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Tack alla ni som hjälpt oss i arbetet att förverkliga Svensk Musikvår 2017! 

Högalids försaling:  Nils Larsson, Christina Engqvist
Kungl. Musikhögskolan:  Per Sjöberg, Joakim Anterot, Christer Jonsson, Kim Hedås, Karin Rehnqvist 
   Marie Samuelsson, Staffan Scheja, Bill Brunson, Cecilia Rydinger Alin
Kungliga Operan:  Helle Solberg, Katarina Aronsson, Klas Sjöblom, Birgitta Svendén
   Metta Flensburg, Sven Almqvist, Andrea Rea
Folkoperan:   Monica Fredriksson, Anders Gustavsson, Marit Strindlund
   Mellika Melouani Melani, Mina Lundstedt
Södra Latin:   Ann-Sofie Klingberg, Magnus Michaeli
Fylkingen:  Sten-Olof Hellström, Mats Lindström, EMS
Konserthuset:   Tony Lundman, Anna Wernemyr, Charlott Runevret, Eva Bjurenhed 
   Fredrik Andersson, Lotta Bjelkeborn, Stefan Forsberg
Musikaliska:   Lena Jakobsson, Ola Bjerding

Samt: Jenny Hettne, Ulrike Klingemann, Kajsa Lindgren, Johan E Andersson, Maria Eby von Zweigbergk, Helena 
Wessman, Anders Blomqvist, Andrea Rea, Marsel Nichan, Madeleine Jonsson Gille, Anders Asp, Isabel Thomson, 
Max Låke, Fredrik Wetterqvist, Erik Wallrup, Magnus Bunnskog, Ann Rosén, Magnus Andersson, Peter Wilgotsson, 
Tomas Löndahl, Susanne Rydén, Klas Torstensson, Marta Forsberg, Jonny Axelsson, Jeffrey Lee, Niklas Bromma-
re, Ivo Nilsson, Chrichan Larson, Johan Svensson, Jenny Soep och många fler.

Tack till vår publik och alla ni andra som bidrar till festivalen!

Mer information om festivalen hittar du på svenskmusikvar.se
Dela gärna era intryck, bilder och tankar om festivalen på sociala medier! Använd med fördel #svenskmusikvar



Måndag 20/3
Högalidskyrkan
19.00 Öppningskonsert ”Staden vaknar”

Tisdag 21/3 
Kungl. Musikhögskolan
12.30 Lunchkonsert med instrumentalister 
          från Klassiska institutionen  
14.00 Kent Olofsson - Champs d’étoiles
15.30 Presentation av Klangkupolen
17.00 Konsert med instrumentalister 
          från Klassiska institutionen
18.30 Invigningsceremoni 
19.00 Invigningskonsert Svensk Musikvår 2017 
21.15 Elektroakustisk konsert i Klangkupolen

Onsdag 22/3 
Kungliga Operan
13.30 Konstmusiksystrar 
15.00 ”Nya publikmöten och spelarenor” Seminarium
16.00 ”Hur får vi fram nya operor?” Seminarium
18.00 Ensemble SON och Either/Or
19.30 Sidén Hedman Duo
21.00 Barriärorkestern och Stockholms Kammarkör
     
Torsdag 23/3 
Folkoperan
12.00 Duo Gelland
13.15 Klingande Akademi, Seminarium
15.00 Aniarakvartetten
19.00 Förklädd gud (ordinarie pris) 
20.15 The Great Learning Orchestra 
21.15 Folkoperans Orkester

Fredag 24/3 
Södra Latin
12.15 Pianorama med Södra Latins elever
12.45 Royal Wind Quintet Stockholm

Kungl. Musikhögskolan
14.15 ”Konsten att komponera” 
           Seminarium med Karin Rehnqvist

Fylkingen
17.00 ”Vart tog rummet vägen?” Seminarium
19.00 ”Spatial musik i multipla dimensioner” 

Lördag 25/3 
Konserthuset
12.00 Mimitabu 
13.30 Norrköpingsljud
15.00 Kungliga Filharmonikerna (ordinarie pris)
          Guldkvasten kommer att delas ut under  
          konserten
17.30 KammarensembleN 
20.00 Stockholms Saxofonkvartett med gäster

Söndag 26/3 
Musikaliska
13.00 ”En ny vår för konstmusik i Sverige” 
           Panelsamtal
14.00 Alpaca Ensemble
15.30 Stockholms Kammarkör
16.00 Utdelning av Rosenbergpriset, Interpretpriset  
          och Musikens Möjliggörare
17.00 Norrbotten NEO 

FESTIVALPROGRAM
Stockholm 20-26 mars 2017  

Fri entré till alla evenemang utom där det står angivet ”ordinarie pris”. 
För biljetter och mer information om dessa konserter hänvisar vi till respektive arrangörs hemsida.
Alla konsertplatser är tillgänglighetsanpassade.
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...men när sedan programförslagen började strömma 
in från de deltagande ensemblerna började vi tyda ett 
mönster: Alla ville spela Karin Rehnqvists musik!

Vi frågade ensemblerna om de inte kunde hjälpa oss 
att variera programmet genom att välja någon annan 
tonsättare men motståndet från ensemblerna var 
starkt och de insisterade på att få framföra Karins 
musik.

KammarensembleN ville absolut genomföra Sverige- 
premiären av Raven Chant. ”Karins stycke måste vi 
bara få framföra”, sa Stockholms Kammarkör. Den 
norska Alpaca Ensemble har turnerat med program-
met RenRehnqvist, och såg nu en möjlighet att få 
framföra programmet i Sverige. Och så fortsatte det...

”Vad ska vi göra?”, frågade vi oss. Vi kunde inte 
fortsätta kämpa emot. Processen ledde oss hit. Vi 
insåg hur djupt förankrad Karin Rehnqvist har blivit i 
vårt musikliv.

Karins Rehnqvists musik framförs flitigt över hela 
världen och hon är professor i komposition på Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm. Hon är en färgstark 
debattör, uppskattad pedagog och inspiratör men 
framför allt en varm och engagerad person. 
Och så är hon dessutom jubilar i år!

Ur den musikaliska 
myllan växte det 
fram av egen kraft. 

Vi är stolta över att få 
presentera 
Svensk Musikvårs 
Tonsättarprofil 2017
 

Karin Rehnqvist! 

En tonsättarprofil på Svensk Musikvår 
hade vi inte tänkt oss...

Fanfar!
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Svensk Musikvår är tillbaka! 
Vem hade vågat tro detta när vi för ett och ett halvt år sedan stod några stycken i en 
korridor och kände oss uppgivna över situationen för den nutida konstmusiken? Vi 
bestämde oss för att göra något konkret. En inställd turné skapade lite utrymme och på 
rekordtid genomfördes förra årets uppmärksammade pilotfestival. Sedan var bollen i 
rullning.

Med Musikverket som huvudfinansiär har vi i år kunnat satsa fullt ut, ändå hade ingen 
av oss vågat drömma om att Svensk Musikvår skulle utvecklas så här explosionsartat. 
Alla vill vara med! Runt 30 olika samarbetspartners, där alla känner ett genuint ansvar 
för vårt nutida svenska musikliv, bidrar till att musiken nu kan presenteras för en bred 
publik. Det är vi mycket stolta över! 

Under en hel vecka bjuder vi på en musikfest fylld till brädden av ny spännande musik, 
allt i ett unikt samarbete mellan det fria musiklivet, konsertinstitutioner, organisationer 
och konsertarrangörer. Svensk Musikvår utspelas därför också på våra största och 
viktigaste konsertscener.

Tillsammans genomför vi den mest omfattande satsningen på nutida svensk konst-
musik som gjorts på lång tid. 35 konserter och seminarier med omkring 120 verk, 
varav 23 uruppföranden, av svenska tonsättare och närmare 500 medverkande 
musiker. 

Vi har blivit överrumplade över den positiva utvecklingen. Men även om den genomförs 
av alla hängivna musiker och tonsättare som på olika sätt bidrar med kunskap och 
arbete, är det fortfarande den lilla konstnärsnära arbetsgruppen som driver festivalen. 
Därför vill jag först och främst rikta ett stort och varmt tack till cellisten Mattias Rodrick, 
producent för Svensk Musikvår, som på ett fullständigt magiskt sätt fått alla pusselbitar 
på plats. Jag vill även tacka Henrik Strindberg och Ulrika Ljungberg för deras stora 
insatser, men inte heller glömma medlemmarna i Stockholms Saxofonkvartett/Studio 
53 som är huvudman för festivalen. Alla har med stort engagemang sett till att vi har 
nått målet och nu önskar vi alla, såväl publik som medverkande, varmt välkomna till 
årets stora fest för vår tids musik – Svensk Musikvår. 

Jörgen Pettersson, Festivalledare
Stockholms Saxofonkvartett/Studio 53

Jörgen Pettersson
Foto: Ann Rosén



Uppmärksamheten föregår språket
MAGNUS WILLIAM-OLSSON

 

I  varje stund existerar möjligheten av en annan stund. 
Alldeles invid oss, ett enkelt snedsteg bort, öppnar sig 
alltid en okänd värld. Vad vet jag till exempel om 
graffitti? Ingenting i stort sett, tills jag häromdagen fick 
pröva en konstkritisk app. Jag tog fram telefonen, 
satte in lurarna. ”Stopp. Var uppmärksam”, sa rösten, 
”kolla på elskåpet där till vänster.” Va?! Jag tittade dit 
och såg att det var fullt av ”tags”. Metodiskt styrde 
rösten i appen mina steg och min blick. ”Kolla där, där 
bakom spåren” Och visst! Där fanns olika målningar 
och tecken som rösten lärde mig att tyda och fick mig 
att värdera. Långsamt öppnades en värld i världen 
som jag sedan dess hela tiden ser och tolkar när jag 
rör mig genom stan. Elskåpen, murarna och stolparna 
har börjat tala.

Nyckeln är inte så 
mycket kunskap, 
som uppmärksamhet. 
Stopp. 
Var uppmärksam. 
Lyssna. 
Här finns en värld som 
förut undgått dig. 
När jag var ung trodde jag att jag skulle bli pianist. Jag 
gick ivrigt till lärararen och njöt av etyderna. En dag 
hamnade jag av en slump hemma hos en riktig pianist, 

en vars konst jag beundrade. Till min fasa förde han 
mig bort mot Steinwayflygeln i det ljusa vardagsrum-
met. Ber han mig spela springer jag! Men istället 
öppnade, nej lyfte han av hela flygellocket och visade 
mig flygelns inre. Där var fullt av skruvar, mynt och 
gummibitar mellan strängarna. Klubbor av olika slag. 
Aldrig hade jag sett nåt liknande. Det där instrumentet 
som jag satt i timmar och övade på, rymde alltså ett 
annat instrument. Och när han började spela uppda-
gades kanske för första gången i mig en förmåga jag 
inte visste att jag hade, förmågan att höra genom 
lager efter lager av det okända.Väl hemma strippade 
jag genast mitt gamla piano och började med hjälp av 
den nyvunna förmågan utforska alla ljud och klanger 
som jag förut inte visste fanns där. 

Många tror att musik är ett språk man måste plugga 
hårt för att lära och som man sedan utövar genom 
igenkänning. Ungefär som en vinkännare. ”Ah! typiskt 
Darmstadt!” ”Merlot! – definitivt.” ”Mmm! påverkad av 
Lachenman!” Det är en bakvänd tanke. Musik blir till 
endast i och genom en lyssnare. Uppmärksamheten 
föregår språket. Du erbjuder musiken din uppmärk-
samhet och musiken låter sig utforskas, upplevas, 
erfaras endast tack vare den.

Alla som försökt lära sig spela ett instrument vet att 
det krävs övning, timmar och traggel. Men den stora 
konsten i konsten är att utforska vad allt man där kan 
uppfatta. Där har alla samma förutsättningar. Såväl 
lyssnaren och musikern som tonsättaren och dirigen-
ten, alla verkar de genom sin uppmärksamhet. 
”Stopp. Vad var det där?” ”Vad var det för känsla?” 
”Det påminner om…” ”Var där inte ett minne, ett ljus, 
var kom det ifrån?” I detta kan ett litet barn vara lika 
förmögen som musiken din uppmärksamhet och 
musiken låter sig utforskas, upplevas, erfaras endast 
tack vara den.  
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Alla som försökt lära sig spela ett instrument vet att 
det krävs övning, timmar och traggel. Men den stora 
konsten i konsten är att utforska vad allt man där kan 
uppfatta. Där har alla samma förutsättningar. Såväl 
lyssnaren och musikern som tonsättaren och dirigen-
ten, alla verkar de genom sin uppmärksamhet. 
”Stopp. Vad var det där?” ”Vad var det för känsla?” 
”Det påminner om…” ”Var där inte ett minne, ett ljus, 
var kom det ifrån?” I detta kan ett litet barn vara lika 
förmögen som en gammal mästare. En snubbling kan 
vara lika värdefull som ett perfekt utfört danssteg.

Det finns en annan värld i varje värld, en annan 
människa i varje människa, en annan och ny musik i 
all musik. Hela denna oändlighet av annat beror bara 
av detta enkla och för alla lika. Vår förmåga att ställa 
uppmärksamheten till förfogande.

Magnus William-Olsson (f. 1960)  är poet, kritiker och 
översättare. Sedan 2003 leder han FSL som samlar 
konstnärer från alla konstarter, filosofer och kritiker till 
regelbundna seminarier. Senaste diktsamling Eremit-
kräftans sånger (W&W, 2016). 
Magnus William-Olsson är aktuell med boken 
Poetens verk – Alejandra Pizarnik (Ariel, 2017). 

André Chini dirigerar Festivalorkestern som spelar Ingvar Lidholms Stampmusik under Svensk Musikvår 2016. Foto: Heiko PurnhagenAndré Chini som leviterande dirigent när festivalorkestern spelar Ingvar Lidholms ”Stampmusik” under Svensk Musikvår 2016. Foto: Heiko Purnhagen
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Sonanza spelar på Södra Latin under Svensk Musikvår 2016, Illustration Jenny Soep

Jenny Soep
Den skottska bildkonstnären Jenny Soep undersöker 
ständigt möjligheterna i ”live-tecknande”.  I publika, 
intima och utbildande situationer har Jenny bland 
annat tecknat för Polarpriset, SKAP, Föreningen 
Svenska Tonsättare, Fritz’s Corner, Riksdagsbibliote-
ket, Sound of Stockholm, Add Gender och Stockholm 
Resilience Centre.

Jenny har gjort illustrationen till vår festivalaffisch och 
i den här programboken finns en rad teckningar av 
Jenny Soep som gjordes i samband förra årets 
festival. Hon kommer att dokumentera även årets 
festival och i samband med vissa evenemang visa en 
mobil utställning med sina originalteckningar från 
festivalen. 

Följ även hennes arbete under festivalen på 
instagram.com/svenskmusikvar 



Måndag 20/3
Högalidskyrkan
19.00 Öppningskonsert: ”Staden Vaknar”
Nils Larsson
Ulrika Bodén
Täby Musikklasser
Sonanza
Stockholms Saxofonkvartett

Konserten arrangeras i samarbete med Svenska Kyrkan, Högalids Församling

Högalidskyrkan ligger på ett litet "berg" på Södermalms västra del. Högalids 
kyrkväg från Varvsgatan tar dig till kyrkan. Det går även att ta trapporna upp för 
berget från T-Hornstull, uppgång Högalidsparken (Hornsbruksgatan). 
Kommunalt tar buss 4 eller 66 dig hit eller tunnelbanans röda linje till Hornstull. 



Sven-Erik Bäck (1919-1994)
Five Preludes (1964) för klarinett och slagverk

Victoria Borisova-Ollas (f.1969) 
In a World Unspoken (2005) 
för saxofonkvartett och orgel Sverigepremiär

Kjell Perder (f.1954): Jorden behöver fred 
(Komponerat 2016 till texter av barn från Täby 
Musikklasser)

Ylva Q Arkvik (f.1961): A Revelation of Passion 
(2016) för orgel uruppförande

Karin Rehnqvist (f.1957): Ock av törnen 
för sopran och saxofonkvartett (1994/2001) 
1. Klagosång 
 2. Jag lyfter blicken 
3. Måste ock av törnen vara
 4. Rädda mig ur dyn

Per-Gunnar Alldahl (f.1943): Ur Fem små sånger
för lika röster (komponerat 1985 till texter av barn)

Anna Cederberg-Orreteg (f.1958)
Staden vaknar, kanon för röster 
(komp. 1996 till text av Maria Cederberg-Rydén)

Torsten Nilsson (1920-1999):Crucifigatur ur Septem 
improvisationes pro organo (1968)

Måndag 20/3
Högalidskyrkan
kl. 19.00

Öppningskonsert ”Staden vaknar”

Medverkande
Nils Larsson, orgel 
Ulrika Bodén, sopran
Täby Musikklasser, klass 5 och 6
Anders Asp, dirigent
Anna Flodmark, piano

Sonanza
Mats Wallin, klarinett 
Joakim Anterot, slagverk

Stockholms Saxofonkvartett 
Matias Karlsen Björnstad, sopransaxofon
Jörgen Pettersson, altsaxofon 
Leif Karlborg, tenorsaxofon
Linn Persson, barytonsaxofon
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Nils Larsson har verkat som kyrkomusiker i Högalidskyrkan sedan 1992 och har 
etablerat sig som en av vårt lands mest framstående organister. Han behärskar 
många stilarter, såväl samtidens tonspråk som musik i exempelvis Buxtehudes och 
de äldre mästarnas anda. Nils Larsson är även en skicklig improvisatör. Denna 
färdighet tillsammans med teknisk briljans och stilkänsla resulterar i häpnadsväckan-
de framföranden. Han undervisar i solistiskt orgelspel, liturgiskt orgelspel och impro-
visation på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

Ulrika Bodén är en mångsidig sångerska och musiker som med sin både skira och 
kraftfulla röst räknas till en av de främsta folksångerskorna i landet. Hon anlitas ofta 
som solist och driver egna projekt både i Sverige och utomlands. Hon skriver också 
egen musik och sångtexter, spelar flöjter, autoharpa och dulcimer.

Joakim Anterot, slagverkare och lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och 
Mats Wallin, klarinettist i Sveriges Radios Symfoniorkester är medlemmar i kammar-
musikensemblen Sonanza. En ensemble som har varit verksam i över 30 år och har 
i ett nära samarbete med tonsättare uruppfört runt 250 verk. Sonanza jobbar 
målmedvetet med att nå nya publikgrupper och har utvecklat ett arbetssätt med 
workshops och seminarier vid sidan av sin konsertverksamhet. Ensemblen har 
etablerat sig som en av Skandinaviens ledande kammarmusikgrupper inom sitt 
område.

Täby Musikklasser erbjuder musikintresserade och sångbegåvade barn fördjupad 
musikundervisning. Med sångens hjälp lär sig eleverna teori, musikhistoria, scenisk 
framställning m.m. Klass 5 och 6 har sjungit tillsammans sedan hösten 2015. I höstas 
medverkade de i Samtida Musiks satsning ”Min granne tonsättaren”. Då uruppfördes 
Kjell Perders barnkörverk ”Jorden behöver fred” till texter skrivna av eleverna själva, 
på det dagsaktuella temat: flykt – längtan – fred – kärlek.

Anders Asp, dirigent leder sedan många år barn- och ungdomskör, blandad kör och 
manskör. Han är utbildad vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och är musiklärare 
i Täby Musikklasser sedan 1986. Han är också verksam som pianist, arrangör och 
orkesterledare. I sin roll som lärare och körpedagog mottog han år 2007 Täby 
Kommuns kulturpris för "omfattande kultur- och musikverksamhet inom Täby Musik-
klasser". 2014 fick han Lions kulturstipendium för körinstuderingen av Verdis 
Requiem med 120 körsångare i olika åldrar i Täby, Täby Symfoniorkester och solister 
från Kungliga Operan. Han har också varit Förbundsdirigent för manskörerna i 
Sthlms Körförbund. 

Anna Flodmark studerar på Lilla Akademiens Musikgymnasium. Hon har erhållit 
flera utmärkelser för sitt musicerande, bland annat Mai von Rosens ungdomsstipen-
dium för pianister och andrapris i Stockholm International Music Competition. Förra 
året vann hon även Steinwaytävlingen i Stockholm och fick representera Sverige på 
den internationella Steinwayfestivalen i Hamburg.

Stockholms Saxofonkvartett. Läs mer på sidan 40

Ulrika Bodén, 
Foto: Martin von Schmalensee

Anders Asp

Nils Larsson
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       Tisdag 21/3
Kungl. Musikhögskolan

12.30 Konsert med instrumentalister från Klassiska institutionen, Milsteinsalen
14.00 Kent Olofsson – Champs d’étoiles, Milsteinsalen
15.30 Presentation av Klangkupolen på KMH, Lilla Salen 
17.00 Konsert med instrumentalister från Klassiska institutionen, Milsteinsalen
18.30 Invigningsceremoni
19.00 Invigningskonsert Svensk Musikvår 2017, Milsteinsalen
21.15 Elektroakustisk konsert i Klangkupolen, Lilla salen

Konserterna arrangeras i samarbete med Kungl. Musikhögskolan

Biljett: Det är fri entré till alla konserter på KMH, men vill du vara säker på att få plats kan du boka biljett till 
konserterna kl. 12.30, 17.00 och 19.00. 
Boka biljetter via www.kmh.se/konserter eller via supportdisken i foajén på KMH, varje vardag 10:00-16:00

Kungliga Musikhögskolan ligger på Valhallavägen 105
Kommunalt tar du dig dit med buss 4 och 72 eller med tunnelbanans röda linje till Stadion



12.30
Bo Nilsson (f.1937): Wendepunkt (1981)     
Anna Lindberg, trumpet
Love Nordqvist, trumpet
Mikael Larsson, valthorn
Mimosa Laine, trombone
Viggo Mattsson, tuba

Ingvar Lidholm (f.1921): Arabesque (2003)
Filip Källner, sopransaxofon

Anders Hillborg (f.1954)
Preludium - Peacock Moment (1997)
Magnus Holmander, klarinett
Alfredo Salvador, piano

Alexandru Sima (f.1990): Nadu sze (2016)
Linnea Törnqvist, sopran
Klara Andersson, piano

Wilhelm Stenhammar (1871-1927)
Romance f-moll Op. 28 nr. 2 (1910) 
Olivia Lundberg, violin
Klara Andersson, piano

B Tommy Andersson (f.1964): Impromptu (1987)
Gustav Wetterbrandt, klarinett
Kristoffer Linder, vibrafon

Bo Nilsson (f.1937)
Déjà connu déjà entendu (1977)
Michelin-kvintetten
Laura Michelin, flöjt
Hanne Heinemann, oboe
Sandra Ibarreche, klarinett
Daniel Handsworth, fagott
Katarina Stenberg, valthorn

17.00
Ingvar Karkoff (f.1958): Suite for Recorder solo 
Wind Quintet & Percussion (2013)
Clara Guldberg Ravn, blockflöjt
Laura Michelin, flöjt
Hanne Heinemann, oboe
Gustav Wetterbrandt, klarinett
Filip Källner, altsaxofon
Daniel Handsworth, fagott
Kristoffer Linder, slagverk

Ylva  Fred (f.1990) 
Kapitel 1 för mezzosopran (2016) 
Lovisa Huledal, mezzosopran

Emil Sjögren (1853-1918)
ur Violinsonat g-moll Op. 19
II. Andante, III. Finale: Presto
Anna-Lena Ohlwein, violin
Albert Dahllöf, piano

Jonathan Wanneby (f.1991): 1D305 (2017) 
uruppförande 
Gabriella Varga Karlsson, fagott

Christer Danielsson (1942-1989)
Echo of Bugles (1978)              
Anna Lindberg, trumpet
Love Nordqvist, trumpet
Mikael Larsson, valthorn
Mimosa Laine, trombon
Viggo Mattsson, tuba

Mats Larsson-Gothe (f.1965): Gopak (1989)
Paula Puig Cebrian, sopransaxofon
Edmond Shishko, altsaxofon
Petrus Eurell, tenorsaxofon
Filip Källner, barrytonsaxofon

Instrumentalister från Klassiska institutionen
 

Tisdag 21/3
Kungl. Musikhögskolan, Milsteinsalen 

kl. 12.30, 17.00
Fri entré men boka biljetter på kmh.se/konserter
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Tisdag 21/3
Kungl. Musikhögskolan, Milsteinsalen
kl. 14.00

2016 tilldelades verket Järnåkerstipendiet, juryn 
skrev i sin motivering bl.a:

”Med utgångspunkt i ett antal intensiva och religiöst 
färgade texter av Rimbaud, Rilke och Hammarskjöld, 
samt ytterligare tre anonyma betraktelser, vilka 
beskriver extatiska uppenbarelser, har Kent Olofsson 
skapat en svit om 17 satser som beskriver en musika-
lisk och andlig pilgrimsvandring. Texternas fascination 
över himlavalvet och tillvaron i stort blir till en bild av 
vår inre världs rikedom och möjligheter. Genom Kent 
Olofssons suggestiva och idiomatiska bruk av äldre 
instrument, i en för barocken typisk generalbasbesätt-
ning, beledsagas sången och texterna av ett varia-
tionsrikt kammarmusikspel som ständigt driver 
musiken framåt. Anmärkningsvärt är hur den musika-
liska formen tar upp stildrag från senrenässansens 
madrigaler och den tidiga barockkantaten likväl som 
epokens instrumentella sviter. Härigenom skapas ett 
dialogiskt valv som spänner över flera århundraden.”

Kent Olofsson – Champs d’étoiles

Kent Olofsson (f.1962)
Champs d’étoiles (2008-2016)
Ett forskningsprojekt kring 
text och musikalisk komposition. 

”Champs d’étoiles” är en längre musikalisk svit för 
kontratenor, blockflöjt, barockviolin, viola da gamba 
och teorb som komponerats i nära samarbete med 
musikerna i Lipparella. Den tematiska utgångspunk-
ten är pilgrimsvandringen och verket innehåller texter 
av bl.a. Rilke och Rimbaud. Verket har tillkommit 
under de år jag har bedrivit mina doktorandstudier 
inom konstnärlig forskning vid KMH, ett arbete som 
handlar om musikalisk komposition och samtida 
scenkonst. Den slutliga utformningen av ”Champs 
d’étoiles” växte fram efter hand och påverkades 
framförallt av att vi gjorde ett par iscensatta konserter 
där nya satser komponerades in.

Under 2016 spelades verket in på CD och denna 
konsert blir också en release-konsert för skivan.

Lipparella har sedan starten 2008 beställt och 
framfört nya verk för countertenor och barockinstru-
ment. Genom samarbeten med tonsättare som Mats 
Persson, Chrichan Larson, Madeleine Isaksson, Ivo 
Nilsson, och inte minst Kent Olofsson, har Lipparella 
kunnat bygga upp en unik repertoar för ensemblens 
ovanliga besättning.

I ensemblens senaste projekt ”Ska alla tecken låta?” 
framfördes hösten 2016 nya verk av Lisa Streich, Per 
Mårtensson och Erik Peters, i iscensättning av Karl 
Dunér. Här låg fokus på relationen mellan text, musik 
och rum, något som Lipparella fortsätter att undersöka 
i kommande projekt.

Mikael Bellini, kontratenor
Kerstin Frödin, blockflöjter
Anna Lindal, barockviolin
Louise Agnani, viola da gamba
Peter Söderberg, teorb 

Kent Olofsson, Foto: Signe Olofsson
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Klangkupolen

Tisdag 21/3
Kungl. Musikhögskolan, Lilla Salen

kl. 15.30, 21.15

21.15 Omslutande och uppslukande         
          elektroakustisk musik i Klangkupolen

Kim Hedås (f.1965) 
Dense (2016) uruppförande
  
Kajsa Lindgren (f.1990) 
As Long As I Stayed Occupied (2014)  

Henrik Frisk (f.1969) / Anders Elberling (f.1965)
Elle a dansè – Il se tourna (2013) 
video och elektronik

William Brunson (f.1953): TBA 
 
Katt Hernandez (f.1974)
Sånger för spökkvartetten, Stockholm: Gator (2014) 

Pär Lindgren (f.1952)
Howling (2016) uruppförande   
   

15.30 Presentation Klangkupolen

Historien bakom den unika klangkupolen i Lilla salen 
presenteras av professor Bill Brunson som ger en kort 
introduktion till den komplexa infrastrukturen på KMH, 
och högtalarinstallation i synnerhet. Ett rum för 
konstnärlig praktik, teknisk och akustisk forskning, 
undervisning, konstnärlig forskning, experiment och 
mycket mer.

Vid presentationen spelas även korta utdrag ur verk 
såväl internationella tonsättare som lärare, alumni och 
nuvarande studenter.

  

Klangkupolen, Foto: Mira Åkerman
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Tisdag 21/3
Kungl. Musikhögskolan, Milsteinsalen
kl. 18.30 Invigningsceremoni, 19.00 Invigningskonsert
Fri entré men boka biljetter på kmh.se/konserter

Stig Gustav Schönberg (f.1933) 
Toccata Concertante (1954)
Oscar Rutberg, orgel 

B Tommy Andersson (f.1964)
Conflicts (1988)
KMH Slagverksensemble
Kristoffer Linder 
Yaroslav Polikarpov 
Aleksander Raknes Ulriksen
Maarja Nuut
Rikard Markstedt

Amanda Maier-Röntgen (1853-1894)
Sonat för piano och violin i h-moll (1873-76)
I. Allegro
II. Andantino
III. Allegro molto vivace
Agata Kawa-Cajler, violin
Iveta Calite, piano

Rolf Martinsson (f.1956): Suite Fantastique (2011)
Magnus Holmander, klarinett 
Alfredo Salvador, piano

PAUS 
     
André Chini (f.1945)
L’abominable fagott des neiges (1995)
Daniel Handsworth, fagott

Martin Q Larsson (f.1968): Den tredje mannen 
(2014)
Kristine Nowlain, sopran
Francesco Moretti, accordeon

Gustav Lindsten (f.1990): Serenata (2015)
för accordeon solo 

Krystyna Pettersson (f.1930): Seglarminnen (1993)
för röst och accordeon

Karl-Birger Blomdahl (1916-1968)
Danssvit nr 1 (1948)       
Laura Michelin, flöjt
Diana Matekaite, violin
Jenny Augustinsson, viola 
Kristina Winiarski, cello
Sabela Castro Rodriguez, slagverk
Pau Vila, slagverk

Cristofer Elgh (f.1969): Laus (Loose) (2012/2013)
Lucy Riley, sopransaxofon

Karl-Birger Blomdahl (1916-1968) 
Danssvit nr 2 (1951) 
Magnus Holmander, klarinett
Kristina Winiarski, cello
Pau Vila, slagverk

Invigningskonsert

Milsteinsalen, Foto: Mira Åkerman
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Onsdag 22/3
Kungliga Operan
13.30 Konstmusiksystrar 
15.00 Seminarium: Nya publikmöten och spelarenor 
16.00 Seminarium: Hur får vi fram nya operor? 
18.00 Ensemble SON och Either/Or 
19.30 Sidén Hedman Duo
21.00 Barriärorkestern och Stockholms Kammarkör

I samarbete med Kungliga Operan

Konserterna hålls i Rotundan, ingång Jakobs torg 8
Seminarier hålls i Guldfoajén, ingång Gustav Adolfs torg 2

Följande bussar stannar intill operahuset eller på bekvämt 
gångavstånd: 53, 62, 65 Hållplats Gustav Adolfs torg, 2, 55, 57, 76 
Hållplats Karl XII:s torg. Tunnelbanans blå linjer 10 och 11 går till 
T-station Kungsträdgården med uppgång Gustav Adolfs torg/Operan.



Onsdag 22/3 
Kungliga Operan, Rotundan
kl. 13.30

Konstmusiksystrar

 

Kajsa Magnarsson Maja Linderoth Maria Lindström Rachel C. Walker Rosali Grankull
Foto: Klara Andersson

Kajsa Magnarsson är en Göteborgsbaserad ljudkon-
stnär, performanceartist och tonsättare. Verket 
”Strap-On and Electric Guitar” uruppfördes i Berlin 
2015 och har sedan uppförts på flera ställen i Europa. 

Maja Linderoth är tonsättare och kommer ursprungli-
gen från Göteborg. För närvarande studerar hon 
komposition i Oslo, Norge. ”Sonatform denaturerad 
prosa”, för vokalkvartett, är baserad på den svenske 
diktaren Gunnar Ekelöfs text med samma namn.

Maria Lindström är verksam som musiker och 
tonsättare och studerar idag komposition på Musik-
högskolan i Stockholm. ”Trana” är ett stycke för 
kontrabas och elektronik. Materialet till musiken 
bygger på kortare inspelningar från en kontrabas.

Rachel C. Walker skriver poetisk och klangligt nyans-
rik musik med inspiration från hennes studier i 
kinesisk folkmusik, musikens tidslighet och språk. 
”Reverberations” är baserad på en text av poeten 
Kendall A.

Rosali Grankull är frilansande tonsättare och 
musiker, bosatt i Göteborg där hon fördjupar sig inom 
komposition på masterutbildningen vid Högskolan för 
scen & musik. Tonsättarens egna ord om stycket: 
Friktion, rörelse, kraft, skingra.

Kajsa Magnarsson (1985)
Strap-On and Electric Guitar (2015)

Maja Linderoth (1989) 
Sonatform denaturerad prosa (2014)
Heddie Färdig, sopran
Ulrika Skarby, alt
Martin Åsander, tenor
Anders "Butta" Börjesson, bas

Maria Lindström (1987): Trana (2015)

Rachel C. Walker (1994): Reverberations (2015)
Madeleine Jonsson Gille, sopran, My Hellgren, cello

Rosali Grankull (1984): Skulptera. Kollision. Streck 
(2017) My Hellgren, cello 

Konstmusiksystrar är ett nätverk som listar tonsät- 
tare, ljudkonstnärer och performanceartister som 
definierar sig som kvinnor och är i början av sitt 
skapande. Konstmusiksystrars mål är att uppmärk-
samma och inspirera unga konstmusikskapande tjejer 
och transpersoner så att konstmusikscenen på sikt 
kan bli jämställd. De samarbetar med musikinstitutio-
ner som Konserthuset, deltar i den offentliga debatten 
rörande konstmusiken, genomför workshops, arrang-
erar konserter och festivaler för sina medlemmar och 
mycket mer.
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Seminarier

Onsdag 22/3
Kungliga Operan, Guldfoajén

kl. 15.00, 16.00

15.00 Nya publikmöten och spelarenor 

Under detta seminarium diskuterar vi och ger 
exempel på hur man genom att integrera, 
korsbefrukta och involvera kan bredda och fördjupa 
publikkontakten och samtidigt vidga och stärka 
musikers speltillfällen.

Kulturpolitiskt handlar det om att nå ut till flera, att 
involvera en deltagande publik och att härigenom 
verka för kulturell jämlikhet, att demokratisera 
kulturen.

Konstpolitiskt handlar det om att stärka den nutida 
musikens roll i kulturlivet, dess verksamhets- 
förutsättningar och betydelse.

Konstnärspolitiskt handlar det om att förbättra 
möjligheterna för den nutida musikens utövare att 
verka professionellt musikaliskt.

Medverkande 
Duo Gelland
Linn Persson, Stockholms Saxofonkvartett
Johan Petri, regissör och konstnärlig forskare
Moderator: Lars-Göran Karlsson

Arrangeras av Musikalliansen

16.00 Hur får vi fram nya operor?

Katarina Aronsson, dramaturg/programansvarig på 
Kungliga Operan berättar om sitt arbete med ny 
svensk musikdramatik .

Katarina arbetar med repertoarfrågor, produktions- 
dramaturgi, nybeställningar och programfördjupning 
på Kungliga Operan.

Hon är initiativtagare till den uppmärksammade 
serien med svensk musik Oerhört ohört samt 
redaktör för antologin Författare på operan (2013) 
och Nibelungens ring, Kungliga Operan 1895-2007. 

Katarina Aronsson är också initiativtagare till 
Kungliga Operans Short Stories, en satsning på 
nyskrivna kortoperor som gavs på Rotundan hösten 
2016. Hon framträder ofta som presentatör, samtals- 
och seminarieledare och introducerar regelbundet 
föreställningar på Operan.

Hon har under ett flertal år också varit verksam som 
musikjournalist, bland annat på Sveriges Radio.

I samarbete med Kungliga Operan

Katarina Aronsson

19



Onsdag 22/3 
Kungliga Operan, Rotundan
kl. 18.00

Ensemble Son och Either/or framför Niagarafallen

Klas Torstensson (f.1951)

Sönerna (2016) 
för saxofon, trombon, gitarr och slagverk 
uruppförande

No Slash (2016) 
för violin, cello, piano och slagverk
uruppförande 

Elliott Loves Bebop (2016) 
för saxofon, trombon, gitarr, violin, cello, piano, 
två slagverkare uruppförande

Double Quartet är ett samarbete mellan två ledande 
ensembler på den nutida konstmusikscenen som trots 
det geografiska avståndet Stockholm – New York 
delar intressen och konstnärliga värderingar. 2013 
genomförde de en gemensam turné i både USA och 
Sverige med nyskrivna verk av Lisa Streich, Ivo 
Nilsson, Richard Carrick och Zeena Parkins.

Klas Torstenssons nyskrivna verk, som uruppförs 
under Svensk Musikvår, kommer att få sin USA-pre-
miär med Double Quartet i New York på Miller Theatre 
27:e april 2017.

Either/Or är en banbrytande nutida musikensemble 
från New York. Ensemblen bildades 2004 av pianis-
ten och tonsättaren Richard Carrick och slagverkaren 
David Shively. Either/Or fokuserar på nya produktio-
ner för okonventionella och sällan hörda ensemble- 
konstellationer. Ensemblen består av ledande 
interpreter ur New Yorks musikliv och  presenterar 
både kammarmusik och större ensembleverk.
Richard Carrick, piano, Jennifer Choi, violin
John Popham, cello, David Shively, slagverk

Ensemble SON är en av Sveriges mest äventyrliga 
ensembler av det mindre formatet. Gruppen bildades 
1994 av fyra framstående musiker och innovatörer 
inom den nutida kammarmusiken. Ensemble SON 
har fått sitt namn av att alla musiker har ett son-namn. 
Jörgen Pettersson, saxofon
Magnus Andersson, gitarr
Jonny Axelsson, slagverk
Ivo Nilsson, trombon
 
Beställningsverken finansierades med bidrag från 
Kulturrådet och Fonds Podium Kunsten, Nederlän-
derna. Konserten genomförs med stöd av Musik i 
Syd, Konstnärsnämnden och Columbia University/ 
Miller Theatre i New York och har producerats av 
Magnus Andersson.

Elliott Loves Bebop
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Siden Hedman duo, Foto: Per-Anders Allsten 

 
Aspects of Water

Onsdag 22/3
Kungliga Operan, Rotundan

kl. 19.30

Sidén Hedman duo: Lost in a Legend (2011)

Eva Sidén (f.1957): Aspects of Water I (2016)

Sidén Hedman duo: Dusky Dream (2016)

Jens Hedman (f.1962):  Aspects of Water II (2016)

Sidén Hedman duo: Wu Xing: METAL (2014)

Eva Sidén, piano, elektronik, video
Jens Hedman, elektronik, video

Sidén Hedman duo arbetar med konstnärligt och 
tekniskt innovativa projekt i samspel med andra 
konstnärliga uttryck och med publiken. De gör kombi-
nerade ljud- och konsertinstallationer som utvidgar 
konsertformen och prövar nya former för komposition. 
Basen för duons verk är flygelns rika klangvärld i 
kombination med elektronik, mekanik och scenografi.

Eva Sidén är verksam som pianist och tonsättare av 
instrumental och elektroakustisk musik, ljud och 
konsertinstallationer, platsrelaterade verk med andra 
konstformer som bildkonst, dans och text, teater. Hon 
konserterar med såväl egen musik som andras i 
Sverige och internationellt.

Jens Hedman komponerar EAM och instrumental 
musik som framförs på festivaler och i radio runt om i 
världen och har tilldelats många priser i internationella 
musiktävlingar. Han skapar även ljudkonst med 
utställningar i Sverige och internationellt.

Arrangeras av Samtida Musik i samarbete med 
Svensk Musikvår
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Onsdag 22/3 
Kungliga Operan, Rotundan
kl. 21.00

Barriärorkestern / Stockholms Kammarkör

Barriärorkestern spelar på Fylkingen under Svensk Musikvår 2016. Foto: Heiko Purnhagen

Barriärorkestern består av musiker utvalda 
för sin speciella kompetens och vilja att 
utmana, ta spjärn och använda sina egna 
barriärer för att utveckla musiken. Ann Rosén 
är orkesterns konstnärliga ledare.

Stockholms Kammarkör är en fristående 
blandad kör. Repertoaren är både sakral och 
profan och omfattar både stora verk för kör 
och orkester, äldre och nutida a cappellaverk 
samt svensk körlyrik. 
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Ann Rosén (f.1956)
Resilience Bridge Module (2017) 
Komposition för Barriärorkestern 
och Stockholms Kammarkör
uruppförande

Stockholms Kammarkör
Florian Benfer, Dirigent

Barriärorkestern
Anna Lindal,  violin 
Eva Lindal, violin
Elsbeth Berg, viola 
Sara Sjödahl, piano och dragspel 
Matias Karlsen Björnstad, saxofon 
Linn Persson, saxofon
Jakob Riis, trombon
Sten‐Olof Hellström, liveelektronik
Ann Rosén kompositör, instrumentbyggare och 
konstnärlig ledare 



Torsdag 23/3
Folkoperan
12.00 Duo Gelland
13.15 Klingande Akademi, Seminarium
15.00 Aniarakvartetten
19.00 Förklädd gud, (Ordinarie pris)
20.15 GLO – Great Learning Orchestra
21.15 Folkoperans Orkester

I samarbete med Folkoperan

Folkoperan ligger på Hornsgatan 72, Södermalm 
nära Mariatorget och på gångavstånd från Slussen 
och Södra station.



 

Torsdag 23/3
Folkoperans foajé
kl. 12.00

Britta Byström (f.1977): Volley (2016)

Maurice Karkoff (1927-2013)
Visions of the Middle East: 
Four miniatures for two violins op. 234 (2009) 
Klagosång, Kamelritt, Skymning, Arabisk Dans
uruppförande

Lars Sandberg (f.1955): Två (2016) uruppförande

Inger Wikström (f.1939)
Violinduetter op. 18 (1988)
Lento, Lento, Allegro Molto

Gunnar Bucht (f.1927)
Tre per due (2004)
Sotto Voce, Con bravura, Ed é subito sera

Duo Gelland, violinisterna och makarna Cecilia och 
Martin Gelland, är Sveriges mest kända violinduo med 
en stor internationellt rosad och prisbelönad konsert- 
och CD-produktion. De har bland annat framträtt som 
solister i Berliner Philharmonies båda salar, i Tonhalle 
Zürich, i Musikverein Wien och i Grünewaldsalen i 
Stockholm. Repertoaren spänner från barock till nutida 
musik. Över 150 verk har tillägnats duon av framståen-
de internationella tonsättare och har komponerats i ett 
nära samarbete med musikerna. Duo Gelland har även 
deltagit i gränsöverskridande föreställningar med 
koreografer och regissörer som Etienne Glaser, Jon 
Tombre och Britta Hanssen. Alltsedan starten 1994 
framträder Duo Gelland för såväl en vuxen publik som 
för barn. Deras turnéer internationellt och nationellt är 
ofta en kombination av kvällskonserter och klassrums-
föreställningar.

Duo Gelland

Duo Gelland
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Torsdag 23/3 
Folkoperan

kl. 13.15

Klingande Akademi

Möt 90-årsjubilaren Gunnar Bucht, tonsättare, musikforskare och författare och sedan 1964 ledamot av Kungl. 
Musikaliska akademien i ett samtal med den nyinvalda akademiledamoten, tonsättaren Britta Byström. 
Musik av dem båda framförs live av Duo Gelland och Aniarakvartetten.

Moderator Johanna Paulsson, frilansande kulturjournalist för bland annat DN.
 
Medverkande:
Gunnar Bucht, tonsättare
Britta Byström, tonsättare
Duo Gelland
Aniarakvartetten

I samarbete med Kungl. Musikaliska akademien

Britta Byström, Foto: Arne Hyckenberg Gunnar Bucht, Foto: Mats Möller/Sforzando
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Torsdag 23/3
Folkoperan
kl. 15.00

Aniarakvartetten, Foto: Elisabeth Hesseborn

Aniarakvartetten

Britta Byström (f.1977): Inte-nudda-golv för stråktrio (2014)

Jörgen Dafgård (f.1964): Stråkkvartett nr 1 i fem korta satser (1993-98)

Mirjam Tally (f.1976): Winter island 2 för stråkkvartett (2009)

Thomas Liljeholm (f.1944): Bifraction för stråkkvartett (2001)

Aniarakvartetten bildades 1995 och har från början låtit samtida musik ta stor plats i repertoaren. Kvartetten har 
beställt och uruppfört verk av tonsättare som Staffan Storm, Gunnar Valkare, Daniel Nelson, Staffan Mossenmark 
och Thomas Liljeholm. De finns representerade med inspelningar på skivbolagen Vanguard, Intim Musik och 
Chamber Sound och har turnerat i Sverige och utomlands.

Jonas Lindgård, Violin 1
Filip Gloria, Violin 2
Erik Ring, Viola, 
Mattias Rodrick, Cello
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Torsdag 23/3 
Folkoperan

kl. 19.00
Ordinarie pris 

Folkoperans vårsatsning är Lars-Erik Larssons lyriska svit Förklädd gud från 1940 med 
text av poeten Hjalmar Gullberg. Medverkar gör också EU-medborgare och virtuosen 
Lelo Nikas dragspelskonst möter här Lars-Erik Larssons älskade musik.

Musik: Lars-Erik Larsson, Lelo Nika (trad), text: Hjalmar Gullberg, orkesterarrange-
mang: Hans Holewa, arrangemang för orkester och accordeonsolist: Jonas Forssell, 
musikalisk ledning & dirigent: Marie Rosenmir, dirigent/kormästare: Lone Larsen, 
regi/filmkoncept: Malin Stenberg, scenografi/ljus/filmkoncept: Hanna Reidmar, foto: 
Erik Henriksson, koreografi: Örjan Andersson och Anders Butta Börjesson, dramaturg: 
Magnus Lindman.

Recitatör: Lill Lindfors, accordeonsolist: Lelo Nika, sångsolister: Shadi Ali, Sanna 
Gibbs, vokalensemble: Shadi Ali, Anders Butta Börjesson, Heddie Färdig, Sanna Gibbs, 
Ulrika Skarby, Jesper Säll, Janna Vettergren, Martin Åsander, kör: Botkyrka kammarkör, 
Orkester: Folkoperans orkester. 

EU-medborgare: Casandra Caldararu, Cristian Caldararu, Grafian Caldararu, Irina 
Caldararu, Maria Caldararu, Ferdinand Ciuraru, Grafian Ciuraru, Papusa Ciuraru, 
Valodea Ciurau, Zinica Ciuraru, Eleonora Argentina Florea, Iosif Florea, Georgeta Haica, 
Simona Haica, Sofia Haica, Denisa Măcău, Ioan Măcău, Liliana Măcău, Marcel Măcău, 
Retuta Maruntelu, Stefan Maruntelu, Ioan Pruiu.

Arrangeras av Folkoperan. För biljetter och mer info om föreställningen se: folkoperan.se

Förklädd gud

Lill Lindfors
Foto: Ewa-Marie Rundqvist

Lelo Nika
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Förklädd Gud på Folkoperan, Foto: Markus Gårder



Torsdag 23/3
Folkoperans foajé
kl. 20.15

The Great Solar Eclipse

Christine Ödlund (f.1963)
The Great Solar Eclipse (2016)
uruppförande

GLO – The Great Learning Orchestra  som består av 
en stor samling frilansmusiker från olika områden, har 
under de senare åren samarbetat med konstnärer 
som arbetar i gränslandet konst, musik och ljud. Nu 
kommer orkestern att skapa en rumslig 
orkesterinstallation, i foajén på Folkoperan, genom att 
spela en solförmörkelse med dess hela förlopp. 

Christine Ödlund har forskat i en förmörkelse i Indien 
år 1868 och skapat ett partitur som bygger på de olika 
faserna i förloppet. 

Christine Ödlunds konstnärskap har ett brett register 
med rötter i flera fält. Hon studerade komposition på 
Elektronmusikstudion EMS i Stockholm efter att först 
ha studerat på fotografilinjen på Konstfack 1992–1995 
och videokonst vid Kungl. Konsthögskolan i 
Stockholm 1995–1996. Sedan sin första 
separatutställning 1995 på galleri Ynglingagatan 1 i 
Stockholm har hon skapat möten mellan konst, 
vetenskap och musik. Hon har regelbundet haft 
separatutställningar på gallerier och har medverkat på 
musik- och filmfestivaler i Sverige och internationellt. 

Bild: Leif Jordansson
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Torsdag 23/3 
Folkoperan

kl. 21.15

Folkoperans Orkester

 
Carin Malmlöf-Forssling (1916-2005)
Release (1973/1993) 
I. Andante II. Allegro con spirito III. Adagio funebre 

Ingvar Lidholm (f.1921): Toccata e canto (1944) 
I. Toccata II. Canto

Dirigent Marie Rosenmir
Violin 1 Jonas Lindgård,
konsertmästare, Anna Ivanova Sundin, 
alternerande konsertmästare, 
Charlotta Grahn Wetter, Lars Wehlin, 
Violin 2 Anders Åkered, Filip Gloria, 
Tone Snildal, Martin Mårtensson, 
Viola Joel Sundin, Sophie Bretschneider, 
Emma Morsten
Cello Mattias Rodrick, Christina Wirdegren Alin
Kontrabas Jesper Julin
Flöjt Henrik Lundberg
Oboe Charlotta Nässén
Klarinett Elin Willert
Fagott Martin Krafft

Folkoperan grundades som en fri musikteatergrupp 
1976 för att förnya operakonsten och nå nya publik-
grupper. Idag är Folkoperan en etablerad och vital 
operascen där olika konstformer möts i spännande 
publik- och kritikersuccéer som Satyagraha, Carmina 
Burana och La Traviata. Folkoperans orkester skapas 
specifikt för de verk man sätter upp, och består idag 
av frilansmusiker som anställs per produktion.

Marie Rosenmir har etablerat sig som en mångsidig 
musiker och en av Sveriges mest lovande unga 
dirigenter. 2006 vann hon Svenska Dirigentpriset och 
juryns motivering löd: "För ett kommunikativt och 
naturligt ledarskap, präglat av omsorg om detaljer och 
stor klangkänsla, med en stark intuition för musikens 
inneboende karaktär.” 

Marie arbetar regelbundet med flera av Sveriges 
främsta orkestrar. Under hösten 2013 var hon knuten 
till Folkoperan i Stockholm som dirigent och återvän-
der under våren 2017 för att dirigera Lars-Erik 
Larssons Förklädd gud.

Folkoperans Orkester, Foto: Markus Gårder
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Södra Latin  
12.15  Pianorama med Södra Latins elever 
12.45  Royal Wind Quintet Stockholm

I samarbete med Södra Latin

Södra Latin ligger på Skaraborgsgatan 14, i hjärtat av 
Södermalm och det tar bara några minuter att promenera 
från närmaste tunnelbanestation som är Slussen, uppgång 
Götgatan. Följ Götgatan mot Skanstull och ta sedan höger 
på Högbergsgatan. Andra gatan på höger hand är 
Skaraborgsgatan.

KMH 
  
14.15  Konsten att komponera 
 Seminarium med Karin Rehnqvist 

I samarbete med Kungl. Musikhögskolan

Kungl. Musikhögskolan ligger på Valhallavägen 105. 
Kommunalt tar du dig dit med  buss 4 och 72 eller med 
tunnelbanans röda linje till Stadion.

Fylkingen
 
17.00  Vart tog rummet vägen?
 Samtal med tonsättarna 
 Lise-Lotte Norelius och Rolf Enström
19.00   Spatial musik i multipla dimensioner

I samarbete med Fylkingen, EMS och Schhh Production

Ingång Münchenbryggeriet från Torkel Knutssonsgatan 2 
genom valvet, över parkeringen. Ta dig hit med T-bana till 
Mariatorget, med pendeltåg till Södra Station eller med buss 
4 till hållplats Rosenlundsgatan. 

Fredag 24/3



Fredag 24/3
Södra Latins aula

kl. 12.15

Pianorama

Andrea Tarrodi, Foto: Jonas Bilberg  Ylva Skog
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Andrea Tarrodi (f.1981): 12 Pieces for Piano (2016) 
uruppförande
Ylva Skog (f.1963): Månskära, Månstenar, 
Månskugga, Blodmåne och Fullmåne (2016) 
uruppförande

Södra Latins pianoelever
Lova Sahlin
Nina Sand
Inez Zetterberg
Marcin Tjernbäck
Ellen William-Olsson
Karin Dunblad
David Kronström
Jacob Thörnblad
Astri Aareskjöld

Vad gör en tonsättare? 
Vem blir tonsättare? 
Hur låter den nya musiken? 

Frågor som dessa låg till grund för projektet ”Pianora-
ma 2016”. Där sammanfördes tonsättarna Andrea 
Tarrodi och Ylva Skog med pianoelever från spetsut-
bildningen i Musik vid Södra Latins Gymnasium. 
Resultatet blev en samling nya pianoverk som studer-
ats in av eleverna och uruppförs vid konserten den 24 
mars under Svensk Musikvår.

Initiativtagare till projektet är Ann-Sofi Klingberg, 
pianist och lärare vid Södra Latin.

Projektet har finansierats av Konstnärsnämnden
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Fredag 24/3 
Södra Latins Aula
kl. 12.45

 
Royal Wind Quintet Stockholm

 
Cecilia Franke (f.1955): The Myth of Vineta (2002)

Hans Eklund (1927-1999): Sommarparafras (1968)
 
Sven-David Sandström (f.1942): Wind Pieces (1996)
 
Kristin Boussard (f.1937):  Wind Quintet (2010) 
     Heated Conversations
        Shenanigans
        Intimacy
        Fleeting Thoughts
     uruppförande 

Anders Hillborg (f.1954): Six Pieces for Wind Quintet 
(2007) Tillägnat Royal Wind Quintet Stockholm

Royal Wind Quintet Stockholm utgörs av några av 
landets främsta soloblåsare med hemvist i Kungliga 
Hovkapellet och Sveriges Radios Symfoniorkester. 
Kvintetten har sedan bildandet 2005 givit ett 60-tal 
konserter framför allt utanför Sveriges gränser; i 
Frankrike, Tyskland, Tjeckien, Spanien, Norge, på 
konserthus, festivaler och i kammarmusikserier. 
Ensemblen har utgivit en CD (skivmärke Integral, 
Paris) med fransk och svensk musik, uruppfört verk 
av svenska och utländska tonsättare och gjort inspel-
ningar för Sveriges Radio och Bayerische Rundfunk.

Peter Fridholm, flöjt
Fredrik Söhngen, oboe
Staffan Mårtensson, klarinett
Christopher Parkes, horn
Anders Engström, fagott
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Royal Wind Quintet Stockholm



 

Fredag 24/3
Kungl. Musikhögskolan Sal 1E207

kl. 14.15

Konsten att komponera – Seminarium 

 
Vad är det att komponera? Hur ser processen ut? 
Varför är bra musiker alltid den bästa inspirationskäl-
lan? Vid det här seminariet använder Karin Rehnqvist 
sitt stycke In Orbit som utgångspunkt och förklarar hur 
musiken växt fram från idévärlden till färdigt stycke 
och de olika beslut som tagits på vägen. 
 
Karin Rehnqvist förenar i sin musik gärna det primiti-
va med det sofistikerade. Och samtidigt som allt är 
noga genomtänkt kan idéerna vara födda i stunden. In 
Orbit är ett stycke som tar in rummet och musikerna är 
som planeter och rör sig på scenen i förhållande till 
varandra. Karin Rehnqvist har under komponerandet 
samarbetat med Alpaca Ensemble som förutom violin, 
klarinett, cello och flygel också spelar alternativa 
instrument som basviolin, kontrabasklarinett och 
leksakspiano.  Alpaca Ensemble framför In Orbit vid 
söndagens konsert kl 14.00 på Musikaliska. 
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Karin Rehnqvist, Foto: Fredrik Sandberg



Fredag 24/3 
Fylkingen
kl. 17.00, 19.00, 20.00, 21.00

Spatial musik i multipla dimensioner

 19.00  Paulina Sundin (f.1970)
 Clandestine Parts (2000)

 Mathias Josefson (f.1974) 
 On Scientific Music And Poetic Science  
 (2016) uruppförande

 Lars Bröndum (f.1961)
 Suspended in the Pit (2016)

 Helen Hedsund (f.1959)
 Inuti (2017)

20.00 Lise-Lotte Norelius (f.1961)
 You are the flower (2014)

 Rolf Enström (f.1954)
 Wellen II (2016) uruppförande

21.00 Dror Feiler (f.1951)
 Engführung (2016) uruppförande

 Jakob Riis (f.1964)
 On Noise (2014)

 Kat Hernandez (f.1974)
 Orogenesis (2017)

 

Sten-Olof Hellström på Fylkingen under Svensk Musikvår 2016, Foto: Heiko Purnhagen

17.00 Vart tog rummet vägen?

Ett samtal kring musikens rumslighet.
Kvällen inleds med ett samtal med tonsättarna 
Lise-Lotte Norelius och Rolf Enström
Moderator: Sten-Olof Hellström

Sten-Olof Hellström är kompositör och musiker.  
2013 firade Sten-Olof trettio år som professionell 
kompositör genom att avlägga doktorsexamen i 
komposition vid University of Huddersfield, Storbritan-
nien med sin avhandling ”Algorithmically-driven 
synthesis and feedback system: an investigation into 
the aesthetic and technical processes in my composi-
tional practice”.

Under Svensk Musikvårs konsert på Fylkingen, som 
han kurerar, är det framför allt hans roll som interpret/-
diffusör som står i centrum. Det innebär att Sten-Olof 
”tolkar” flera av verken genom att i realtid distribuera 
musiken till 12-20 högtalare placerade runt och ovan-
för publiken. På detta sätt kan olika gester, rörelser i 
rummet accentueras och musiken kan både breda ut 
sig eller bli väldigt intim. Kort sagt kan man återskapa 
detaljer i musiken som annars riskerar att dränkas av 
konsertsalens akustik.
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Lördag 25/3
Konserthuset
12.00 Mimitabu
13.30 Norrköpingsljud
15.00 Kungliga Filharmoniska Orkestern
OBS! Ordinarie pris
17.30 KammarensembleN
20.00 Stockholms Saxofonkvartett

I samarbete med Stockholms Konserthus

Konserthuset, Grünewaldsalen, entré: Kungsgatan 43
Välkommen till det blå Konserthuset vid Hötorget i 
hjärtat av Stockholm! Det är lätt att ta sig hit med de 
flesta typer av färdmedel: Tunnelbanans gröna Linje 
17, 18 eller 19 hållplats Hötorget, uppgång Konserthu-
set. Buss 1 och 57 hållplats Hötorget.

 



 

Lördag 25/3
Konserthuset, Grünewaldsalen
kl. 12.00

Jenny Hettne (f.1977) 
A swarm came in from the dark (2014)

Lisa Streich (f.1985)
Sai Ballare? (2013/2015)

Esaias Järnegard (f.1983): Isola (2017) 
för flöjt, klarinett, violin, viola och cello
uruppförande 

Johan Svensson (f.1983)
Rita cirklar (2010)

Med sitt brinnande intresse för den samtida musiken 
har Mimitabu snabbt etablerat sig som en viktig aktör 
på Sveriges och Nordens nutida musikscen. Den 
Göteborgsbaserade ensemblen arbetar aktivt med att 
sprida den allra nyaste musiken av framför allt unga 
tonsättare och medverkar regelbundet på svenska 
och internationella musikfestivaler samt producerar 
egna konserter i Göteborg.

Rei Munakata, dirigent
Hannah Törnell Wettermark, flöjter
Heather Roche, klarinetter
Sanae Yoshida, piano
Martin Salomonsson, slagverk
Karin Hellqvist, violin
Bénédicte Royer, viola
My Hellgren, cello

Mimitabu

Mimitabu, Foto Per Buhre
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Lördag 25/3 
Konserthuset, Grünewaldsalen

kl. 13.30

Norrköpingsljud

 
David Swärd (f.1958): Turbulence I (2006)
Axelsson Nilsson duo
Ivo Nilsson, trombon
Jonny Axelsson, vibrafon

Otto Freudenthal (f.1934): der Zappelmann (1975)
Nils-Erik Sparf, violin
Mats Jansson, piano

Madeleine Jonsson Gille (f.1991)
Always, never! Never, always! (2017)
uruppförande
Madeleine Jonsson Gille, Sång

Gunnar Valkare (f.1943)
An die Spree 1933, ur Tre bilder (2015) 
Mats Jansson, piano

Peter Lindroth (f.1950)
Des Menschen Wort vergeht (2013)
Christina Högman, sopran
Nils-Erik Sparf, violin
Mats Jansson, harmonium

Lars-Åke Franke-Blom (f.1941): Mosaik (2016) 
Mats Jansson, piano
Östgöta Brasskvintet
Jan-Åke Hermansson, trumpet 
Mikael Wittwång, trumpet
Erik Rapp, valthorn
Therese Hammarberg, trombon
Magnus Matthiessen, tuba

Konserten arrangera i samarbete med 
Östgötamusiken och Norrköpingsljud

Norrköpingsljud är en förening som lyfter fram den 
nutida konstmusiken och sätter fokus på både tonsät-
tare och musiker med Norrköpingsanknytning.  

Axelsson & Nilsson Duo består av trombonisten Ivo 
Nilsson och slagverkaren Jonny Axelsson. Genom en 
unik repertoar, bestående av verk tillägnade duon och 
en mängd soloverk för de båda instrumenten, skapas 
en rikedom av möjligheter att sätta samman mång- 
differentierade konsertprogram. 

Mats Jansson  är utbildad vid musikhögskolorna i 
Hannover, Salzburg och Berlin för Hans Leygraf. 
Han har en omfattande konsertverksamhet som 
solist, kammarmusiker, ackompanjatör och orkester-
musiker runt om i Sverige och utomlands. Han under-
visar vid Musikhögskolan, Örebro universitet.

Nils-Erik Sparf är utbildad vid Kungliga Musikhög-
skolan i Stockholm och vid Musikkonservatoriet i 
Prag. Sparf är medlem i Drottningholms Barock- 
ensemble, Uppsala Kammarsolister och konsertmäs-
tare i Uppsala Kammarorkester.

Madeleine Jonsson Gille är vokalist och tonsättare. 
Hon läser sitt sista år på kandidat i instrumentalmusik 
vid Högskolan för Scen & Musik i Göteborg. Sedan 
2015 ordförande för Ung Nordisk Musik och ledamot i 
Konstmusiksystrar sedan 2014. 

Christina Högman är operasångare. I Sverige har 
hon kunnat ses på Drottningholmsteatern och Kungli-
ga Operan i Stockholm, men framför allt på Folk- 
operan, där hon under de senaste två decennierna 
har framträtt i ett flertal stora roller.

Östgöta Brasskvintett är en av Sveriges få professi-
onella brasskvintetter. Musikerna i ensemblen delar 
sin arbetstid mellan Östgöta Brasskvintett och Östgö-
ta Blåsarsymfoniker. 
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Lördag 25/3
Konserthuset, Stora salen
kl. 15.00
Ordinarie pris

Kungliga Filharmonikerna
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Paula af Malmborg Ward (f.1962)
Operatic (2007)
Dirigent: Sakari Oramo
Kungliga Filharmonikerna 

Dessutom spelas:
Pjotr Tjajkovskij Violinkonsert (solist Janine Jansen)
Robert Schumann Symfoni nr 3 ”Den rhenska”
 
Paula af Malmborg Ward är en mångsidig tonsättare, 
men har alltid haft ett särskilt fokus på scenisk musik. 
Hennes genombrott skedde redan med examensver-
ket ”Bombpartyt” som hade urpremiär 1998 på Göte-
borgsoperan. Hon har sedan dess komponerat en 
lång rad verk för scenen, men också orkester- och 
kammarmusikverk.  Om Operatic har hon sagt att det 
är musik ”tillägnad alla de entusiaster som agerar 
spontant med sina hjärtan, och på så sätt bidrar till en 
bättre värld”. 

Detta program framförs även på en turné som föregår 
konserten på hemmaplan: Örebro 17/3, Tallinn 22/3 
och Tarttu 23/3.

Priset Guldkvasten kommer att delas ut i samband 
med denna konsert.

Guldkvasten 2016 går till en aktör inom svenskt 
musikliv som under det gångna året har åstadkommit 
och verkar för en mer jämställd repertoar. Priset, som 
i skrivande stund håller på att ta lysande form i ett 
svenskt glasrike, överlämnas, som alltid med största 
glädje, av KVAST:s ordförande Astrid Pernille 
Hartmann.

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!

Konserten arrangeras av Stockholms Konserthus
För biljetter och mer information om konserten 
”Jansen spelar Tjajkovskijs violinkonsert”
se konserthuset.se

Detalj av Guldkvastpriset, Foto: Sofia Bergman



Lördag 25/3 
Konserthuset, Grünewaldsalen 

kl. 17.30

KammarensembleN

KammarensebleN spelar på Musikaliska i samband med Svenks Musikvår 2016, Foto: Max Låke

Karin Rehnqvist (f.1957): Raven Chant (2012)

Johan Ullén (f.1972): Vaknatt (2010)

Anders Eliasson (1947-2013): Intermezzi (1988)

Leilei Tian (f.1971): Burning Rose (2007)

KammarensambleN
Dirigent: Staffan Larson 
Violin: Eva Lindal, Shahar Rosenthal,
Viola: Andrea Elgström-Bergman, Göran Fröst
Cello: Chrichan Larson, Bass: Kjetil Laukholm 
Flöjt: Peter Fridholm
Oboe: Martin von Bahr
Klarinett: Kristian Möller, Lena Jonhäll
Fagott: Martin Krafft
Saxofon: Jörgen Pettersson
Horn: Sören Hermansson
Trumpet: Tom Poulson
Trombon: Ivo Nilsson
Slagverk: Niklas Brommare, Jonny Axelsson
Harpa: Laura Stephenson
Piano: Love Derwinger

KammarensembleN spelar samtida musik skriven 
för instrumentkombinationer upp till en sinfoniettas 
storlek. Många tonsättare har skrivit direkt för ensem-
blen vilket har resulterat i fler än hundra uruppföran-
den genom åren. Sedan grundandet har ensemblen 
utvecklats till ett betydande forum för såväl den unga, 
som den etablerade svenska musiken.
 
KammarensembleN har turnerat runt om i Sverige, 
och spelat in en rad kritikerrosade cd-skivor på 
Phono Suecia och Caprice.  KammarensembleN 
samarbetar med internationellt framstående dirigen-
ter och har framträtt vid flertalet stora festivaler för 
samtida musik, såsom Musikhöst i Odense, Sonori-
ties 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. 

I samarbete med Berwaldhallen Sveriges Radio
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Lördag 25/3
Konserthuset, Grünewaldsalen 
kl. 20.00

Stockholms Saxofonkvartett med gäster

Stockholms Saxofonkvartett spelar på Musikaliska under Svensk Musikvår 2016. Foto: Christopher Hästbacka

Marie Samuelsson (f.1956) 
Improvisation – Komposition (2007), för saxofoner 

Maria Lithell Flyg (f.1965) 
Tease – Interference (2015), för saxofonkvartett

Peter Schuback (f.1947): Umnachtung (2016) 
för saxofonkvartett och slagverk, uruppförande

Henrik Strindberg (f.1954)
The 5th string (2010), solo för violin
 
Anders Hultqvist (f.1955) 
Alphabet/Composition No.1 (1997-98), slagverkssolo

Matias Karlsen Björnstad, sopransaxofon
Jörgen Pettersson, altsaxofon 
Leif Karlborg, tenorsaxofon
Linn Persson, barytonsaxofon
Peter Schuback, cello
Karin Hellqvist, fiol
Jonny Axelsson, slagverk
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Stockholms Saxofonkvartett är en av Europas 
främsta ensembler för ny musik. Med sitt engage-
mang och kunnande har kvartettmedlemmarna 
dessutom en alldeles särskild förmåga att presentera 
vår tids musik på ett sätt som ökar förståelsen och 
skapar nyfikenhet kring den nutida musikens mång-
skiftande estetik. Mer än 700 verk har skrivits för 
Stockholms Saxofonkvartett av svenska och utländ-
ska tonsättare och ensemblen har turnerat världen 
över. Utöver sin ordinarie konsertverksamhet har 
Stockholms Saxofonkvartett den senaste säsongen 
medverkat i Samtida Musiks uppmärksammade 
satsning Min granne tonsättaren som lyfter fram 
tonsättare och deras musik med uppsökande, interak-
tiva och offentliga aktiviteter på skolor, arbetsplatser, 
föreningslokaler och andra mötesplatser i tonsätta-
rens eget närområde.

Stockholms Saxofonkvartett/Studio 53 
är initiativtagare och huvudman för 
Svensk Musikvår



Jonny Axelsson

Karin Hellqvist, Foto: Yusuke Suzuki

Peter Schuback dirigerar Stamp Music av Ingvar Lidholm under 
Svensk Musikvår 2016, Foto: Christpher Hästbacka

Peter Schuback är cellist och tonsättare. 
”Umnachtung skrevs 2016 utan avsikt om ett framföran-
de. Så gäller all min musik. Musiken finns i komponeran-
det då i framförandet element som inte går att styra i 
komponerandet tillkommer. Det enda jag kan intressera 
mig för är just vad jag inte helt själv kan kunna förstå även 
om jag vet hur den är skapad. Cellons jordsligt närvaran-
de klang söker nå den luftighet som saxofonernas klang 
bär med sig. Samtidigt söker saxofonerna sig till enskilda 
stämmor men motarbetar sig själva genom att de repre-
senterar en enhet. Slagverket strävar mot melodiskt 
bindande form. Allt misslyckas men just i detta kan even-
tuellt frågan om hur vårt lyssnande idag verkar. Det är i 
denna förnattning verket söker sin mening.”

Karin Hellqvist 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 soloverksamhet 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 vid profile-
rade scener över hela världen, på allt från rockklubbar till 
konserthus. 
 
Jonny Axelsson är utbildad vid Musikhögskolan i Göte-
borg och var redan då aktiv som kammarmusiker och 
solist, vilket sedan har utvecklats till ett konstnärskap 
bestående av stor egensinnighet och stringens. Han har 
introducerat historisk slagverksmusik till den svenska 
scenen, bland annat i form av soloverken av Iannis Xena-
kis och av Kevin Volans, och att vara en av ledarna och 
initiativtagarna till den första uppsättningen av ”Drum-
ming” av Steve Reich. År 2004 tilldelades han Föreningen 
Svenska Tonsättares Interpretpris med följande motive-
ring: ”Med osannolikt gott humör och yppersta musikalité 
har han slagit sig in i våra hjärtan och förblivit där.”
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Söndag 26/3
Musikaliska
13.00 ”En ny vår för konstmusik i Sverige” Panelsamtal
14.00 RenRehnqvist med Alpaca Ensemble
15.30 Stockholms Kammarkör
16.00 Utdelning av Rosenbergpriset, Interpretpriset och Musikens Möjliggörare
17.00 Norrbotten NEO

I samarbete med Musikaliska 

Musikaliska har adress Nybrokajen 11
Kom hit med buss 2, 62, 76 och 96 till Karl XII:s torg
eller till Nybroplan med buss 47, 52, 62, 76 och 69 samt spårvagn 7.
 
Med T-bana tag blå linje till Kungsträdgården, uppgång Kungsträdgården, 
eller röd linje till  Östermalmstorg, uppgång Birger Jarlsgatan.



Prisutdelning och Panelsamtal

Söndag 26/3
Musikaliska, Clara Schumann salen

kl. 13.00, 17.00

13.00 En ny vår för konstmusik i Sverige

Panelsamtal. Det finns ett starkt engagemang för den 
nya konstmusiken och många vill vara med och skapa 
konserter förankrade i vår egen tid. Festivalen Svensk 
Musikvår är ett tydligt tecken. Samtidigt har den svårt 
att bryta igenom och få fäste bland den kulturintres- 
serade allmänheten. Vid det här panelsamtalet disku-
teras både svårigheter och förhoppningar om en ny 
vår för den samtida musiken.

Moderator: Martin Q Larsson, FSTs ordförande

I samarbete med FST

17.00 Prisutdelning

Rosenbergpriset är ett svenskt musikpris som FST 
utdelar till en tonsättare med betydelsefull och 
nyskapande verksamhet bakom sig. 
Priset är på 75 000 kr.

FST:s Interpretpris delas ut till musiker, körledare 
eller dirigenter som särskilt utmärkt sig genom att 
framföra samtida konstmusik. Priset är på 50 000 kr.

Priset Musikens Möjliggörare utdelas till en 
konsertarrangör eller producent vars insatser varit av 
stor betydelse för nutida konstmusik. Priset innebär 
att mottagaren får beställa ett musikverk till ett värde 
av 50 000 kronor.

I samarbete med FST

Moderator och prisutdelare är FSTs ordförande Martin Q Larsson. Foto: Melker Dahlstrand
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RenRehnqvist

 

Karin Rehnqvist (f.1957) 

”Beginning" (2003) 
för pianotrio 

"Långt borta och nära" (2002/2016)
för klarinett och ebow

”In Orbit - en kvartett i rörelse" (2016)
för violin, klarinett, cello och piano samt basviolin,
bas och kontrabasklarinett och leksakspiano
Sverigepremiär

Alpaca Ensemble är ett Trondheimsbaserat musiker 
kooperativ vars kärna består av Else Bø (piano), 
Sigrid Elisabeth Stang (violin) och Marianne Baudou-
in Lie (cello). Alpaca Ensemble firade 20 årsjubileum 
2016 och markerade det med bland annat uruppfö-
randen av ett flertal beställningsverk. Ett av dessa 
verk var Karin Rehnqvists In Orbit för pianotrio och 
klarinett och det uruppfördes på Stangvikfestivalen i 
augusti 2016.
 
Konserten RenRehnqvist har tidigare spelats i Trond-
heim och på festivalen Specs On i Berlin. 

Else Bø, piano
Sigrid Elisabeth Stang, violin
Marianne Baudouin Lie, cello
Rolf Borch, klarinetter

Konserten arrangeras med stöd av Music Norway UD 
och Norsk Kulturfond.
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Söndag 26/3 
Musikaliska
kl. 14.00

RenRehnqvist

 

Karin Rehnqvist (f.1957) 

”Beginning" (2003) 
för pianotrio 

"Långt borta och nära" (2002/2016)
för klarinett och ebow

”In Orbit - en kvartett i rörelse" (2016)
för violin, klarinett, cello och piano samt basviolin,
bas och kontrabasklarinett och leksakspiano
Sverigepremiär

Alpaca Ensemble är ett Trondheimsbaserat musiker 
kooperativ vars kärna består av Else Bø (piano), 
Sigrid Elisabeth Stang (violin) och Marianne Baudou-
in Lie (cello). Alpaca Ensemble firade 20 årsjubileum 
2016 och markerade det med bland annat uruppfö-
randen av ett flertal beställningsverk. Ett av dessa 
verk var Karin Rehnqvists In Orbit för pianotrio och 
klarinett och det uruppfördes på Stangvikfestivalen i 
augusti 2016.
 
Konserten RenRehnqvist har tidigare spelats i Trond-
heim och på festivalen Specs On i Berlin. 

Else Bø, piano
Sigrid Elisabeth Stang, violin
Marianne Baudouin Lie, cello
Rolf Borch, klarinetter

Konserten arrangeras med stöd av Music Norway UD 
och Norsk Kulturfond.
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Alpaca Ensamble



 

Söndag 26/3 
Musikaliska

kl. 15.30

Karl-Birger Blomdahl (1916-1968)
Fyra sånger (1942) för tre damröster och piano ur 
”En döddansares visor“ av Nils Ferlin
1 Ett träd
2 Leken går...
3 Stjärnorna kvittar det lika
4 Stackars
5 En valsmelodi (fragment)

Karin Rehnqvist (1957)
Världsklockan (2013) för blandad kör och violoncell

Gunnar de Frumerie (1908-1987)
Vita nuova, op. 50 (1956) för blandad kör

Stockholms Kammarkör

 

Stockholms Kammarkör är en fristående blandad 
kör. Repertoaren är både sakral och profan och omfat-
tar både stora verk för kör och orkester, äldre och 
nutida a cappellaverk samt svensk körlyrik. 

Florian Benfer (1984) arbetar regelbundet med bl.a. 
Radiokören och Eric Ericsons kammarkör och leder 
även Tysklands nationella ungdomskör. 

Kati Raitinen har etablerat sig som en av Sveriges 
mest framträdande musiker. Förutom sin tjänst som 
solocellist i Kungliga Hovkapellet driver hon tillsam-
mans med sin stråktrio Zilliacus Persson Raitinen en 
kammarmusikserie (Äntligen måndag!) i Stockholms 
konserthus. 

Henrik Berg tog under Mats Widlunds ledning diplom 
vid Kungl. Musikhögskolan/Edsberg. Han har uppträtt 
som solist med flera orkestrar såsom Gävle Symfoni-
orkester och Sveriges Radios Symfoniorkester.

Stockholms Kammarkör, fr.o. Florian Benfer, Kati Raitinen, Henrik Berg
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Söndag 26/3 
Musikaliska
kl. 17.00

Britta Byström (f.1977): A Walk On Green Streets (2015)

Andrea Tarrodi (f.1981) 
Madrigali - Hommage á Barbara Strozzi (2017) uruppförande
Beställningsverk för Norrbotten NEO,

Djuro Zivkovic (1975): Night Music (2014) 

Johan Ullén (f.1972)
The accidental triumphs of Pulcinella, prince of everything (2017) uruppförande
Beställningsverk för Norrbotten NEO

Norrbotten NEOs storhet är att de förenar teknik och kompetens, klassisk skönhet 
och elegans och kan därmed anta de utmaningar som vår tids tonsättare ställer. 
I programmet reNEOvated kartlägger Norrbotten NEO de samtida strömningarna 
bland de svenska tonsättarna. De två beställningsverken i programmet, komponera-
de av Andrea Tarrodi och Johan Ullén, blir en nytolkning av ett redan befintligt verk 
och utgör en exklusiv inramning till programmet. 

Sara Hammarström, flöjter, Robert Ek, klarinetter, Daniel Saur, slagverk, Mårten 
Landström, piano, Brusk Zanganeh, violin, Kim Hellgren, viola, Elemér Lavotha, cello

B Tommy Andersson är dirigent och tonsättare. Han har dirigerat alla de stora och 
de flesta mindre orkestrarna i Sverige, samt gästdirigerat i 13 andra länder. Han har 
även återkommande operaengagemang. B Tommy Andersson undervisar även i 
dirigering och orkestrering och är sedan hösten 2012 professor i orkesterdirigering 
vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 

New Sweden – ReNEOvated 

Dirigent: B Tommy Andersson
Foto: Peter Knutson

Norrbotten Neo Foto: Gustaf Waesterberg
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	s10v Högalid 1
	s11h Högalid 2
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