
HONECK & HAYDN 

KÄRT ÅTERSEENDE I BERWALDHALLEN
Den 22 januari kommer Radiosymfonikernas förre chefsdirigent, österrikaren Manfred Honeck, till Berwaldhallen för att leda
Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören. Sedan sex år tillbaka är Honeck chefsdirigent för Pittsburgh Symphony
Orchestra. Hans framgångar har gett honom ett stort internationellt erkännande och han gästar regelbundet världens ledande
orkestrar. Manfred Honeck återkommer dock gärna till Stockholm och Radiosymfonikerna.

Manfred Honeck bjuder den här gången tillsammans med Radiosymfonikerna på en sällsynthet, nämligen Honecks egen svit ur
Richard Strauss opera Elektra. Dessutom framförs en av Haydns mest populära mässor, Pukmässan  (Missa in tempore belli)
med bland annat två av våra mest lovande svenska solister, Joachim Bäckström, tenor och Hanna Husáhr, sopran. Som inledning
får vi höra Debussys tonmålningar från antikens Grekland, Six Épigraphes Antiques.

Radiosymfonikerna och Radiokören ser fram emot att få musicera under ledning av Manfred Honeck igen. Konserten kommer att
bli ett kärt återseende.

Nyligen utgavs Manfred Honecks/ Pittsburgh Symphony Orchestras CD med Beethovens symfoni nr 5 och 7. Inspelningen har fått
ett mycket högt betyg och har klassats som en av århundradets stora Beethoveninspelningar.

HONECK & HAYDN
FRE 22 januari kl 19.30
LÖR 23 januari KL 15.00

Sveriges Radios Symfoniorkester
Radiokören
Manfred Honeck dirigent
Hanna Husáhr sopran
Stefanie Irányi mezzosopran
Joachim Bäckström tenor
Paul Armin Edelmann baryton

DEBUSSY: Six Épigraphes Antiques
R STRAUSS: Svit ur Elektra
HAYDN: Pukmässan

Bild: Manfred Honeck, dirigent  foto Felix Broede

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.


