
Östersjöfestivalen uppmärksammar Finlands hundraårsjubileum,
bjuder på kunglig opera och urpremiär av nyskriven svensk musik
Den femtonde Östersjöfestivalen lyfter fram Finland och jubileumsåret 1917. Helsingfors Stadsorkester gästar festivalen,
liksom en rad namnkunniga dirigenter som Esa-Pekka Salonen, Paavo Järvi och Valery Gergiev. Festivalen inleds med en stark
iscensättning av Stravinskys musik regisserad av Polarprisvinnaren Peter Sellars. Det bjuds även på en efterlängtad urpremiär
med nyskriven musik av Anders Hillborg. Mariinskijteatern framför Wagners Parsifal och Rhenguldet. Festivalveckan avslutas
storstilat med Sveriges Radios Symfoniorkester under ledning av Daniel Harding.

 - Det är nu femton år sedan vi startade och när jag ser tillbaka känns det helt fantastiskt hur festivalen har utvecklats. Vi har år efter år kunnat bjuda vår
publik, både här hemma men också radiolyssnare runt om i Europa, på fantastiska musikupplevelser med några av världen främsta orkestrar, dirigenter och
solister. Miljö, musik och ledarskap har alltid varit grundpelarna i festivalen och vi ser med glädje att vi fortsätter vara en arena för kulturutbyte och dialog
kring framtiden och miljön för Östersjön. Vi, grundarna av festivalen – Esa-Pekka Salonen, Valery Gergiev och jag själv – känner oss mer än nöjda när vi
ser tillbaka på dessa femton år, säger Michael Tydén, Managing Director för Östersjöfestivalen.

– Inom klassisk musik kan du arbeta bortom alla kulturella gränser och språkbarriärer – bortom alla begränsningar. Det enda som krävs för att mirakel ska
börja hända är att man spelar tillsammans! Det är så viktigt att ha en festival där människor från hela Östersjöregionen kan samlas för att göra musik och
kommunicera med varandra. I den svåra politiska situation som råder är det viktigare än någonsin med denna typ av kanal, och det här är en av de
viktigaste funktionerna för Östersjöfestivalen, säger Esa-Pekka Salonen, konstnärlig ledare och medgrundare av festivalen.

Programmet dag för dag

21 augusti: Östersjöfestivalen inleds på Kungliga Operan med den uppmärksammade föreställningen från musikfestivalen i Aix-en-Provence: Stravinskys
oratorium Oedipus Rex och Psalmsymfonin, med Esa-Pekka Salonen, Kungliga Hovkapellet, flera körer och solister samt Polarprisbelönade
operaregissören Peter Sellars.

22 augusti: Finland jubilerar och Helsingfors Stadsorkester under ledning av Susanna Mälkki återvänder till Östersjöfestivalen. Symfoni nr 7, ett av
Sibelius sista verk, sågs som nyskapande och oförutsägbart vid premiären 1924. Kvällen bjuder även på ”Jordens sång” i Mahlers Das Lied von der Erde,
med Gerhild Romberger, alt, och Simon O’Niell, tenor, som solister.

23 augusti: Ett av Östersjöfestivalens syften är att belysa den alltmer akuta miljöfrågan. Anders Hillborgs nyskrivna kör- och orkesterverk Aeterna är ett
samarbete med filmarna Fredrik Wenzel och Jesper Kurlandsky. Under konserten visas en work in progress-version av långfilmen Aeterna, en
kontemplativ ljud- och bildodyssé som på ett tankeväckande sätt skildrar vår samtid. Musiken uruppförs av Sveriges Radios Symfoniorkester och
Radiokören, under ledning av Esa-Pekka Salonen.

24 augusti: Festivalen gästas av en ung estnisk orkester, Estonian Festival Orchestra. Under ledning av Paavo Järvi framför de Sjostakovitjs stora
ungdomsverk, Symfoni nr 1, och Sibelius Symfoni nr 2, samt Erkki-Sven Tüürs Prophecy med den flerfaldigt prisbelönta Ksenija Sidorova på accordion.

25 och 26 augusti: Valery Gergiev och Mariinskijteaterns orkester bjuder in till Wagner-afton, och tillsammans med solister från Mariinskijteatern och
Kungliga Operans kör framförs Parsifal, akt tre, Wagners sista opera, som trollband kritiker och kollegor redan vid premiären 1882, och kvällen därpå
operan Rhenguldet, den första i cykeln Nibelungens ring.

27 augusti: Musica Vitae är tillbaka och under ledning av Malin Broman, framförs Vivaldis konsertsvit De fyra årstiderna som kontrasteras med ett
nyskrivet verk av Marie Samuelsson, Fem årstider. Inspirerat av jordklotets stigande temperatur och dess olycksbådande konsekvenser blir det en
ödesmättad pendang till Vivaldis jämförelsevis naiva och oförstörda naturskildringar.

27 augusti: Konsert för kör, som inleder Peter Dijkstras 10-årsjubileum som Radiokörens chefsdirigent, bjuder på körverk av bland andra Martin Smolka,
Nana Forte, Sven-David Sandström och Alfred Schnittke.

28 augusti: Som en del av Finlands 100-årsjubileum leder Esa-Pekka Salonen ett samarbete mellan två av världens främsta musikhögskolor: Juilliard
School i New York och Sibeliusakademin i Helsingfors. En orkester med elever från skolorna framför Radical Light av Steven Stucky och Salonens
orkesterverk Mania, samt Sibelius Fyra legender ur Kalevala.

29 augusti: Festivalen avslutas med Mahlers våldsamma, olyckliga och vackra Symfoni nr 6. Sveriges Radios Symfoniorkester ledda av Daniel
Harding. Mahler får efter pausen ge plats åt en annan österrikisk tonsättare, Olga Neuwirth och Masaot/Clocks without hands. 

Musik, miljö och ledarskap

Flera seminarier kommer att hållas under veckan kring festivalens tre grundpelare musik, miljö och ledarskap. Seminarieprogrammet presenteras under
våren. Samarbetet med Världsnaturfonden WWF, Utrikespolitiska Institutet, Stockholm Resilience Centre och Raoul Wallenberg Academy fortsätter, liksom
insamlingen ”Hjälp oss hjälpa Östersjön” i samarbete med Radiohjälpen.

Östersjöfestivalen 2017 pågår under nio dagar, 21-29 augusti. Alla konserter är i Berwaldhallen utom Oedipus Rex som framförs på Kungliga Operan.
Biljettsläpp den 15 februari.

Presskontakt och mer information 



För intervjuer och pressackreditering kontakta: Carin Balfe Arbman, pressansvarig Östersjöfestivalen, Berwaldhallen, tel. 070-633 35 08, carin.balfe_arbman@sverigesradio.se.

För frågor om Berwaldhallens övriga program, kontakta: Karl Thorson, pressansvarig Berwaldhallen, Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören, tel.
070-431 18 93, karl.thorson@sverigesradio.se.

Östersjöfestivalen är en årligt återkommande internationell musikfestival som grundades 2003 av Michael Tydén, dåvarande konserthuschef i Berwaldhallen i
Stockholm, Esa-Pekka Salonen, dirigent och kompositör samt Valery Gergiev, dirigent och chef för Mariinskijteatern i St. Petersburg. Östersjöfestivalen verkar inom
tre huvudområden i syfte att skapa en bättre framtid för Östersjöregionen: musik, miljö och ledarskap. www.balticseafestival.com
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Berwaldhallen i Stockholm och nuvarande festivalgeneral, Esa-Pekka Salonen, dirigent och kompositör och Valery Gergiev, dirigent och chef
för Mariinskijteatern i St. Petersburg. Östersjöfestivalen verkar inom tre huvudområden i syfte att skapa en bättre framtid för Östersjöregionen:
musik, miljö och ledarskap.


