
    

 
Pressinformation                       2019-02-22 
 
Lyckad världspremiär för nybyggda instrumentet claviorganum 
 
Inför en förväntansfull publik klingade igår för första gången det nybyggda instrumentet 
claviorganum i Tyska Christinae Kyrka i Göteborg. Idag och under helgen fortsätter firandet för 
Göteborg Baroque, som med hjälp av en donation från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och 
Kultur låtit bygga detta världsunika instrument.  
 

   
Tyska Christinae Kyrka              Magnus Kjellson, konstnärlig ledare                    Madeleine Olsson Eriksson, ordförande 

             Göteborg Baroque hälsade välkommen              Stenastiftelsen invigningstalade 
      

Den stämningsfulla kyrkan var fullsatt till sista plats under invigningskonserten igår kväll. Under 
ledning av Magnus Kjellson framfördes soloverk och kantater av Johann Sebastian Bach, Johann 
Christoph Bach och Johann Pachelbel. Publiken bjöds på en unik musikalisk upplevelse och 
entusiasmen hos såväl ensemble som publik var påtaglig. Så här kommenterar Magnus Kjellson, 
konstnärlig ledare och klaverspelare hos Göteborg Baroque kvällen: 
 
”Jag är otroligt nöjd med premiärkonserten! Det var en fantastik stämning i publiken och det kändes 
verkligen att vi fick vara med om något alldeles speciellt tillsammans! Nu ser jag fram emot många 
fler konserter tillsammans med vårt nya claviorganum”. 
 

   
Hela ensemblen på scen efter konserten             Vackert snideri smyckar claviorganumet            Fr v. Magnus Kjellson, Per-Anders Terning, 
                              Mats Arvidsson, Emilia Lehrgraven, 

                                                                                                 Peter von Krusenstierna 

Fotograf: Magnus Gotander 
 

Förlagan beställdes av George Friedrich Händel år 1738. Han ville ha ett instrument som både ljöd ut 
mot publiken, men som också tydligt kunde höras av sångare och instrumentalister i ensemblen. 

Ett liknande instrument har inte byggts sedan slutet av 1700-talet, så det är ett pionjärarbete som 
Magnus Kjellson utfört tillsammans med orgelbyggaren Mats Arvidsson och flera andra specialister 
inom olika områden. 
 
 
 
 



    
Fortsatt program inför invigningshelgen  

 Fredagen 22 februari kl 16.00 
Instrumentvisning med Magnus Kjellson, Joel Speerstra och Mats Arvidson  

 Fredagen 22 februari kl 19.00  
Solokonsert med professor Edoardo Belotti 

 Lördagen den 23 februari kl 17  
Göteborg Baroque framför Theodora, Händels älsklingsoratorium, som han själv ledde från sitt 
favoritinstrument claviorgaum vid urpremiären år 1750 

 Söndagen den 24 februari kl 11.00 
Festgudstjänst 

 
Läs hela programmet här: www.goteborgbaroque.se/invigningsdagar-claviorganum  
Programbok invigningsdagar: 
https://issuu.com/goteborgbaroque/docs/claviorganum_progbok_issuu/1?ff&fbclid=IwAR31aBZE8qzAto5cDV_
RV6_cyObRYMWa9hhcrop6DMm4Ou0SKMeMzF99dEI  
 
Publicitet 

 Recension av Magnus Haglund i Göteborgs Posten: 
http://www.gp.se/kultur/musik/recension-göteborg-baroque-tyska-kyrkan-1.13548193  

 Göteborgs Posten:  
http://www.gp.se/kultur/kultur/det-världsunika-instrumentet-claviorganum-på-plats-i-göteborg-
1.13435837  

 Sveriges Radio P1 Kulturnytt: 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=7159334&fbclid=IwAR2yFk31fcrrYl
pcWOy0iN57w0-M_H-XzRQleP-uIHHrA8_XuzC7sw4rjQ0  

 Sveriges Radio P4 Göteborg: 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=7159372&fbclid=IwAR1UgyTeQfIW
8jku23LyApS0v3Yq6jY3ZVjNtbkaS0yorUaiDHtEqsvV4QY  

 
För mer information, kontakta Magnus Kjellson, konstnärlig ledare för Göteborg Baroque  
0709 16 50 02 alt Amanda Flodin 0736 00 32 81 . För pressbiljett skriv till info@goteborgbaroque.se  
 
Följ den spännande processen från idé till färdigt instrument:  
https://www.youtube.com/watch?v=w_fyo3rdS-Q&feature=youtu.be  
 
Det som gör Göteborg Baroques sound unikt är det intima samspelet mellan ensemblens instrumentalister och 
sångare tillsammans med deras gemensamma passion för den tidiga musiken. 
 
Säsongen 2018/2019 firar Göteborg Baroque och deras egenproducerade konsertserie i Tyska Christinae kyrka 
15-årsjubileum! Ensemblen mottog år 2017 en donation på 3,5 miljoner från Sten A Olssons Stiftelse för 
Forskning & Kultur, som möjliggjort byggandet av det tidstrogna och världsunika instrumentet claviorganum, 
med invigning i februari 2019 samt förverkligandet av tre drömprojekt. Det första av dessa tre projekt, 
Monteverdis opera L' Orfeo från 1607, som framfördes i januari 2018 på Röda Sten Konsthall fick recensioner 
som "Ett Monteverdispel i världsklass" (Magnus Haglund, Göteborgs Posten) och "...i det absoluta toppskiktet 
av det svenska musiklivet" (Martin Nyström, Dagens Nyheter). Göteborg Baroque kom med på tidskriften Opus 
lista över de musiker/organisationer som har förändrat och förbättrat det Svenska musiklivet år 2017. 
www.goteborgbaroque.se  
 
Två ytterligare konserter planeras inom ramen för donationen från Stenastiftelsen: 

 Matteuspassionen, Johann Sebastian Bach, år 2020 

 Saul, Georg Friedrich Händel, år 2021 
För mer information om Sten A Olssons Stiftelse för Forskning 
och Kultur   www.stenastiftelsen.se  
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