
 

Stockholm den 14 mars 2022 

Svensk Musikvår 2022 låter musiken tolka samtiden. 

Musikens förmåga att beröra, inspirera och utmana, att ge livet mening och göra världen 
begriplig går genom hela den sjunde upplagan av Svensk Musikvår. Under nio dagar, 19–
27 mars lyfts den samtida svenska musiken med verk av 70 tonsättare och ljudkonstnärer 
varav 16 uruppföranden. Över 300 musiker och sångare framträder vid 26 konserter på 
åtta scener i Stockholm. 

Flera av konserterna i årets festival har en starkt personlig prägel. Cecilia Gelland väver 
ihop ett program med verk för soloviola, med dikter av hennes far Bertil Gelland som 
konsertens Ariadnetråd. Alexandra Büchel framför tillsammans med Anna Christensson 
favoritverk av bland andra hennes stora idol, hovsångerskan och tonsättaren Margareta 
Hallin. Norrbotten NEO spelar under Earth Hour Georg Friedrich Haas 75 minuter långa 
Solstices i totalt mörker, både på scenen och i salongen. Musikerparet Stefan Harg och 
Katarina Ström-Harg presenterar nyskrivna verk som tillägnats dem av samtida svenska 
tonsättare. 

Bland festivalens alla uruppföranden finns verk av Karin Rehnqvist, Örjan Sandred, 
Kristina Forsman, Mats Edén och Susanne Skog. Dessutom kommer Jakob Koranyi och 
Juho Pohjonen att framföra Anders Hillborgs Duo för cello och piano som i december 
2021 tilldelades Sveriges största kammarmusikpris, Järnåkerstipendiet. 

Höjdpunkten i festivalens elektroakustiska program är svensk-ungerske Ákos Rózmanns 
storverk Mässa. Fördelat på sex matinékonserter presenteras detta över sju timmar långa 
verk, som på ett drabbande och suggestivt sätt gestaltar kampen mellan goda och onda 
krafter; detta eviga tema som i dessa dagar är obehagligt nära vår egen verklighet. 

”I en orolig tid kan musiken vara en samlande och enande kraft. 
Det är med stor glädje vi äntligen kan välkomna publiken till nya 
möten kring den samtida musiken” säger festivalledaren Jörgen Pettersson. 

www.svenskmusikvar.se

http://www.svenskmusikvar.se


En stor del av årets konserter kommer att äga rum på Scenkonstmuseet i Stockholm, där 
Elektronmusikstudion bygger upp en specialkonstruerad högtalarorkester för en rad olika 
elektroakustiska konserter under festivalen. Och med blicken mot kommande 
generationer musiker och musikskapare är festivalen stolt över att presentera tre konserter 
på Kungliga Musikhögskolan med musik av och med musikhögskolans studenter. 

Läs mer om programmet här: https://svenskmusikvar.se/kalendarium-2022 

Initiativtagare och huvudman för Svensk Musikvår är Studio 53/Stockholms Saxofonkvartett.  
Festivalen genomförs i samarbete med Adolf Fredriks musikklasser, Arméns musikkår, 
Audiorama, Blåsarsymfonikerna, Elektronmusikstudion, Folkoperan, Fylkingen, Föreningen 
Svenska Tonsättare, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Konserthuset Stockholm, Kulturrådet, 
Kungl. Musikaliska Akademien, Kungl. Musikhögskolan, Musikaliska, Musikcentrum Öst, 
Musikverket, Norrbottensmusiken, Nuova Arte, Region Stockholm, Samtida Musik, 
Scenkonstmuseet, Stiftelsen Saltö, Stockholms domkyrkoförsamling och Sveriges Radio. 

För information och intervjuer, kontakta: 
Jörgen Pettersson, festivalledare 
070 552 34 22  
jorgenpettersson@hotmail.com  
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