss/kopa-biljetter 

52

Blåsarsymfonikerna har, liksom Länsmusiken i Stockholm, Musikaliska på 
Nybrokajen i Stockholm som hemmascen. Det är en nyfiken orkester som 
utmärker sig för sin stora genrebredd, sina gränsöverskridande samarbeten 
och ovanligt jämställda programpolitik.

Blåsarsymfonikerna har utvecklats från en musikkår i SL:s regi – under 
namnet Stockholms Spårvägsmäns Musikkår – till en modern, djärv och 
nyskapande ensemble som nu är inne på sitt 111:e år. Orkestern verkar 
främst i Stockholms län, men har etablerat sig som en av Nordens ledande 
blåsarensembler med växande internationellt renommé. Cathrine Winnes  är 
sedan hösten 2015 Blåsarsymfonikernas konstnärlige ledare, och tillträdde 
som chefsdirigent under 2016.

Musik med färgskiftningar, olika temperament och naturstämningar med 
ensembler ur Blåsarsymfonikerna. Orkesterns egen musiker och tonsättare 
Anders Emilsson har instrumenterat om två av sina verk för serenadensem-
ble; A ride into the wood*( 2016) och Mellanspel ur familjeoperan Kejsarens 
nya kläder (2016). Serenade in Seven Colours (2013) av Andrea Tarrodi 
spelas av serenadensemblen och Blåskvintetten framför Lille Bror Söder-
lundhs Klockrikesvit och Lars-Erik Larssons Quattro Tempi.

Soppa serveras från 11.30. och konserten börjar kl 12.00.

Anders Emilsson f 1963
Mellanspel ur Kejsarens nya 
kläder (2016)  3,5’

Lille Bror Söderlundh 1912–57
Klockrikesviten (1052) 3’

Lars-Erik Larsson 1908–86
ur Quattro Tempi (1968) 5’

Andrea Tarrodi f 1981
Serenade in Seven Colours 8’

Anders Emilsson f 1963
A ride into the wood (2016) 5’

Blåsarsymfonikerna
Moa Bromander, flöjt
Markus Heggestad, flöjt
Johanna Nilsson, oboe
Eva-Karin Axelsson Hellander, 
oboe
Elin Willert, klarinett
Anders Emilsson, klarinett
Peter Gullqvist, fagott
Staffan Eriksson, fagott
Anita Andersson, horn
Staffan Lundén-Welden, horn
Lauri Metsvahi, slagverk

Blåsarsymfonikerna, foto Elinor Wermeling



 
SEX ELEKTROAKUSTISKA VERK 1955-2018

Fredag 23 mars
Kl 12:30
Kungliga Musikhögskolan Lilla Salen
Fri entré men boka biljett på kmh.se/konserter

Klangkupolen, Lilla salen, KMH foto Emma-Sofia Olsson

Bengt Hambraeus 1928-2000 
Doppelrohr II (1955) 3'53

Tommy Zwedberg f 1946
Bavarde (1986) 10'21

Paulina Sundin f 1970
Monty Adkins f 1993
Spectral Shards (2018) 10'51 
uruppförande

Susanne Skog f 1965
Singing (2012) 8'30

Lise-Lotte Norelius f 1961 
Bleed (2005) 3'30

David Granström f 1987
Tessellation (2017) 9’40
uruppförande

Den här konserten spänner över mer än femtio år av Svensk elektroakustisk 
musik. Förutom två uruppföranden hör vi också musik av Bengt Hambraeus, 
en pionjär inom den svenska elektroakustiska musiken, eller elektronmusiken 
som den då kallades. Han utforskade även nya musikformer och uppförande-
koncept som integration av performance, improvisation och live-elektronik.  
Han utnämndes 1972 till professor i komposition vid McGill University i 
Montréal, Kanada. Han tillbringade resten av sitt liv i Nordamerika men gjorde 
då och då besök i Sverige och höll kontakt med det svenska musiklivet. Hans 
Doppelrohr II från 1955 är ett av de allra tidigaste svenska elektroakustiska 
verken och producerades vid den legendariska Studio für elektronische Musik 
i Köln där bland andra Henri Pousseur, György Ligeti och Stockhausen också 
var verksamma.
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STUDENTKONSERT 1 och 2

Fredag 23 mars
Konsert 1 kl 14.00
Konsert 2 kl 17.00 

Kungl. Musikhögskolan, Milsteinsalen
Fri entré men boka biljett på kmh.se/konserter

STUDENTKONSERT 1 kl 14.00

Anton Alfvén f 1986
Minotaurmessias 10' 
uruppförande

Anna Randelin engelskt horn
Fredrik Jergle Almquist fagott
Rikard Markstedt slagverk
Eric Lennartson slagverk
Alva Press violin
Anna Rubinsztein viola
Erik Elvkull cello
Tomasz Siegrist dirigent

Torbjörn Iwan Lundquist 
1920-2000 
Ballad för två accordeon (1968) 10'                              
I. Alla ballata 
II. Aria  
III. Rondo   

Mara Peiseniece och 
Milan Rehak accordeon

Marie Samuelsson f 1956
”Ö” (2002) 8'

Lina Samuelsson violin

Lennart Fredriksson f 1952 
Short Sonata 2008/09
I. Aperto
II. Chiuso
III. Aperto 

Alma Heinemann, valthorn
Katarina Ström Harg, piano                

KORT PAUS

Gustav Lindsten f 1990
Invocare 6-8'      
för blockflöjt och elektronik 
uruppförande 

Clara Guldberg Ravn blockflöjt 
 
Jenny Hettne f 1977
While she was dreaming (2012) 9'
för violin och tape    
 
Frieda Mossop violin

Andrea Tarrodi f 1981
Crystallites (2012) 3'30"

Armaan Madar piano

STUDENTKONSERT 2 kl 17.00

Ylva Bentancor f 1967 Daghu-
den – Natthuden, 10'

Lisa Chenevier, violin
Erik Winroth, viola
Linnea Vikström‚ violoncell
Anna Hansson, kontrabas
Armaan Madar, piano
Henrik Wassenius, slagverk
Mia Roiko-Jokela, flöjt
Ben Aldren, klarinett
Edmond Shishko, saxofon
Dirigent: Jan Risberg

Torbjörn Iwan Lundquist  
1920-2000 – Metamorphoses för 
accordeon solo (1965) 7.20”

Irina Serotyuk accordeon

Bo Nilsson  f 1937
Quantitäten (1958) 4'

Maja Korp piano

Anders Hillborg f 1954
Duett för klarinett och violin 
(2009) 7’

Wojciech Sokoùowski, klarinett
Agata Kawa-Cajler, violin

Jesper Nielsen  f 1989
Tre bedrägliga canons (2015) 
4'20" för två accordeon
uruppförande  

Irina Serotyuk och 
Mara Peiseniece accordeon

Ida Fahl f 1978  
Méditation à deaux (2017) 
för marimba och vibrafon, 5’

Eric Lennartson och 
Pau Vila slagverk

Zacharias Ehnvall f 1991
Rondeau för violin och elgitarr, 
2017, 5' 
uruppförande

Lisa Chenevier, violin
Pål Nyberg, elgitarr

Johan Ramström f 1965
La dolce vita för två accordeon 
(2011) 5'20"      

Mara Peiseniece och 
Irina Serotyuk accordeon
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GRAND FINAL

Fredag 23 mars 
Kl 19.00
Kungl. Musikhögskolan, Kungasalen
Gratisbiljetter kan bokas på kmh.se/konserter

Inledningstal
Anna Maria Koziomtzis, prefekt för 
den Klassiska institutionen

Gunnar Bucht f 1927
Kattens öron (1973) 18'   
Text Lars Forssell 1928-2007 
 
Cecilia Rydinger Alin recitation
Filip Källner altsaxofon
Andreas Nyström slagverk
Anton Eriksson kontrabas

Torbjörn Iwan Lundquist 
1920-2000  
SISU (1976) 12'

KMH Slagverksensemble
Andreas Nyström
Simon Landqvist
Henrik Wassenius
Rikard Markstedt
Eric Lennartsson
Aleksander Raknes Ulriksen

Paus 20 min

Catharina Palmér f 1963
Lux aeterna 7'

Sofia Vokalensemble
Dirigent Bengt Ollén

Karin Rehnqvist f 1957
Till Ängeln med de brinnande 
händerna 9'
Text: Björn von Rosen

Sofia Vokalensemble
Hannes Heinemann solo-oboe 
Dirigent Bengt Ollén

John Coltrane 1926-67
Nils Lindberg 1933 
A Love Supreme 7'

Ingvar Lidholm 1921-2017 
sats 3 ur Laudi (1947) 2'36”

Sofia Vokalensemble
Dirigent Bengt Ollén

Sven-Eric Johanson 1919-97 
Snabbt jagar stormen (1953) 2'

Sofia Vokalensemble
Kungsholmens Gymnasium
Stockholms Musikgymnasiums 
klass NA15KA
Dirigent Bengt Ollén

Jan Sandström f 1954
Landskap med solar (2012) 2.30”

Sofia Vokalensemble
Kungsholmens Gymnasium
Stockholms musikgymnasiums 
klass NA15KA
Dirigent Bengt Ollén
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Sofia Vokalensemble bildades 1995 av Bengt Ollén som fortfarande är körens dirigent. Körens framträdanden 
kännetecknas av en varm, lyrisk svensk körklang och en scenisk närvaro som har räckt långt i internationella tävlingar. 
Under de senaste åren har kören bland annat deltagit i i den internationella körfestivalen i Szczecin i Polen, medverkat 
vid Festival des choeurs lauréats i Provence, Frankrike, och som en av 25 internationella ensembler bjudits i in till det 
10:e Världssymposiet för körmusik som hölls i Seoul, Sydkorea 2014.

Stockholms Musikgymnasium. Klass N3A är nyss hemkomna från en tvåveckors-turné i Sydafrika och har under 
sina tre gymnasieår gjort uppemot åttio konserter och uppträdanden i olika sammanhang under ledning av Bengt 
Ollén. I början av sommaren 2017 tävlade kören i den polska staden Koszalin och vann 1:a pris i körtävlingen Pome-
rania Cantat.

Bengt Ollén studerade för Gösta Ohlin och Gunnar Eriksson vid Musikhögskolan i Göteborg. Förutom sitt framgångs-
rika arbete med Sofia Vokalensemble är han lärare i körsång och musikteori på Stockholms Musikgymnasium. Han 
engageras också regelbundet som gästlärare och dirigent vid körfestivaler, workshops och konserter både i Sverige 
och utomlands. 
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DEN KONSTNÄRLIGA FORSKNINGENS RUM
18-21 MARS 2018 på KMH 
Workshop: 
KOMPONERA ETT HÖRSPEL!
Söndagen den 18/3, 13-19 
Samt måndagen den 19/3, 
Plats: KMH och Audiorama
För anmälan och ytterligare 
information kontakta 
Henrik Frisk: 
henrik.frisk@kmh.se
Deltagarantalet är begränsat

Lunchkonsert:
FEM SVENSKA 
ELEKTROAKUSTISKA 
VERK KOMPONERADE 
1970-2018
Måndagen den 19/3
Plats: KMH, Kungasalen
Se programbok sid 28

FOLK SONG LAB
Folksången som ett kognitivt 
ramverk för kreativitet.
Tisdagen den 20/3
Kl.11.30-12.00
Plats: KMH, Körsalen
Med Susanne Rosenberg

Symposium: 
DEN KONSTNÄRLIGA 
FORSKNINGENS RUM – 
TVÄRVETENSKAPLIG 
FORSKNING I MUSIK
Tisdagen den 20/3
Kl. 12:15-13:15
Plats: KMH, foajén

 

Föreställning: 
DEATH TO THE DOGS 
OF THE WELFARE STATE 
Tisdagen den 20/3
Kl. 18:00
Plats: KMH, Kungasalen
Se programbok sid 37

Diskussion inför 
DISPUTATION
Onsdagen den 21/3 
Kl. 10:00-11:30
Plats: KMH, Kungasalen
Simon Steen-Andersen 
diskuterar det konstnärliga 
arbetet i avhandlingen med 
Kent Olofsson

Konsert: 
HAMLET II: EXIT GHOST 
Onsdagen den 21/3
Kl.12:00
Plats: KMH, Lilla salen 
Se programbok sid 42

DISPUTATION
onsdagen den 21/3
Kl.13:15
Plats: KMH, Kungasalen
Camilla Eeg-Tverbak 
opponerar på 
Kent Olofssons avhandling.

 

Den konstnärliga forskningens rum är 
fyra dagar som visar på Kungliga 
Musikhögskolans mångfasetterade 
konstnärliga forskning genom en rad 
öppna arrangemang: konserter, 
föreställningar, symposium, lab, 
workshop och en konstnärlig disputa-
tion. Vi vill utveckla formerna för 
spridning av kunskap och bjuder in alla 
intresserade.

I workshopen Komponera ett hörspel! 
får deltagarna praktiskt prova på att 
komponera ett hörspel. På lunchkon-
serten i Kungasalen presenteras 
svensk elektroakustisk musik från 
sjuttiotalet fram till idag. I Susanne 
Rosenbergs Folk Song Lab möter vi 
folksångstraditionen som källa till förny-
else, och på lunchsymposiet presente-
ras fem av KMHs pågående 
forskningsprojekt. Föreställningen 
Death to the Dogs of the Welfare State 
av Teatr Weimar i Kungasalen utgör 
den första etappen på Kent Olofssons 
disputation, som fortsätter med två 
diskussioner samt en hörspelskonsert i 
Lilla Salen. 

Den konstnärliga forskningens rum vill 
öppna upp för frågor och diskussioner. 
Vi bjuder in dig för att ta del av KMHs 
konstnärliga forskning i musik och 
hoppas att du vill delta genom att 
lyssna, fråga, diskutera och bidra till 
den fortsatta utvecklingen!

Workshopen är en del av EU-projektet 
EASTN-DC, i vilket KMH är en av 
sjutton samarbetspartners.
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