
FÖLJANDE PERSONER MEDVERKAR  
FÖR ATT BERÄTTA OM INNEHÅLLET:

Esa-Pekka Salonen, dirigent, kompositör och  
konstnärlig ledare, Östersjöfestivalen (via länk)
Michael Tydén, General Manager och medgrundare 
av Östersjöfestivalen 
Helena Wessman, konserthuschef, Berwaldhallen
Birgitta Svendén, vd och operachef, Kungliga Operan 
Lennart Åberg, musiker och kompositör
Georg Riedel, musiker och kompositör
Simon Crawford-Philips, chefsdirigent  
Västerås Sinfonietta 
Mirga Gražinytė-Tyla, dirigent (via länk/skype) 
Jesper Nordin, tonsättare 
Våra samarbetspartners som till exempel  
Utrikespolitiska Institutet, Svenska Institutet,  
Raoul Wallenberg Academy, WWF och Dramaten 
finns representerade på presskonferensen.

TID: Torsdag 22 februari klockan 9.00  
(presentationen tar ca 45 minuter och därefter blir 
det tid för frågor) Mötet streamas på hemsidan  
och Facebook.
PLATS: Berwaldhallen, nedre foajén.  
Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm
OSA: Gärna senast tisdag 20 februari till  
Carin Balfe Arbman, carin.balfe_arbman@sr.se,  
tel 070-633 35 08

Vi bjuder på frukost! Hjärtligt välkomna! 

Östersjöfestivalen grundades 2003 av Esa-Pekka Salonen, dirigent och kompositör,  
Valery Gergiev, dirigent och chef för Mariinskijteatern samt Michael Tydén, dåvarande 
konserthuschef för Berwaldhallen. Östersjöfestivalen verkar inom de tre huvudområdena 
musik, miljö och ledarskap i, syfte att skapa en bättre framtid för Östersjöregionen.
Berwaldhallen är Sveriges Radios konserthus. Sveriges Radio P2 sänder alla konserter 
från Östersjöfestivalen. Flera konserter sänds också via EBU till länder i övriga Europa. 
Sveriges Radio P1 sänder flera av Östersjöfestivalens seminarier. 

INBJUDAN:

VÄLKOMMEN TILL KICK-OFF OCH PRESSKONFERENS 
FÖR ÖSTERSJÖFESTIVALEN 2018!
För 16:e året i rad bjuder Östersjöfestivalen på fantastiska konserter med några  
av världens främsta orkestrar, körer och solister. Årets festival inleds den 22 augusti 
och avslutas tio dagar senare den 1 september. Liksom tidigare år står både  
klassiska verk och nyskriven musik från länderna runt Östersjön på programmet.  
I år uppmärksammar festivalen särskilt de baltiska staternas 100-årsjubileum  
och hyllar även ett par musikaliska och konstnärliga legendarer. 

Östersjöfestivalens seminarieprogram lockade förra året rekordmånga deltagare. 
Vi är glada över att festivalen blivit en spännande plattform för fortsatt dialog kring 
Östersjöns känsliga miljö, och att festivalens tre grundpelare musik, miljö och ledar-
skap alltjämt känns högaktuella och engagerande.  


