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"Den musikaliska motsvarigheten till Liljevalchs 
vårsalong heter Svensk musikvår och mönstrar 
160 verk på 40 konserter under en fullsmockad 
vecka. DN:s musikkritiker Camilla Lundberg 
lyssnar sig igenom en arrangörsbragd av rang.” 
—DN

Festivalen för Svensk Konstmusik
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Svensk Musikvår 2018 
Rapportering av Svensk Musikvår 2018  

KORTFATTAD SUMMERING AV PROJEKTET 

Med stöd från Musikverket för andra året i rad kunde Svensk Musikvår blomma ut i all sin prakt.

Med Svensk Musikvår 2018 har vi satt fokus på nutida svensk konstmusik och lyckats skapa ett forum där 
tonsättare, musiker och publik möts och där musiken framförs. Vi arrangörer har genom projektet Svensk 
Musikvår även lyckats med att både skapa och återuppta en plattform för ökad samverkan mellan det fria 
musiklivet, konsertinstitutioner, föreningar och organisationer. En återkommande festival för nutida 
konstmusik har visat sig vara oerhört värdefull för ett levande musikliv. 

På kort tid har festivalen etablerat sig som ett betydelsefullt och angeläget inslag i svenskt musikliv. Detta har 
vi lyckats med genom att presentera musik på högsta konstnärliga nivå och genom att samverka med våra 
stora etablerade kulturinstitutioner. Vi är många som känner ett genuint ansvar för vårt nutida svenska 
musikliv, och som på olika sätt vill bidra till att den nutida konstmusiken presenteras för en bred publik. Vi har 
lärt oss att kontinuitet och långsiktighet är en förutsättning för att etablera och förankra en verksamhet. Detta 
gäller såväl i samarbetet med våra institutioner som i vår relation till publiken. 2018 var tredje året Svensk 
Musikvår genomfördes. Första året var ett pilotprojekt som genomfördes nästan helt ideellt men 2017 och 
2018 kunde vi genomföra festivalen tack vare bidrag från Musikverket. För oss är det tydligt att det tar minst 
tre år att etablera och förankra en festival som Svensk Musikvår. I Dagens Nyheter kom den att liknas vid 
musiklivets motsvarighet till den stora konstmässan ”Vårsalong för ny musik”.

Vi har med festivalen Svensk Musikvår medvetet arbetat med att öppna upp samarbetet mellan olika aktörer 
genom att bjuda in musiker från olika delar av Sverige, beakta genusaspekten, presentera tonsättare och 
musiker från olika generationer, bjuda in ungdomar och studenter att delta i ett professionellt sammanhang. 
Samtidigt har vi strävat efter att inspirera den rika amatörverksamheten i landet att framföra nutida 
konstmusik. 

Vi har på kort tid lyckats bygga upp en liten men effektiv administration, byggt kontaktnät och skapat rutiner 
för planering och hantering av den stora mängd information som en festival av denna storlek kräver.

Möjligheterna för att söka projektbidrag har öppnat för enorma möjligheter. Det har även lett till en ökad 
slutenhet och en konkurrenssituation bland alla ”projektsökare” där alla jobbar för sig och håller hårt i ”sina” 
projekt. Detta kan skapa ett tufft och hårt arbetsklimat. Därför har ett viktigt syfte med Svensk Musikvår varit 
att samla det fria musiklivet och tillsammans med andra aktörer samverka inför ett gemensamt mål. Att lyfta 
fram den rika nutida musikaliska kulturskatt som är en så angelägen del i vårt musikliv, presentera den för en 
bred publik men även verka för kunskapsöverföring över generationsgränser.
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Svensk Musikvår 2018 sammanföll med FST:s (Föreningen Svenska Tonsättares) 100-årsjubileum. Detta 
firade vi genom att framföra 160 verk av svenska tonsättare med runt 50 uruppföranden.

Följande organisationer samverkade för att genomföra Svensk Musikvår 2018: 
Huvudbidragsgivare: Musikverket.  
Övriga finansiärer/sponsorer/samarbetspartner: Berwaldhallen, Sveriges Radio, Kungliga Operan, 
Konserthuset Stockholm, Fylkingen, Kungl. Musikhögskolan, Folkoperan, Musikaliska, Svenska Kyrkan 
Stockholms domkyrkoförsamling, Scenkonstmuseet, Föreningen Svenska Tonsättare, Kungl. Musikaliska 
Akademien, Stockholms stad, Kulturföreningen Neo, Samtida Musik, Norrköpingsljud, Stims 
promotionnämnd, EMS, Kungsholmens gymnasium/Stockholms Musikgymnasium, Blåsarsymfonikerna, 
Norrbottensmusiken, Audiorama och Musikcentrum Öst.

GENOMFÖRANDE OCH UTFALL AV PROJEKTET I RELATION TILL UPPSATTA MÅL. 

Våra samarbetspartner uppskattar det professionella sätt som festivalen genomförs på. Vi har blivit kända för 
att i produktionsarbetet på ett föredömligt sätt samordna musiker, reptider, instrument, transporter, program. 
Vi levererar professionellt material såsom texter, bilder, grafiskt material, programböcker, web och ett 
medvetet arbete med marknadsföring. Detta har resulterat i ett effektivt samarbete med kulturinstitutionernas 
egna marknadsföringsavdelningar. Utöver detta arbetar alla i Svensk Musikvår medvetet med 
publikutveckling. Därigenom har Svensk Musikvår gjort sig känd som en inbjudande och välkomnande 
festival.

Stora resurser har lagts ner för att dokumentera festivalen genom live-streaming, video, ljud, bild och 
illustration. Flera av de verk som framförs är uruppföranden eller finns inte tidigare dokumenterade. 
Dokumentationen gör vi för att kunna medverka till att skapa ett referensmaterial inför framtiden för att 
effektivare sprida svensk musik.

En liten arbetsgrupp bestående av en redaktör, festivalledning samt festivalens egna grafiska designer 
utarbetade tillsammans med den professionella reklamfirman ”OpusEtt” en medieplan som låg till grund för 
vårt informationsarbete i dess helhet. Tillsammans utvecklade vi hela vår kommunikation utåt. Exempelvis 
optimerade vi annonser i dagstidningarna och sociala media. Genomförandet har alltså skett i ett nära 
samarbete med inte minst marknadsavdelningarna på de olika kulturinstitutionerna. De har haft förtroende 
för oss när vi har arrangerat musikevenemang på högsta konstnärliga nivå och de har också litat på att vi har 
levererat ett professionellt marknadsföringsunderlag. De har inte lagt sig i programläggningen, utan vi har 
tillsammans målmedvetet arbetat på att nå en ny och intresserad publik. 

Svensk Musikvår 2018 hade runt trettio samarbetspartners, som alla känner ett genuint ansvar för vårt 
svenska musikliv av idag, och som vill bidra till att den nutida konstmusiken presenteras för en bred publik. 
Alla samverkade – och samverkar fortfarande – för att göra det möjligt att visa upp resultatet av vårt 
gemensamma arbete med att forma och presentera framtidens musik. Tillsammans har vi på så sätt 
genomfört den mest omfattande satsningen på nutida svensk konstmusik som gjorts på länge. 35 konserter 
och seminarier genomfördes på 12 olika spelplatser runt om i staden. Runt 160 verk, varav 50 
uruppföranden, av svenska tonsättare framfördes och flera Sverigepremiärer ägde rum. Genom samverkan 
med konsertinstitutionerna har det fria musiklivet fått tillgång till några av Stockholms viktigaste musikscener. 
Utöver dessa har konserter även genomförts på fria musikscener. 

Svensk Musikvår lägger stor vikt på att involvera en så stor del av musiklivet som möjligt i verksamheten. 
Genom att bjuda in viktiga utbildningsinrättningar att medverka i ett professionellt sammanhang har vi skapat 
nyfikenhet och intresse för nutida konstmusik hos såväl lärare som elever. 
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Samarbetet mellan Svensk Musikvår och Kungl. Musikhögskolan har resulterat en ny diskussion och debatt 
kring repertoarval som lett till två stora förändringar. Det ena är synen på nyskriven konstmusik. Enligt lärare 
på KMH har skolans medverkan i Svensk Musikvår ”ändrat hela synen och inställningen till nutida 
konstmusik både bland lärare och elever och till att framföra vår tids musik”.

Ett annat genombrott är hur festivalen påverkat synen på genusbalanserade repertoarval hos såväl 
studenter och lärare. Genom att Svensk Musikvår framfört önskemål om en genusbalanserad 
programsättning har vi lyckats få igång interna diskussioner och medvetandegjort vikten att diskutera denna 
fråga redan under utbildningen. Vi har här varit tydliga med vilka krav och förväntningar som ställs på oss 
som är verksamma i fria musikerlivet. Under ett par år har Svensk Musikvår haft möjlighet att driva denna 
fråga gentemot våra utbildningsinrättningar, och vi kan med glädje konstatera att medvetenheten och 
intresset har ökat på ett dramatiskt sätt. 

Konserterna live-streamades och ligger kvar på nätet för att göras tillgängliga för alla som av olika skäl inte 
haft möjlighet att ta sig till konsertlokalen. Långt efter att festivalen är avslutad ser vi att den lever vidare på 
nätet och antalet besökare ökar hela tiden. I augusti 2018 var det totalt över 20 000 visningar på Youtube 
och Soundcloud, ett antal som ständigt ökar.

För att göra musiken tillgänglig för så många som möjligt hade vi fri entré till de allra flesta konserterna och 
evenemangen.

TRE LÄRDOMAR OCH TRE SVÅRIGHETER FRÅN PROJEKTETS GÅNG 

Tre lärdomar
 
1. Med stöd från bland annat Musikverket har vi kunnat föra konstruktiva samtal direkt med konserthus, 
föreningar och organisationer och själva ansvara för det konstnärliga innehållet i konserterna. Vi har i alla 
våra samtal och möten blivit mycket väl och respektfullt bemötta. Det har varit en oerhörd styrka att inte 
behöva stå med mössan i hand. Vi kunde därför snabbt och enkelt komma överens om samarbetsformer och 
diskutera innehållet i festivalen utifrån våra behov. Det finns ett behov av en festival som även kan fungera 
som en mässa där man får visa upp det svenska konstmusiklivet. Marknadsföringen av festivalen har kunnat 
samordnas med institutionernas, och vi har på detta sätt nått en ny och större publik. En kontinuitet och en 
ekonomisk bas är en förutsättning för en sådan här omfattande samverkan och för att driva en festival som 
Svensk Musikvår.

2. Under 2017, det första året som vi fick stöd från Musikverket, hade vi problem att hantera det stora flödet 
av material som kom oss tillhanda. Under 2018 har vi istället arbetat mot en gemensam webbaserad server 
där vi samlade och bearbetade materialet. Sakta men säkert arbetar vi fram nya och fungerande former för 
informationshantering. Det är en process där olika skeenden i festivalarbetet kräver olika lösningar för 
hantering av materialet. Det är komplicerat, eftersom vi till stor del arbetar med helt nyskriven musik. Då vill 
vi även skapa möjligheter att presentera de allra nyaste verken. Dock kommer mycket av informationen 
väldigt sent. 

3. I våra kontakter med ensembler som har sin bas i länder utanför Sverige har vi haft problem med att få 
fram genusbalanserade program. Här visar det sig att Sverige är ett föregångsland. De flesta ensembler ”har 
inte ens tänkt i dessa banor”. Här har vi i flera fall varit tvungna att skjuta upp vårt samarbete, eftersom mer 
tid har behövts för att utarbeta nya programförslag som passar in i Svensk Musikvårs verksamhet.

 4



Svensk Musikvår 2018 - Rapport 

Tre svårigheter
 
1. Det är svårt att hantera så stora mängder information som genereras av en så pass omfattande festival 
som denna. 

2. Mycket ofta har vi fått undermåligt material – såväl text som bild – från de medverkande artisterna. Detta 
pekar på ett stort behov av hjälp med att ta fram ett professionellt material; arbetet med en programbok blir 
annars oerhört arbetskrävande. Behovet av en redaktör är stort, gärna med kunskap inom området. Helst 
ska denna person även kunna fungera som pressansvarig för att enklare kunna samordna allt material.

3. Tidigare har Svensk Musikvår/Studio 53 samverkat med ”Kulturdirekt”, där vi för en överkomlig summa 
(ca 3 000 kronor) bl.a. fick tillgång till informationsspridning via Mynewsdesk, som är den nyhetsportal som 
de flesta använder. Sedan deras verksamhet upphörde har ett tomrum uppstått för oss fria aktörer. Vi har fått 
svårigheter att nå ut med information via de inarbetade kanaler som andra större aktörer använder, däribland 
Mynewsdesk. Vi försökte förhandla med Mynewsdesk, men det blev ändå alltför kostsamt att teckna ett avtal 
på egen hand för en verksamhet som pågår under en så begränsad period som denna festival. Kostnaden 
för Mynewsdesk ligger på ca 34 000 kronor per år plus moms och den professionella versionen på 64 000 
kronor per år plus moms. Vi försökte förhandla fram ett avtal anpassat till oss och våra behov, främst genom 
att teckna avtal under en kortare period eller komma överens om ett begränsat antal utskick. Men det blev 
ändå alldeles för dyrt. Vi samverkade med Stim/FST och försökte nå ut med information genom deras 
kanaler, men det visade sig att det lätt uppstår oklarheter i vem som är avsändare. Information till olika 
media är alltså en viktig fråga som bör tas upp till diskussion för oss verksamma inom fria musiklivet. Här har 
vi inga möjligheter att göra oss hörda på samma sätt som andra aktörer. 

EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR I PROJEKTETS FÖRUTSÄTTNINGAR. 

Projektet har i stort sett följt den uppgjorda planen. Årets festival fick dock en större omfattning än vi hade 
tänkt oss. När så många vill ställa upp kring ett gemensamt och angeläget ämne, att ta ansvar för vårt 
svenska samtida konstmusikliv, är det svårt att backa. Här kunde vi direkt se och höra konkreta resultat och 
möjligheter till att nya framtida samarbeten skapas mellan såväl arrangör, musiker och tonsättare. 

Kort innan festivalstart fick vi besked om att det bidrag vi hade räknat med från Kulturrådet uteblev. Detta fick 
stora ekonomiska konsekvenser som ledde till en avsevärt ökad ekonomisk egeninsats och arbetsbörda. 

HUR HAR PROJEKTET PÅVERKAT ER ORGANISATION/VERKSAMHET? 

Vi har helt klart blivit överrumplade av utvecklingen av Svensk Musikvår. Även om festivalen genomförs 
tillsammans med andra musiker och tonsättare, som alla på olika sätt bidrar med kunskap och arbete, är det 
fortfarande en liten arbetsgrupp som driver festivalen. En så omfattande festival som Svensk Musikvår, som 
på kort tid har vuxit och utvecklats till en så viktig del av svenskt musikliv, har självklart påverkat en liten 
förening som Studio 53. Arbetsbördan är enorm. Samtliga evenemang ska produceras, en programbok 
skrivas, marknadsföringsmaterial ska tas fram med mera. Utöver detta var det nödvändigt att - förutom all 
kontakt med alla medverkande musiker - samtidigt ha kontakt med samtliga organisationer som på olika sätt 
samverkade med festivalen. Studio 53 anställde därför en producent under en begränsad tidsperiod för 
arbetet med Svensk Musikvår. Även för denna person blev arbetsbördan mycket tung. 

För Studio 53/ Stockholms Saxofonkvartett innebär festivalen ett stort ekonomiskt risktagande. Detta leder till 
otrygghet och sömnlöshet. Med sena besked, osäkra omständigheter och utan någon ekonomisk reserv 
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sätter föreningen hela sin existens på spel. Ekonomiskt har vi, med lättnad, kunnat konstatera att vi under de 
sista två åren gått ekonomiskt jämnt ut.

Studio 53/Stockholms Saxofonkvartett erhöll under festivalen Guldkvasten, bl.a för sitt arbete med Svensk 
Musikvår. Av ”imusiken” blev vi som arrangör utnämnda som mottagare av ”Stora Svenska Arrangörspriset.

HAR DU/NI ARBETAT INTERNATIONELLT? OM JA, I SÅ FALL HUR? 

I våra kontakter med ensembler som har sin bas i länder utanför Sverige har vi haft problem med att få fram 
genusbalanserade program. Här visar det sig att Sverige är ett föregångsland. De flesta ensembler ”har inte 
ens tänkt i dessa banor”. Vi koncentrerade i år därför arbetet på att bjuda in svenska ensembler och musiker 
som har sin bas utomlands. Några exempel är Duo Gelland, Ume Duo och Curious Ensemble (den 
sistnämnda delvis med medlemmar bosatta utomlands). Mer långsiktiga diskussioner har påbörjats med 
internationella ensembler inför framtida gästbesök. Långtgående samtal förs med bl. a Ensemble Recherche 
och New European Ensemble. Vi hade under Svensk Musikvår även inbjudna tonsättare från våra nordiska 
grannländer som entusiastiskt och engagerat tog del av festivalen. Vi kan även konstatera att 33 % av våra 
besökare på Svensk Musikvårs Youtube-kanal där konserterna live-streamades var tittare utanför Sveriges 
gränser.

ORT OCH LAND DÄR PROJEKTET HAR GENOMFÖRTS 

Huvuddelen av projektet har utförts i Stockholm (Sverige).
Genom att samverka nationellt kan vi via Svensk Musikvår få möjlighet att ta del av vad som händer i olika 
delar av Sverige men även skapa möjligheter att sprida resultatet i olika delar av landet. Svensk Musikvår 
ser det som angeläget att bjuda in musiker och tonsättare från hela landet. Många är inte verksamma i 
någon av storstadsregionerna. För dem är det ett uppskattat tillfälle att få musiken framförd i ett nytt 
sammanhang, komma i kontakt med en ny publik och nya musiker samt att få möjlighet till att skapa nya 
nätverk utanför sitt eget närområde. 

Genom Svensk Musikvår vill vi följa upp vårt arbete med att utveckla strategier för att sprida svensk musik 
internationellt. Vi ser även möjligheter att utveckla arbetet med internationella gästspel i Sverige. Ett 
musikaliskt kunskapsflöde och utbyte är en förutsättning för ett levande musikliv. Svensk Musikvår värnar om 
ett värdefullt kulturarv och blir en viktig länk för att nå ut till en publik. Vi gör det för att vi vet att vår 
verksamhet är viktig, för att vi alla är stolta över det vi åstadkommer och för att vi helt enkelt helt inte kan låta 
bli att dela med oss av resultatet.

HUR KOMMER PROJEKTET ELLER ERFARENHETER NI HAR GJORT LEVA VIDARE 
EFTER PROJEKTETSSLUTDATUM? 

Genom att bjuda in musikelever under utbildning och skapa förutsättningar för möten mellan tonsättare och 
elever skapas nya kontaktnät. Eleverna får nya musikaliska referenser som påverkar deras framtida 
inställning till ny musik. Genom att sammanföra unga och äldre mer rutinerade musiker och tonsättare 
skapas även möjlighet till kunskapsöverföring mellan generationerna. Genom att bjuda in medverkande från 
hela landet ges unika möjligheter till att skapa nya nätverk.
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Av flera anledningar lägger vi stor vikt vid dokumentationen av Svensk Musikvår. Vi eftersträvar högsta 
kvalité på såväl foton som rörliga bilder och ljuddokumentation. Genom att tillgängliggöra allt material för de 
medverkande får de tillgång till ett högkvalitativt promotion- och redovisningsmaterial. Detta gäller såväl 
musiker som tonsättare.

I vårt arbete med festivalen har vi lagt märke till att det skriftliga informationsmaterialet från tonsättare och 
musiker mycket ofta håller en alltför låg nivå. Därför har vi anlitat en redaktör i projektet. Eftersom kvalitén på 
skriftliga presentationer av tonsättare, musiker och ensembler därigenom höjs, kan de medverkande i 
Svensk Musikvår på så sätt få tillgång till bättre presentationsmaterial. 

Konstnären Jenny Soep illustrerade live under Svensk Musikvår. Detta resulterade i en portabel utställning 
som visades i anslutning till konserterna på de olika spelplatserna, vilket blev ett annorlunda och uppskattat 
inslag i festivalen. Hennes illustrationer användes även till årets grafiska profil och hennes arbete finns 
tillgängligt även efter festivalen.

Vi vill att allt dokumentationsmaterial ska komma så många som möjligt till del på så många sätt som möjligt. 
Vi skapar genom den omfattande dokumentationen också ett viktigt referensmaterial som ska kunna 
användas i arbetet med att sprida och marknadsföra svensk musik. Ljudinspelningar gjordes i år (2018) av 
Mattias Hållsten och ligger på Svensk Musikvårs Soundcloud-konto. De uppdateras kontinuerligt allteftersom 
vi får nytt material: https://soundcloud.com/svenskmusikvar .

Med Svensk Musikvår har vi skapat en plattform för att sprida information, diskutera och marknadsföra 
svensk konstmusik. Detta är något som kan användas även utanför festivalens ordinarie verksamhet. 

Svensk Musikvår har även blivit ett bra tillfälle att lyfta fram och synliggöra andra närbesläktade 
verksamheter. Det gäller bland annat nya CD-produktioner med nutida svensk konstmusik, som ägde rum 
under festivalen. 

En professionell fotograf, Hampus Andersson, anlitades för att dokumentera festivalen i bild. Dessa foton har 
även använts för att sprida information i olika media. Några exempel är DN, olika facklitteratur, hemsidor, 
sociala media m.m.

Sveriges Radio spelade in flera konserter. Delar av dessa har redan sänts och flera andra kommer att 
sändas framöver.

Samtliga konserter live-streamades av Johan E. Andersson, Kapellet, och ligger sedan kvar på nätet i 
Svensk Musikvårs Youtubekanal. Exempel finns här: https://svenskmusikvar.se/video-2018

Stims promotionnämnd har bekostat en optimering av dessa filmer, och de kommer även att klippas ner 
stycke för stycke för att enklare och effektivare kunna användas som promotionmaterial för såväl musiker 
som tonsättare. Detta arbete uppdateras kontinuerligt. Exempel finns här: https://www.youtube.com/playlist?
list=PLoVaGlP9kwmjykd8I8ypumGSbQUKvl1mu

Det innebär även att programboken som trycktes upp inför festivalen är ständigt aktuell och fungerar som 
informationsmaterial även långt efter det att festivalen avslutades. 

Genom vår ovan redovisade ambition att uppmärksamma nu verksamma tonsättare, såväl äldre som yngre, 
skapar vi ett forum för ett viktigt kunskapsutbyte mellan generationer. Dessutom skapar vi på detta sätt helt 
nya kontaktnät i musiklivet och bidrar till ökad medvetenhet och nya referensramar hos såväl de utövande 
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som hos publiken. Att involvera representanter för olika generationer har hela tiden varit något som vi ser 
som ytterst angeläget. 

Svensk Musikvår har under årets festival etablerat ett samarbete med Kungl. Musikhögskolan. På KMH hade 
yrkesverksamma tonsättare studerat in verken med studenterna inför festivalen, ett samarbete som skapade 
nya kontaktytor för såväl studenterna som för tonsättarna. Detta arbete kommer att påverka svenskt musikliv 
långt in i framtiden. Även verk av tonsättarstudenter framfördes under festivalen. 

Många andra positiva kringeffekter ser vi också i Svensk Musikvårs kölvatten. Den lyckade satsningen 
inspirerar andra att genomföra liknande satsningar. I Norrköping och Uppsala har man startat en liknande 
festival med samma tema. På många andra platser pågår diskussioner om att starta en liknande 
verksamhet. 

Inom ramen för ”Rikstinget” arrangerat av Berwaldhallen blev för andra året Svensk Musikvårs konstnärliga 
ledare, Jörgen Pettersson, inbjuden som medverkande i paneldebatt. Här lyftes Svensk Musikvår fram som 
ett lyckosamt och viktigt inslag i svenskt musikliv. 

EXEMPEL PÅ HUR DET FRAMGÅTT ATT PROJEKTET STÖTTATS AV MUSIKVERKET. 

Musikverket finns med namn och logotyp i allt marknadsföringsmaterial såsom affischer, flyers, hemsida, 
pressreleaser och programbok. Musikverket finns även nämnt i textmaterialet kring festivalen. Några 
exempel på hur Musikverket synliggörs i vår samverkan med institutionerna finns under rubrikerna: Press 
och Marknadsföring nedan.

Musikverket har även lyfts fram i våra muntliga presentationer i samband med konserterna under festivalen 
och när Svensk Musikvår presenterats i olika sammanhang.

BILAGOR 

• Ekonomisk redovisning
• Granskningsrapport av revisor

Med vänlig hälsning

Jörgen Pettersson
Studio 53/ Stockholms Saxofonkvartett
Tulegatan 53, 113 53 Stockholm
070 55 234 22

Jörgen Pettersson
Festivalledare för Svensk Musikvår 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Svensk Musikvår 2018 - Rapport 

En av Sveriges största 
uppdragsgivare till fria 
musiker och tonsättare 
Festivalen Svensk Musikvår uppförde i år, under nio festivaldagar, runt 
160 verk av 140 idag verksamma svenska tonsättare, varav ca 50 var 
uruppföranden eller Sverigepremiärer. Över 530 musiker var involverade i 
framförandet av dessa verk varav de flesta var fria musiker. Detta gör 
Svensk Musikvår till en av de största uppdragsgivarna inom det fria 
musiklivet i Sverige idag. 

35 konserter  
12 spelplatser 
160 verk 
130 tonsättare 
50 uruppföranden 
530 musiker 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Svensk Musikvår 2018 - Rapport 

Prisad för genusarbete 
Guldkvasten 2017 delades under festivalen ut till Svensk Musikvårs 
huvudman, Stockholms Saxofonkvartett och dess festivalledare Jörgen 
Pettersson, för sitt konsekventa arbete för jämställdhet inom branschen 
och för den jämställda festivalen Svensk Musikvår som förra året hade 
fördelningen 50/50 mellan kvinnliga och manliga tonsättare. 

Motiveringen:  
“Stockholms Saxofonkvartett är sedan decennier en av Sveriges främsta 
och mest oumbärliga ensembler för framföranden av ny musik av 
kvinnliga tonsättare, nationellt och internationellt. Genom att driva 
pedagogiska projekt med unga musiker och musikskapare lägger de 
också grunden för framtida kvinnliga tonsättarskap. I centrum för detta 
står eldsjälen Jörgen Pettersson. Han är även konstnärlig chef för den 
repertoarmässigt jämställda Svensk Musikvår – Festivalen för Svensk 
konstmusik.” 

50/50 
2018 års festival framfördes verk av 69 kvinnliga tonsättare och 94 
manliga vilket procentuellt motsvarar 43 %. kvinnliga tonsättare.  
Med tanke på att andelen kvinnliga tonsättare i FST är 21% så har vi 
lyckats förhållandevis väl.  

Antalet medverkande musiker var övervägande kvinnor, ca 56 % vilket 
betyder att om vi räknar på tonsättare och musiker sammantaget så får 
vi en balans på 50/50. 
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Svensk Musikvår 2018 - Rapport 

Viktig för institutionerna 
1. Varför tycker ni det är intressant eller viktigt att medverka i Svensk 

Musikvår – Festivalen för Svensk Konstmusik? 

2. Vilken funktion fyller festivalen Svensk Musikvår i vårt kulturliv? 

1. 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. Vi ser väldigt mycket fram emot årets upplaga och hoppas på en stor publik 
tillströmning. 

2. Vi älskar festivaler! Svensk Musikvår blir ytterligare en spotlight som på ett tydligt och markant sätt visar på 
skönheten, kraften och energin i musiken. Genom all den musik som under några veckor dominerar den 
svenska musikscenen bidrar festivalen på ett ovärderligt sätt till att stärka vår konstform och bygga nya 
publikrelationer. Jag ser fram emot många år av samarbeten kring Svensk Musikvår och hoppas festivalen 
får möjlighet att växa såväl konstnärligt, finansiellt som publikt.  

—Stefan Forsberg, Executive & Artistic Director, Konserthuset Stockholm 

1. 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. 

2. Svensk Musikvår är en viktig brygga mellan de fria musiklivet och institutionerna, genom samverkan och 
utbyte presenteras ett brett utbud av samtida musik i olika format och vid olika tidpunkter för 
Stockholmspubliken. Vi ser fram emot att få bjuda Folkoperans publik på oväntade musikaliska möten i form 
av lunchkonserter i vår foajé och andra evenemang som möjliggjorts genom samarbete med Svensk 
Musikvår. 

 — Monica Fredriksson, VD Folkoperan 

1. Det snabba svaret är att festivalen innehåller så mycket fantastisk musik att det helt enkelt känns självklart 
att tacka ja till ett erbjudande om att vara delaktig i festivalen. 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. Därtill är Musikaliska en fantastisk miljö att framföra detta i vilket bäddar för en riktigt bra 
kombination. Festivalen är mycket välkommen till oss. 

2. Att spegla sin samtid och historia är en förutsättning för att också kunna skapa en framtid. Vårt kulturliv är 
sammanflätat med olika beståndsdelar; konsten, musiken, arkitekturen, teatern m.m. På samma sätt har 
musiklivet sina olika delar som tillsammans bildar den rika helhet det är idag. Blåsmusiken har under många 
år varit en självklar del av det svenska musiklivet, utan den skulle musiklivet halta i stort. På samma sätt 
skulle vårt gemensamma kulturliv halta om vi inte belyser vad som musikaliskt skapats genom åren här i vårt 
land. Vårt musikaliska arv skapar en kompassriktning för vart vi är på väg. 

—Ola Bjerding VD Musikaliska, Blåsarsymfonikerna & Länsmusiken i Stockholm 

1. Radiokören och Sveriges Radios Symfoniorkester har sedan länge ett nära samarbete med svenska 
tonsättare, så när svensk konstmusik manifesteras på detta sätt är det självklart för oss att vara med. 

2. 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  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Svensk Musikvår 2018 - Rapport 

Viktig för utbildningen 
Svensk Musikvår och Kungliga Musikhögskolan


”Svensk Musikvår har blivit en knutpunkt för nutida konstmusik på 
Kungliga Musikhögskolan. Studenterna väljer själva sin repertoar, 
studerar in den med sina lärare, och det utmynnar i en dag full av 
konserter med fantastiskt fina framföranden. Detta är ett utbyte mellan 
det professionella musiklivet och unga musiker och tonsättare i bästa 
bemärkelsen; kontakter skapas, ideér delas, generationer möts.”  
Karin Rehnqvist, 

professor i komposition


Anna Maria Koziomtzis, 

Akademichef vid Kungliga Musikhögskolan 

”Tack alla fantastiska musiker och tonsättare för väldigt fina konserter i 
fredags! Vilka fina och engagerade framföranden av nutida svensk musik. 
Och vilka originella nya stycken det var, de som uruppfördes. Svensk 
Musikvår är verkligen en plattform för att ta sig vidare ut i det 
professionella musiklivet. Men allt börjar här; på vår musikhögskola. De 
samarbeten och kontakter ni skapar här bär ni med er genom fortsatt 
musicerande och komponerande.” 
Karin Rehnqvist i ett meddelande till studenterna på KMH direkt efter festivalen.

Skolans medverkan i Svensk Musikvår har ändrat hela synen och 
inställningen till nutida konstmusik både bland lärare och elever och till att 
framföra vår tids musik”. 
Jan Risberg, lärare på KMH


Samarbetet mellan Svensk Musikvår och Kungl. Musikhögskolan har resulterat i en ny diskussion och debatt 
kring repertoarval som lett till två stora förändringar: Det ena är synen och inställningen till nutida konstmusik 
både bland lärare och elever. Det andra är synen på genusbalanserade repertoarval hos såväl studenter och 
lärare. Genom att Svensk Musikvår framfört önskemål om en nutida och genusbalanserad programsättning har 
vi lyckats få igång interna diskussioner och medvetandegjort vikten att diskutera denna fråga redan under 
utbildningen. Vi har här varit tydliga med vilka krav och förväntningar som ställs på oss som är verksamma i fria 
musikerlivet. Under ett par år har Svensk Musikvår haft möjlighet att driva denna fråga gentemot våra 
utbildningsinrättningar, och vi kan med glädje konstatera att medvetenheten och intresset har ökat på ett 
dramatiskt sätt.  
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Svensk Musikvår 2018 - Rapport 

Press-artiklar och urklipp 
3 pressmeddelanden skickades ut direkt till landets främsta 
kulturskribenter och genom Mynewsdesk. Vi skickade även 
pressinformation och programbok med brev till några av dem. Våra 
pressmeddelanden delades också på Facebook, Instagram och twitter 
och fanns för nedladdning på vår hemsida. Dessa resulterade i flera 
artiklar och recensioner i våra största dagstidningar, Tv och Radio. 

PRESSMEDDELANDE 1 — TILLBAKA MED FULL KRAFT!
För tredje året i rad arrangeras Svensk Musikvår – Festivalen för Svensk Konstmusik. En festival som på 
bara några år etablerats som en väldig och unik årlig manifestation för vår tids musik. Årets festival omfattar 
en stor mängd konserter som under hela nio dagar tar plats på olika scener i Stockholm. 
Läs pressmeddelande 1 här: https://svenskmusikvar.se/sites/default/files/2017-12/
Pressmed1_Svensk_Musikvar_2018.pdf 

PRESSMEDDELANDE 2 — SVENSK MUSIKVÅR 2018
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 
Ladda ner och läs hela pressmeddelande 2 här: https://svenskmusikvar.se/sites/default/files/2018-02/
pressmeddelande_2_smv_2018_u.pdf 

PRESSMEDDELANDE 3 — NU ÄR MUSIKVÅREN HÄR!
Svensk Musikvår involverar många av Stockholms främsta musikscener i ett gemensamt projekt vilket ger 
festivalen en unik karaktär och själ. Det gör också att Svensk Musikvår, under några dagar kan sprida sig 
över hela vår musikstad och låter den svenska nutida konstmusiken nå ut till en bred och stor publik. 
Ladda ner hela pressmeddelande 3 här: https://svenskmusikvar.se/sites/default/files/2018-03/
pressmeddelande_3_smv2018.pdf  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Svensk Musikvår 2018 - Rapport 

Dagens Nyheter  
21/3 2018 

”Den musikaliska motsvarigheten till Liljevalchs vårsalong heter Svensk 
musikvår och mönstrar 160 verk på 40 konserter under en fullsmockad 
vecka. DN:s musikkritiker Camilla Lundberg lyssnar sig igenom en 
arrangörsbragd av rang.” 

https://www.dn.se/kultur-noje/konsertrecensioner/konsertrecension-varsalongen-i-musik-
kraver-och-far-sina-fullblodsproffs/
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Svensk Musikvår 2018 - Rapport 

Svenska Dagbladet  
21/3 2018 

”På Stockholms alla musikscener pågår just nu Svensk musikvår. Ett 
myller av konserter visar att den konstmusikaliska aktiviteten är febril.” 

https://www.svd.se/franskt-flode-fint-bidrag-till-svensk-konstmusik 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https://www.svd.se/saxofonkvartett-far-guldkvasten
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Sveriges Television 
21/3 2018 
Det var ett bidrag från Musikverket som fick festivalen att växa ordentligt 
förra året. Då fick den besök av mellan 5000 och 6000 personer, och 
Jörgen Pettersson räknar med minst lika många besökare i år. 

https://www.svt.se/kultur/musik/svensk-musikvar-en-stor-festival-i-det-dolda

Svensk musikvår – en stor festival i det dolda
Våren har kommit till Stockholm – i alla fall på musikfronten. Men det är inte så många som vet om 
det. Under nio dagar tar experimentell musik plats på flera av Stockholms stora scener.
Svensk musikvår började som en nästan helt ideellt projekt för tre år sedan. I år hålls festivalen 15-23 mars 
och har vuxit betydligt sedan starten 2016. Scenerna är välkända: Konserthuset, Berwaldhallen, Kungliga 
Operan, Storkyrkan, Musikaliska med flera. Nästan alla konserter och evenemang är gratis.
Jörgen Pettersson, medgrundare och festivalchef, rullar upp en affisch på Scenkonstmuseet, en ny spelplats 
som Svensk musikvår erövrat i år.  – Förr brukade jag känna nästan hela publiken på konserterna. Nu blir 
jag glad om jag ser någon jag känner.

Inget konstigt med konstmusik
Festivalen är ganska omfattande för att handla om ett så smalt kulturområde som konstmusik, hur fungerar 
det? – Det är inget konstigt egentligen. Det är klart att det måste skrivas ny musik, jag menar även 
Beethoven och Mozarts musik var ju ny en gång i tiden. Ska man ha ett levande kulturklimat och musikliv så 
måste man se till att det skrivs ny musik och att den framförs och spelas. Annars blir vår musik bara ett 
museum. Med ny musik menar Jörgen Pettersson inte en färsk popdänga, snarare musik som tänjer på 
gränserna för vad musik är. På Scenkonstmuseet ska Fredric Bergström spela sitt verk Open up a can of 
wasps, som består av ljud från vevlira och elektronik. Det blir även samtal om elektronmusiken och 
framtiden.

Låg tröskel mellan olika konstformer
Det var ett bidrag från Musikverket som fick festivalen att växa ordentligt förra året. Då fick den besök av 
mellan 5000 och 6000 personer, och Jörgen Pettersson räknar med minst lika många besökare i år.
Vilka är det som sitter i publiken, förutom redan inbitna musiker? – Vi har märkt av en ny publik. Jag tror att 
det är många allmänt kulturintresserade personer. Tröskeln är ganska låg mellan till exempel konst, litteratur 
och nyskapande musik.  
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Sveriges Radio 
P4 Stockholm med Mia Bryngelson uppmärksammade Svensk Musikvår och intervjuade 
konstnärlige ledaren Jörgen Pettersson med smakprov på Dror Feilers "Ki" framfört av 
Stockholm Saxophone Quartet. 

P2 Live - Konsert sände 5/4 det första av två program inspelade under Svensk Musikvår 
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1053706?programid=4427
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imusiken 
Musikbloggen imusiken skrev flera artiklar om Svensk Musikvår och 
förärade även festivalen med utmärkelsen Stora Svenska 
Arrangörspriset.  

Den svenska musikvåren kommer i mars, 
2016-12-16: http://imusiken.se/den-svenska-
musikvaren-kommer-i-mars/


400 medverkande i Svensk Musikvår 2018, 
2018-02-25: http://imusiken.se/400-medverkande-
i-svensk-musikvar-2018/


Svensk Musikvår strömmar över huvudstaden, 
2018-02-25: http://imusiken.se/svensk-musikvar-
strommar-over-huvudstaden/ 

Disputation och föreställning: Hur komponera ett 
teaterframförande?, 2018-02-27: http://
imusiken.se/disputation-och-forestallning-hur-
komponera-ett-teaterframforande/


Festivalen Svensk Musikvår – hela programmet, 
2017-03-02: http://imusiken.se/festivalen-svensk-
musikvar-hela-programmet/ 

Fria seminarier under Svensk Musikvår, 
2017-03-03:http://imusiken.se/fria-seminarier-
under-svensk-musikvar/

Landets alla tonsättare firas under Svensk 
Musikvår, 2018-03-09: http://imusiken.se/landets-
alla-tonsattare-firas-under-svensk-musikvar/


Hon fick Saltöstiftelsens tonsättarstipendium, 
2018-03-10: http://imusiken.se/hon-fick-
saltostiftelsens-tonsattarstipendium/


Tredje Rikstinget för västerländsk konstmusik, 2018-03-13: http://imusiken.se/tredje-rikstinget-for-
vasterlandsk-konstmusik/ 

Svensk Musikvår är tillbaka, 2017-02-14: http://imusiken.se/svensk-musikvar-ar-tillbaka/


Legendarisk saxofonkvartett får Guldkvasten,  2018-03-17: http://imusiken.se/legendarisk-
saxofonkvartett-far-guldkvasten/ 

Svensk Musikvårs 240 verk, 2017-03-27: http://imusiken.se/svensk-musikvars-240-verk/


Nystart för nutida svenska romanser?, 2018-03-28: http://imusiken.se/nystart-for-nutida-svenska-
romanser/  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Guldkvasten 
Guldkvasten delades ut till Stockholms Saxofonkvartett bl.a. för arbetet 
med Svensk Musikvår och omskrevs i flera media. Svensk Musikvår 
lånade ut sin Press-maillista till Kvast för utskicket.  

Så här löd motiveringen:
“Stockholms Saxofonkvartett är sedan decennier en av Sveriges främsta och 
mest oumbärliga ensembler för framföranden av ny musik av kvinnliga 
tonsättare, nationellt och internationellt. Genom att driva pedagogiska projekt 
med unga musiker och musikskapare lägger de också grunden för framtida 
kvinnliga tonsättarskap. I centrum för detta står eldsjälen Jörgen Pettersson. 
Han är även konstnärlig chef för den repertoarmässigt jämställda Svensk 
Musikvår – Festivalen för Svensk konstmusik.” 

‣ Kvast: http://kvast.org/stockholms-saxofonkvartett-far-guldkvasten-2017/ 
‣ Sveriges Radio: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6909652 
‣ Sveriges Kvinnolobby: http://sverigeskvinnolobby.se/blog/guldkvasten-2017-gar-till-stockholms-

saxofonkvartett 
‣ Norrköpings Tidningar: http://www.nt.se/kultur-noje/saxofonkvartett-far-guldkvasten-om5046434.aspx 
‣ Folkbladet: https://www.folkbladet.nu/2070389/saxofonkvartett-far-guldkvasten 
‣ Corren: http://www.corren.se/kultur-noje/saxofonkvartett-far-guldkvasten-om5046434.aspx 
‣ Uppsala Nya Tidning: http://www.unt.se/kultur-noje/saxofonkvartett-far-guldkvasten-4930811.aspx 
‣ Piteå Tidningen: http://www.pt.se/noje-kultur/saxofonkvartett-far-guldkvasten-10811725.aspx 
‣ Norrländska Socialdemokraten: http://www.nsd.se/kultur-noje/saxofonkvartett-far-guldkvasten-

nm4790836.aspx 
‣ Hela Gotland: http://www.helagotland.se/kulturnoje/saxofonkvartett-far-guldkvasten-15108459.aspx 
‣ Norrbottenskuriren: http://www.kuriren.nu/kultur-noje/saxofonkvartett-far-guldkvasten-nm4790836.aspx 
‣ Smålandsposten: http://www.smp.se/tt-feature/saxofonkvartett-far-guldkvasten/ 
‣ Blekinge Läns Tidning: http://www.blt.se/tt-feature/saxofonkvartett-far-guldkvasten/ 
‣ Sydöstran: http://www.sydostran.se/tt-feature/saxofonkvartett-far-guldkvasten/ 
‣ Västerbotten Kuriren: https://www.vk.se/2279390/saxofonkvartett-far-guldkvasten 
‣ Barometern: http://www.barometern.se/tt-feature/saxofonkvartett-far-guldkvasten/ 
‣ e-posten: http://www.eposten.se/kultur-noje/saxofonkvartett-far-guldkvasten-unt4930811.aspx 
‣ imusiken: http://imusiken.se/legendarisk-saxofonkvartett-far-guldkvasten/ 
‣ RANK: https://rankmusik.se/nyheter/guldkvasten-2017-till-stockholms-saxofonkvartett/ 
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Marknadsföring 
Trycksaker, sociala media och annonsering  
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Trycksaker 
Programbok om 60 sidor delades ut gratis till alla festivalbesökare. På baksidan presenterades 
Musikverkets och alla våra andra samarbetspartners loggor. Se sid. 20. 
Länk till programboken som pdf finns här: https://svenskmusikvar.se/sites/default/files/2018-03/
svensk_musikvar_2018_programbok.pdf


Affischer i olika storlekar, med Musikverkets och alla våra andra samarbetspartners loggor, sattes upp och 
spreds på strategiska platser i Stockholm och hos våra samarbetspartners.  

Flyers med hela festivalprogrammet spreds på strategiska platser i Stockholm och hos våra 
samarbetspartners. 

Rollups med festivalens grafiska profil och illustrationer från festivalens första år fungerade som portabel 
scenografi och välkomnade i entrén till alla spelplatser och konserter. 
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Annonsering Dagspress och Sociala media 

Målet med vår annonsering var att nå såväl redan hängiven publik som 
nya nyfikna åhörargrupper. Därför var annonsering utanför våra egna 
redan etablerade kanaler viktig.  

Annonsering i dagspress gjorde vi i samarbete med Mediebyrån OpusEtt.  
Vi hade fyra annonser i DN Dagens Nyheter (4,11,15 och 17/3) och en i SvD Svenska Dagbladet (11/3). 

Annonsering i Sociala Media: 
Annons 1 var en enkel annons med festivalens datum och årets bild, en liveillustration föreställande Alpaca 
ensemble spelandes "In Orbit" av Karin Rehnqvist tecknad av Jenny Soep i samband med förra årets 
festival på röd botten. Annonsen var länkad till vår hemsidas förstasida. Med den här annonsen ville vi 
informera om fakta kring festivalen; datum och spelplatser.  

Annons 2 var ett bildspel med bilder från förra årets festival och musik av Paulina Sundin/Monty Adkins 
”Rondures” för saxofonkvartett och elektronik. Musiker: Stockholms Saxofonkvartett.  
Texten löd: Svensk Musikvår – Festivalen för Svensk Konstmusik! Låt dig fascineras av allt från 
elektroakustiska klassiker, virtuosa solonummer till nyskapande musikdramatik. Upplev ensembler, musiker 
och dirigenter på internationell toppnivå. Svensk Musikvår 15–23 mars visar upp hela den rikedom och 
uttrycksbredd som finns i vår tids konstmusik. Läs allt om alla medverkande och hela programmet på 
www.svenskmusikvar.se. Foto: Emma-Sofia Olsson och Erik Simander 
Den var länkad till festivalprogrammet på vår hemsida och hade till uppgift att ge en känsla och upplevelse av 
festivalens stora utbud. Annonsen ville vända sig till en ny publik och väcka nyfikenhet och inspiration att besöka 
festivalen. Den här annonsen lades även ut på Instagram.  
Ni kan se annons 2 här: https://www.facebook.com/svenskmusikvar/videos/10155526348653651/ 

Annons 3 var en karusellannons där varje bild 
representerade våra tolv spelplatser och länkade till varsin 
sida på vår hemsida som presenterade spelplatserna med 
adress och program. Målet med den här annonsen var att få 
maximal spridning till potentiell publik genom att tagga alla 
våra samarbetspartners facebooksidor. 

Vi annonserade i flera Evenemangskalendrar som DN Kultur, 
SvD, Visit Stockholm, Welma, Allt om Stockholm, Vad händer i 
Stockholm, Gratis i Stockholm m.fl. 

Vi lade till en facebookpixel på vår hemsida som gjorde att 
alla som besökte vår hemsida fick upp annonserna i sitt flöde. 

Vi gjorde Facebookevents för varje konsert under festivalen 
för att underlätta för de medverkande att hjälpa till med 
marknadsföringen av sina egna evenemang. Alla konserter 
marknadsfördes också på Instagram och Twitter.  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Marknadsföring genom våra samarbetspartners 

Våra samarbetspartners var fantastiskt engagerade och hjälpe oss att 
sprida information och marknadsföra festivalen genom alla sina kanaler; 
både genom mailutskick, sociala media, på sina hemsidor och i sina 
kalendarier och lokaler. Stort tack! 

Några exempel: 
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Kommunikation 
Vi har aktivt, från årsskiftet dagligen, kommunicerat med våra följare och 
publik genom våra plattformar på sociala media, men även genom 
mailutskick, nyhetsbrev och framför allt genom vår hemsida, före under 
och efter festivalen. Här hittar ni också massor av foton, filmer, 
ljudinspelningar och filminspelningar från festivalens alla konserter. 

Ni hittar oss här:  

Hemsida: https://svenskmusikvar.se

Facebook: https://www.facebook.com/svenskmusikvar/

Instagram https://www.instagram.com/svenskmusikvar/

Twitter: https://twitter.com/svenskmusikvar

Youtube:  https://svenskmusikvar.se/video-2018

https://www.youtube.com/channel/UCjM7g8N85NxfwYBpddjSD3Q?view_as=subscriber

Soundcloud: https://soundcloud.com/svenskmusikvar

#svenskmusikvar, #svenskmusikvår 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Konserterna – program, 
bilder, publiksiffror, 
filminspelningar 
Vi var överväldigade av det stora antal åhörare som strömmade till 
konserterna. Både hängivna lyssnare och ny nyfiken publik hittade till 
festivalen. Stämningen var hög och mötet mellan medverkande och 
publik blev en stark upplevelse för oss alla. Öven 6000 åhörare besökte 
Svensk Musikvår 2018 och lika många har fram till idag sett 
livestreamingarna och videoinspelningarna från årets festival. 
Sammanlagt har alltså över 12.000 åhörare sett konserterna från Svensk 
Musikvår 2018 hittills.  

6132 + 6090 =12.222 
Alla foton är tagna 
av fotografen 
Hampus Andersson 
utom dem från 
Berwaldhallen som 
är tagna av 
Christian Lärk. Fler 
foton från 
konserterna hittar ni 
HÄR. 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Torsdag 15 mars 
kl 17.00 Berwaldhallens foajé, Fri entré 
Arrangör Berwaldhallen 

KONSERTINTRODUKTION 

 Antal besökare:  193 
Inför Berwaldhallens 
konsert kl. 18.00 
samtalade David Saulesco 
med tonsättaren Victoria 
Borisova-Ollas om hennes 
verk Wunderbare Leiden 
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Torsdag 15 mars kl 17.15  
Berwaldhallens foajé, Fri entré 
I samarbete med Berwaldhallen 
Länk till konserten: https://youtu.be/dZghCTc27pI 

INVIGNINGSKONSERT 

 Antal besökare:  325 
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) 
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Torsdag 15 mars kl 18.00 
Berwaldhallens foajé, ordinarie pris 
Arrangör Berwaldhallen  

SCHUMANN & BORISOVA-OLLAS 

 Antal besökare:  980 
Robert Schumann  
1810–56  
Uvertyr till Genoveva 9’ 
(1847) 

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’ 

 29



Svensk Musikvår 2018 - Rapport 

Fredagen den 16 mars 12:00,  
Sveriges Radio, Studio 2, Fri entré 
I samarbete med Berwaldhallen och Sveriges Radio 
Länk till konserten: https://youtu.be/SdiXwrkqrv8 

LUNCHKONSERT I STUDIO 2 

 Antal besökare:  72 
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) 
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Fredag 16 mars, Kl 18.00 
TeaterStudio Lederman Gästrikegatan 13, Fri entré 
I samarbete med FST 
Länk till konserten: https://youtu.be/ZcbeE3Y6ajw 

THE REMIN TRIO 

 Antal besökare:  94 
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 
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Fredag 16 mars, Kl 19.15 
TeaterStudio Lederman Gästrikegatan 13, Fri entré 
Länk till konserten: https://youtu.be/TwRbfbqonv0 

DUO EGO 

 Antal besökare:  194 
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 
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Fredag 16 mars, Kl 20.30 
TeaterStudio Lederman Gästrikegatan 13, Fri entré 
Länk till konserten: https://youtu.be/8ZMz2PPXpkA 

STOCKHOLMS SAXOFONKVARTETT MED GÄSTER 

 Antal besökare:  146 
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 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Lördag 17 mars Kl 15.00 
S:t Jacobs kyrka, Fri entré 
I samarbete med Stockholms Domkyrkoförsamling 
Länk till konserten: https://youtu.be/HRzIHISgKuE 

ALLA BALLATA 

 Antal besökare:  122 
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 

Medverkande: 
Joakim Andersson orgel 
Staffan Mårtensson klarinett 
Nigar Dadascheva piano 
Dahlkvistkvartetten 
Stockholms domkyrkokör 
Michael Waldenby dirigent 
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Lördag 17 mars Kl 17.00 
Storkyrkan, Fri entré 
I samarbete med Stockholms Domkyrkoförsamling 

SiGNALER 

 Antal besökare:  175 
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 
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Lördag 17 mars Kl 19.00 
Kungliga Operan, Guldfoajén, Fri entré 
I samarbete med Kungliga Operan och Kungl. Musikaliska akademien 
Länk till konserten: https://youtu.be/4BAX146GoLk 

PLÅTSAX – HJÄRTATS INSTRUMENT 

 Antal besökare:  108 
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 
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Söndag 18 mars Kl 13.00  
Musikaliska, Fri entré 
I samarbete med Musikaliska 
Länk till konserten: https://youtu.be/a9ELzenMsY8 

TRIO LINDGÅRD RODRICK ÖQUIST 

 Antal besökare:  88  
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 
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Söndag 18 mars Kl 15.00  
Musikaliska, Fri entré 
I samarbete med Musikaliska och Norrköpingsljud 
Länk till konserten: https://youtu.be/2VGzRxVu9k8 

NORRKÖPINGSLJUD 

 Antal besökare:  96  
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 
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Söndag 18 mars Kl 18.00  
Musikaliska, Fri entré 
I samarbete med Musikaliska och Norrbottensmusiken 
Länk till konserten: https://youtu.be/Cd6-socG6f8 

NEO - NEW SWEDEN 

 Antal besökare:  157 
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 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Måndag 19 mars Kl 12.30  
Kungl. Musikhögskolan, Kungasalen, Fri entré 
I samarbete med Kungl. Musikhögskolan 

5 ELEKTROAUKUSTISKA VERK 1970-2018 

 Antal besökare:  88  
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  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19 mars, Kl 12.00 
Konserthuset Grünewaldsalen Fri entré 
I samarbete med Konserthuset Stockholm 
Länk till konserten: https://youtu.be/7bwm42x6lfA 

FAINT NOISE 

 Antal besökare:  93  
Jenny Hettne f 1977 
Tinkles, Clinks and Heavenly Metal 
för violin, kontrabasblockflöjt 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 elektronik 
(2011) 9’ 

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

 41

https://youtu.be/7bwm42x6lfA


Svensk Musikvår 2018 - Rapport 

19 mars, Kl 18.00 
Konserthuset Grünewaldsalen Fri entré 
I samarbete med Konserthuset Stockholm 
Länk till konserten: https://youtu.be/T9JZDFaau4Q 

UMEDUO 

 Antal besökare:  98  
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' 
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19 mars, Kl 20.00 
Konserthuset Grünewaldsalen Fri entré 
I samarbete med Konserthuset Stockholm 
Länk till konserten: https://youtu.be/h5_SWmP29DU 

KAMMARENSEMBLEN 

 Antal besökare:  146 
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  
Kammarensemblen 
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Tisdag 20 mars, Kl 12.00 
Folkoperan, Foajén Fri entré 
I samarbete med Folkoperan 
Länk till konserten: https://youtu.be/W9v90d-1Bh4 

KATTENS ÖRON 

 Antal besökare:  58  
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 

Medverkande: 
Magdalena Meitzner, slagverk  
Bård Ericson, kontrabas  
Jörgen Pettersson, saxofon  
Jonas Forssell, recitation  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Tisdag 20 mars Kl 16:30 
Folkoperan, Salongen, Fri entré 
I samarbete med Folkoperan 
Länk till konserten: https://youtu.be/tNDcIDv8N5k 

JONAS FORSSELL – komponist och arrangör 

 Antal besökare:  73  
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 
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Tisdag 20 mars, Kl 18.00 
Kungliga Musikhögskolan, Kungasalen, Fri entré 
I samarbete med Kungl. Musikhögskolan 

DEATH TO THE DOGS OF THE WELFARE STATE 

 Antal besökare:  72  
Musik: Kent Olofsson 
Medverkande: Teatr Weimar  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Tisdag 20 mars Kl 19.00  
Folkoperan, Ordinarie pris! 
Arrangerades av Folkoperan 

SALIERI vs MOZART 

 Antal besökare:  378 
MEDVERKANDE
ANTONIO SALIERI
Loa Falkman
FÖRFATTAREN
Frida Österberg
ELEONORA
Hillevi Martinpelto
TONINO/MOZART
Jesper Säll
ORKESTER
Orkester Salieri vs Mozart

UPPHOVSMAKARE
MUSIK MOZART OCH SALIERI
Nikolai Rimskij-Korsakov
MUSIK PRIMA LA MUSICA 
E POI LE PAROLE
Antonio Salieri
LIBRETTO MOZART OCH SALIERI
Alexandr Pusjkin
LIBRETTO PRIMA LA MUSICA 
E POI LE PAROLE
Giovanni Battista Casti
IDÉ & MUSIKALISKT 
ARRANGEMANG
Jonas Forssell

TEAM
REGI
Tobias Theorell
MUSIKALISK LEDNING
Niklas Willén
DIRIGENTER
Niklas Willén
Jakob Hultberg
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Tisdag 20 mars Kl 14.00 
Scenkonstmuséet, Fri entré 
I samarbete med EMS och Scenkonstmuseet 
Länk till konserten: https://youtu.be/fPg9QGatCbE 

FST 100 ÅR: 
ELEKTRONMUSIKEN OCH FRAMTIDEN 

 Antal besökare:  22  
Fredric Bergström f 1975 
Open up a can of wasps 
(2018) för vevlira och 
elektronik, 15’ 
uruppförande 
 

 48

https://youtu.be/fPg9QGatCbE


Svensk Musikvår 2018 - Rapport 

Tisdag 20 mars Kl 19.30 
Scenkonstmuséet, Fri entré 
I samarbete med EMS och Scenkonstmuseet 
Länk till konserten: https://youtu.be/fPg9QGatCbE 

ELEKTRONMUSIKSTUDION PRESENTERAR 

 Antal besökare:  148 
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 

Medverkande: 
Stockholms Saxofonkvartett 
Matias Karlsen Björnstad, 
sopransaxofon 
Jörgen Pettersson, altsaxofon 
Leif Karlborg, tenorsaxofon 
Linn Persson, barytonsaxofon 
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Onsdag 21 mars Kl 12.00  
Kungliga Musikhögskolan, Lilla Salen Fri entré 
I samarbete med Kungl. Musikhögskolan 

HAMLET II: EXIT GHOST 

 Antal besökare:  54  
Text: Jörgen Dahlqvist 
Musik: Kent Olofsson 
Medverkande:  
Linda Ritzén  
Rafael Pettersson 
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Onsdag 21 marsKl 12.00 
Konserthuset, Grünewaldsalen,  Fri entré 
I samarbete med Samtida Musik och Konserthuset 
Länk till konserten: https://youtu.be/AqvFLObOyDs 

FALK & KARLBERG 

 Antal besökare:  168 
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’ 

Medvetande:  
Mårten Falk 
Åsa Karlberg 
Ingrid Falk 
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Onsdag 21 mars Kl 18.00  
Konserthuset, Grünewaldsalen, Fri entré 
I samarbete med Konserthuset 
Länk till konserten: https://youtu.be/m5p5GMmX3T0 

DUO GELLAND 

 Antal besökare:  97  
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) 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Onsdag 21 mars Kl 20.00  
Konserthuset, Grünewaldsalen, Fri entré 
I samarbete med Samtida Musik och Konserthuset 
Länk till konserten: https://youtu.be/8eFVWTUvWcU 

CURIOUS CHAMBER PLAYERS 

 Antal besökare:  109 
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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Torsdag 22 mars Kl 12.00 
Folkoperans foajé, Fri entré 
I samarbete med Folkoperan 
Länk till konserten: https://youtu.be/ow_ugsuKeE8 

AXELSSON & NILSSON - DUO 

 Antal besökare:  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 
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Torsdag 22 mars, Kl 18.00 
Fylkingen, Münchenbryggeriet, Fri entré 
I samarbete med Fylkingen 
Länk till konserten: https://youtu.be/a6oOEe0yAVM 

FYLKINGEN 85 ÅR - OUVERTYR 

 Antal besökare:  153 
Välfärdsorkestern  
Lise-Lotte Norélius f 1961 
Sören Runolf f 1954 
Ouvertyr (2018) 10 ́ 
uruppförande 
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Torsdag 22 mars, Kl 18.30 
Fylkingen, Münchenbryggeriet, Fri entré 
I samarbete med Fylkingen 
Länk till konserten: https://youtu.be/zIZ5zLgksAE 

FYLKINGEN 85 ÅR - PRELUDIUM 

 Antal besökare:  157 
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 

Medverkande:  
Alexandra Nilsson 
div instrument och live-
elektronik  
Jenny Soep, live drawing 
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Torsdag 22 mars, Kl 19.45 
Fylkingen, Münchenbryggeriet, Fri entré 
I samarbete med Fylkingen 
Länk till konserten: https://youtu.be/gCZEQiEceG4 

FYLKINGEN 85 ÅR - KADENS 

 Antal besökare:  170 
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 
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Torsdag 22 mars, Kl 21.00 
Fylkingen, Münchenbryggeriet, Fri entré 
I samarbete med Fylkingen 
Länk till konserten: https://youtu.be/hpypsP90P3k 

FYLKINGEN 85 ÅR - FINAL 

 Antal besökare:  163 
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 
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Torsdag 22 mars, Kl 22.30 
Fylkingen, Münchenbryggeriet, Fri entré 
I samarbete med Fylkingen 
Länk till konserten: https://youtu.be/nl4_39OeXHQ 

FYLKINGEN 85 ÅR - HOMAGE 

 Antal besökare:  163 
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!"  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Fredag 23 mars Soppa: 11.30 Konsert: 12.00  
Musikaliska, Ordinarie pris! 
I samarbete med Musikaliska och Blåsarsymfonikerna 

SOPPKONSERT – A RIDE INTO THE WOOD 

 Antal besökare:  82  
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  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Fredag 23 mars Kl 12:30 
Kungliga Musikhögskolan Lilla Salen, Fri entré 
I samarbete med Kungl. Musikhögskolan 

SEX ELEKTROAKUSTISKA VERK 1955-2018 

 Antal besökare:  97  
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 
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Fredag 23 mars kl 14.00 
Kungl. Musikhögskolan, Milsteinsalen Fri entré 
I samarbete med Kungl. Musikhögskolan 
Länk till konserten: https://youtu.be/5zwrhm8SRww 

STUDENTKONSERT 1 

 Antal besökare:  103 
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 

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 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Fredag 23 mars kl 17.00 
Kungl. Musikhögskolan, Milsteinsalen Fri entré 
I samarbete med Kungl. Musikhögskolan 
Länk till konserten: https://youtu.be/-d87_7jWlwI 

STUDENTKONSERT 2 

 Antal besökare:  102 
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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Fredag 23 mars Kl 19.00 
Kungl. Musikhögskolan, Kungasalen Fri entré 
I samarbete med Kungl. Musikhögskolan 
Länk till konserten: https://youtu.be/ceQHOSIqP78 

GRAND FINAL 

 Antal besökare:  373 
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 

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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I samarbete med Kungl. Musikhögskolan och Audiorama 

KONSTNÄRLIGA FORSKNINGENS RUM 

Söndagen den 18 mars 2018 - 13.00, Plats: Kungl. Musikhögskolan och Audiorama
Workshop: Komponera ett hörspel!
För anmälan och ytterligare information, kontakta Henrik Frisk: henrik.frisk@kmh.se
Deltagarantalet är begränsat.
Publik 18

Måndagen den 19/3, 10.00, Plats: Kungl. Musikhögskolan och Audiorama
Workshop: Komponera ett hörspel!
För anmälan och ytterligare information, kontakta Henrik Frisk: henrik.frisk@kmh.se
Deltagarantalet är begränsat.
Publik 19

Tisdagen den 20/3, 10-12, Kungl. Musikhögskolan, Körsalen
Folk Song Lab
Folksången som ett kognitivt ramverk för kreativitet.
Med Susanne Rosenberg
Publik 19

Tisdagen den 20 mars 12:15-13:15, Plats: Kungl. Musikhögskolan, foajén
Symposium: Den konstnärliga forskningens rum – tvärvetenskaplig forskning i 
musik
Publik 22

Onsdagen den 21 mars 10:00-11:30, Plats: Kungl. Musikhögskolan, Kungasalen
Diskussion inför disputation
Simon Steen-Andersen diskuterar det konstnärliga arbetet i avhandlingen med Kent 
Olofsson
Publik 43

Onsdagen den 21 mars, 13:15, Kungl. Musikhögskolan, Kungasalen
Disputation
Camilla Eeg-Tverbak opponerar på Kent Olofssons avhandling.
Publik 46
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Tack och Hurrarop 
”I torsdags samlades representanter från hela Musiksverige för den tredje upplagan av Riksting för 
västerländsk konstmusik, ett samarbete mellan Sveriges Radio Berwaldhallen, Kungl. Musikaliska 
akademien och Svensk Scenkonst. Initiativtagaren Helena Wessman konstaterade att betydelsen av 
arrangemanget delvis kunde mätas genom svårigheten att samla alla deltagare efter paus, men framförallt 
genom viljan att diskutera dagens ämnen: Politisering av kulturen, det viktiga arbetet efter #metoo, 
programläggning och utbildningsfrågor. Fyra ämnen, fyra paneler och en fullsatt studio 2.
Människor med så mycket samlad passion, klokskap, vilja och övertygelse skapar en hoppfullhet. Vi ser 
stora brister och problem för återväxten för orkesterinstrument, för styrdokument som tar död på lusten till 
skapande, men här finns också förslag på lösningar och fantastiska initiativ.

Svensk Musikvår är just ett sådant. Med Stockholms Saxofonkvartett och Jörgen Pettersson i spetsen 
tränger denna satsning just nu undan vinterkylan genom ett brinnande engagemang som resulterar i 
mängder av konserter med nyskriven, svensk konstmusik. Jag blir också glad av att se det inspirerande 
samarbetet mellan institutioner och det fria musiklivet. Vi behöver varandra!” 

—Susanne Rydén, Preses i Kungl. Musikaliska akademien i ett blogginlägg.

”Hej Jörgen! Även jag vill tacka för det enorma arbete du (och Mattias) lägger ner. Jag är verkligen 
imponerad av hur professionellt ni lyckas genomföra den med de begränsade resurserna. Och dessutom är 
du pigg, positiv och glad hela tiden!!! Hur är det möjligt? Stort tack för att festivalen finns och att vi fick vara 
en del av den.” 

—Per Sjögren, Musiker

”Jag är mycket imponerad av Svensk Musikvårs många konserter, inspirerad av den entusiastiska 
stämningen bland publiken, arrangörer och musiker, och tacksam för att vara del av denna starka 
manifestation och uppsluppna firande av musiklivet! Tack Jörgen Pettersson och hela gänget som gjort 
festivalen möjlig!”

— Malin Bång, Tonsättare

”Jörgen, Stort tack för att du medverkade på Rikstinget och för att Svensk Musikvår invigdes hos oss! Vi 
samarbetare gärna nästa år igen.”

—Helena Wessman, VD Berwaldhallen

”Svensk Musikvår är slut för i år och jag längtar redan till nästa vår. Vilken grej!”
—Zackarias Ehnvall, Tonsättare

”Vi är så glada och stolta över er! En musik- och kulturmanifestation som stärker svenskt kulturliv. Kunnigt, 
ärligt, imponerande. En stor upplevelse för oss och för många många. Svensk musikvår inger hopp.”

— Louise Hedberg, Publik

”Oj och hej! Ni har varit mer än fantastiska. Tidernas bästa Svensk Musikvår; genomfört tack vare idel 
entusiaster. Värt ett diplom, också – ska göra ett.”

— Per-Åke Bystöm, Musikskribent

 66



Svensk Musikvår 2018 - Rapport 

Tack från oss! 
Festivalledare: 
Jörgen Pettersson
 
Festivalproducent: 
Mattias Rodrick

Produktion:
Matias Karlsen Björnstad
Linn Persson
Leif Karlborg
 
Webbdesign: Henrik Strindberg 

Redaktör: Göran Persson 

Grafisk form: Ulrika Ljungberg 

Dokumentation:

Illustratör: Jenny Soep 

Livestreaming: 
Johan E Andersson och Didrik Thurfjell 

Ljudinspelning: Mattias Hållsten 

Foto: Hampus Andersson 

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

 67


