
Sveriges Radios Symfoniorkester gör succé i Europa
Sveriges Radios Symfoniorkester med dirigent Daniel Harding och violinisten Vilde Frang,  har just avslutat en lyckad turné i
italienska Pistoia, Bologna, Bergamo, Brescia och Milano. Avslutningskonserten var i Milano på Teatro dal Verme. Mottagandet
har varit överväldigande positivt med återinbjudningar på samtliga konsertorter. 

Orkestern med Daniel Harding och Vilde Frang fick ett fantastisk mottagande. Vilde Frang är ett mycket hett namn i Italien och hennes unika
sätt att tolka Brahms får publiken att jubla.

-  Man har kallat oss världens främsta orkester. De senaste årens turnéframgångar för Sveriges Radios Symfoniorkester och Daniel
Harding är exceptionella. Publik, konsertarrangörer och agenter betonar att samspelet mellan orkestern och Harding saknar motstycke.  I sina
omdömen placerar de Sveriges Radios Symfoniorkester bland de allra främsta i världen, säger Helena Wessman, konserthuschef.

Daniel Harding är sedan många år en återkommande gästdirigent på italienska festivaler och arbetar regelbundet på Operahuset La Scala.
Samarbetet mellan Sveriges Radios Symfoniorkester och chefsdirigent Daniel Harding är unikt.  Under Italienturnén har  symfoniorkestern
spelat på prestigefyllda festivaler i Bologna och Brescia-Bergamo. Turnén avslutades igår kväll med en konsert i Milano i närvaro av många
musikpersonligheter.

Sveriges Radios Symfoniorkester har fått återinbjudningar direkt efter samtliga konserter. Nästa gästspel för orkestern är den  15 maj på
Dresden Music Festival och redan om ett år kommer nästa Italienturné med Sveriges Radios Symfoniorkester och Daniel Harding att ske.
Turnén kommer då även  att omfatta Spanien.

- Internationella turnéer är viktiga av flera skäl. Vi positionerar oss i det internationella musiklivet, orkestern utvecklas konstnärligt och vi lockar
andra världsartister att komma till Stockholm och Berwaldhallen, avslutar Helena Wessman.

Konsertturné Italien 21-28 april 2015
Pistoia, Teatro Manzoni
Bologna, Auditorium Manzoni
Bergamo, Teatro Donizetti och Brescia, Teatro Grande
Milano, Teatro Dal Verme

Program:
Vilde Frang, violin
Sveriges Radios Symfoniorkester.
Dirigent: Daniel Harding
BRAHMS: Violinkonsert D-dur
BERLIOZ: Symphonie Fantastique

Bild: Vilde Frang, violinist och Daniel Harding, dirigent, tillsammans med Sveriges Radios Symfoniorkester.

För pressfrågor kontakta: Inger Söderholm, tf pressansvarig;  E-post: inger.soderholm@sr.se,
 tel: 0709 - 96 95 99
www.berwaldhallen.se; Twitter/Instagram:@berwaldhallen             Facebook.com/Berwaldhallen

Berwaldhallen är Sveriges Radios och hela Sveriges konserthus och hemvist för Radiokören och Sveriges Radios Symfoniorkester. All musik
som skapas här kan upplevas både direkt på plats och i våra radiosändningar. Som en del av public service ska Berwaldhallen säkerställa att
ett levande musikutbud av högsta kvalitet når ut i hela landet, oberoende av politiska och kommersiella intressen.


