
MADE BY BJÖRK:

Edda Magnason, Moto Boy och Jenny Wilson hyllar Björk
Nu uppmärksammas den isländska artisten och musikskaparen Björk Guðmundsdóttir, som fyller 50 år i november.
Berwaldhallen hyllar henne genom en konsert med Radiosymfonikerna under ledning av Hans Ek. Solisterna Edda
Magnason, Moto Boy och Jenny Wilson sjunger tillsammans med en ensemble ur damkören La Cappella. 

- Björk har ett eget gåtfullt universum och dess storslagenhet gör sig otroligt bra för symfoniorkester, säger Hans Ek, dirigent och
orkesterarrangör.

Made by Björk innehåller väl valda delar ur Björks produktion och musik av tonsättare som hon inspirerats av, exempelvis Brian
Eno, Kraftwerk och Stockhausen. Konserten väver in gammal musik från 1500-talet med hypermodern musik. 

- Björk har varit en av mina största förebilder sedan mitten på 90-talet. Hon var en av anledningarna till att jag började sjunga
överhuvudtaget, säger Oskar Humlebo alias Moto Boy.

Ambitionen är att hålla fast vid en tradition inom den nutida konstmusiken där man hyllar betydelsefulla kompositörer med
särskilda tonsättarfestivaler. Björk lämpar sig väl för detta. Hon är en kompromisslös banbrytare som haft en enorm betydelse för
musikens utveckling, inte bara inom pop utan överhuvudtaget.

PROGRAM

Torsdag 3 dec kl 18.00
Fredag 4 dec kl 19.30

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Hans Ek dirigent 
Edda Magnason
Moto Boy
Jenny Wilson
Ensemble ur damkören La Cappella
Musik av Björk

Made by Björk produceras av NorrlandsOperan i Umeå där den också uruppförs på Björks 50-årsdag den 21 november 2015.

FAKTA

Björk fick sitt genomslag på det sena 80-talet när hon gjorde internationell karriär. En udda röst, ett speciellt uttryck vars like man
inte hade hört då. Sedan dess har mycket hänt runt den isländska sångerskan, kompositören och artisten. Utöver en framgångsrik 
solokarriär med uppmärksammade musikvideor har hon filmat med, och skrivit filmmusik åt, Lars von Trier och bland annat
samarbetat med Evelyn Glennie, John Tavener samt Madonna för att nämna några av hennes musikaliska och artistiska meriter.



Edda Magnason har släppt tre album i eget namn. Hennes musik har beskrivits som eklektisk och detaljrik och rör sig mellan
pop, jazz, film- och folkmusik. Förutom turnerande med det egna livebandet har hon medverkat i diverse projekt som sångerska
och artist. 2012 spelade hon huvudrollen som Monica Zetterlund i Monica Z. Rollen resulterade i en guldbagge för bästa kvinnliga
huvudroll. Hösten 2013 och våren 2015 var hon sångsolist i Ben Wrights dansföreställning Feeling of Going på Malmö Opera.
Edda Magnason har tidigare samarbetat med Hans Ek på Södra Teatern våren 2014, samma år var hon sommarvärd i P1.

Moto Boy är artistnamnet för Kaj Oskar Ludvig Humlebo. Hans första album Moto Boy släpptes 2008. De senaste åren har han
turnerat utomlands, komponerat musiken till och själv medverkat i teateruppsättningen Lubiewo - Kärleksön, på Göteborgs
stadsteater. Han har turnerat runtom i världen som gitarrist med The Cardigans. Moto Boys senaste album, Keep Your Darkness
Secret, är uppbyggt av romantiska melodier, kusligt vackra gosskörer och extatiska crescendos. Albumet är skapat tillsammans
med Niko Stoessl (Dave Gahan, Depeche Mode) och medverkar gör bland andra Titiyo, Bengt Lagerberg (The Cardigans,
Brothers of End) och Leari (The Ark). 

Jenny Wilson är både musiker och konstnär. Hon har bland annat spelat med First Floor Power och gett ut soloskivor. 2005
släppte hon skivan Love and Youth. 2013 gav hon ut sitt prisbelönade soloalbum Demand the Impossible, som tar upp både
hennes egna erfarenheter av cancer och en stark kritik mot dagens samhällsklimat. 2014 nominerades hon till sju grammisar. Hon
vann i kategorierna  Årets album, Årets producent och Årets musikvideo.

Hans Ek är dirigent och arrangör. Han arbetar i gränslandet mellan klassisk musik, jazz, pop och folkmusik.

Bilder:   MotoBoy foto: Jessica Lund
            Jenny Wilson  foto:Daniel Whitberg
            Edda Magnason  foto: Simeon Frohm 

För mer information och beställning av biljetter/bilder kontakta Inger Söderholm, tf pressansvarig Berwaldhallen, tel. 0709-969599. inger.soderholm@sr.se

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.


