
NU ÄR MUSIKVÅREN HÄR! 
Välkomna till Svensk Musikvår – Festivalen för Svensk Konstmusik! 15–23 mars 
Låt dig fascineras av allt från elektroakustiska klassiker, virtuosa solonummer till 
nyskapande musikdramatik. Upplev ensembler, musiker och dirigenter på 
internationell toppnivå. Svensk Musikvår 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 

På torsdag den 15 mars invigs Svensk Musikvår 2018 i Berwaldhallen med konsert och välkomsttal av Jörgen 
Pettersson, Svensk Musikvårs festivalledare, Helena Wessman, VD för Berwaldhallen, Sveriges Radios 
Symfoniorkester och Radiokören och Martin Jonsson Tibblin, ordförande i Föreningen Svenska Tonsättare.  


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. Festivalen invigs 
på Berwaldhallen och sedan följer konserter på Kungliga Operan, Konserthuset Stockholm, Studio 2 i 
Radiohuset, Fylkingen, Kungliga Musikhögskolan, Folkoperan, Musikaliska, Storkyrkan, Jacobs kyrka. 
Scenkonstmuseet och Teaterstudio Lederman.


I år fyller Föreningen Svenska Tonsättare 100 år och Svensk Musikvår hedrar FST genom att utse dess 
medlemmar till årets tonsättarprofil! Under de nio festivaldagarna framförs inte mindre än 160 olika svenska verk, 
varav 40 är uruppföranden! 


Vid lördagens konsert och Klingande Akademi i Kungliga Operans Guldfoajé meddelas också vem som får årets 
Guldkvast. Ett pris som är instiftat av KVAST – Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare – och delas ut till den 
orkester/arrangör av orkestermusik, kammarmusik eller elektroakustisk musik som har gjort bra satsningar på 
kvinnliga tonsättare. Förra årets Guldkvast gick till Konserthuset Stockholm. 


Det är en liten konstnärsnära grupp med ett brinnande intresse som driver Svensk Musikvår. 
– Men kärnan i festivalen är alla medverkande musiker, ensembler och tonsättare, säger Jörgen Pettersson, 
musiker och festivalledare för Svensk Musikvår. 

Under festivalen medverkar en lång rad framstående ensembler, solister och dirigenter. Bland dem 
KammarensembleN, Folkoperans orkester, Sveriges Radios Symfoniorkester, Curious Chamber Players, 
Stockholms Saxofonkvartett, Norrbotten Neo, klarinettisten Staffan Mårtensson, barytonen Karl-Magnus 
Fredriksson, Blåsarsymfonikerna, pianisterna Arne Forsén och Magnus Svensson, dirigenterna B Tommy 
Andersson och Fredrik Burstedt, och många många fler. 

Hur har detta varit möjligt? – Med stöd från Musikverket och alla våra andra möjliggörare och med ett gemensamt 
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, säger Jörgen Pettersson. 

Svensk Musikvår ges med stöd av Musikverket och alla andra möjliggörare: 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, STIM, EMS, Kungsholmens 
Gymnasium/Stockholms Musikgymnasium, Blåsarsymfonikerna, Norrbottensmusiken, Audiorama och 
Musikcentrum Öst. Stort tack till er alla!

Läs om alla medverkande och ta del av hela programmet på www.svenskmusikvar.se. 

Det är fri entré till nästan alla evenemang! 

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

För ytterligare information och intervjuer, kontakta: Jörgen Pettersson, jorgenpettersson@hotmail.com

tel 070-552 34 22 eller Mattias Rodrick, rodrick@bredband.net, tel 073-567 52 80
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