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Michael Tydén, General Manager för Östersjöfestivalen 
och tidigare chef för Berwaldhallen, har tilldelats 
kulturpriset Baltic Star 
 
Michael Tydén, Östersjöfestivalens General Manager och medgrundare, tilldelas som 
förste svensk det internationella kulturpriset Baltic Star International Award. 
Prisutdelningen äger rum den 8 oktober på Hermitageteatern i St. Petersburg.  
 
Michael Tydén var under perioden 1998–2014 konserthuschef för Berwaldhallen. 2003 
grundade han den klassiska musik- och miljöfestivalen Östersjöfestivalen tillsammans med 
Esa-Pekka Salonen och Valery Gergiev, och har sedan starten varit ansvarig för festivalen. 
2012 erhöll Michael Tydén H.M. Konungens medalj i guld av 12 storleken i högblått band för 
sina insatser och WWF:s Baltic Sea Award tillsammans med Esa Pekka Salonen och Valery 
Gergiev för initiativet till Östersjöfestivalen. Årets Östersjöfestival blir den 16:e i ordningen 
och Michael Tydéns sista som General Manager.  
 
– Jag är mycket stolt och glad över att få detta hedrande pris, inte minst med tanke på alla 
framstående namn som tilldelats utmärkelsen tidigare, som till exempel Arvo Pärt, Gidon 
Kremer och Mariss Janssons. Det är ett erkännande av att Östersjöfestivalen befäst sin plats 
som en av norra Europas främsta festivaler för klassisk musik, men också att vi verkligen 
skapar en betydelsefull plattform för gemenskap och dialog inom Östersjöområdet, med 
musiken som grund. Det är jag mycket stolt över att ha bidragit till, säger Michael Tydén. 
 
Det internationella kulturpriset Baltic Star International Award instiftades 2004, i samband 
med den årliga Baltic House Festival i St. Petersburg. Priset har som syfte att utveckla och 
stärka de humanitära relationerna mellan länderna i Östersjöområdet. Utmärkelsen delas ut i 
oktober varje år vid en ceremoni på Hermitageteatern i St. Petersburg.  
 
Baltic Star Award instiftades av Ryska Kulturministeriet tillsammans med St. Petersburgs 
Kulturkommitté och teaterarbetarnas fackförbund (All Russian Theatre Association) samt 
World Club of St. Petersburg Residents och Baltic House Festival.  
 
Michael Tydén är den förste svensk som tilldelas priset Baltic Star International Award. 
Ingmar Bergman mottog 2008 ett postumt hedersomnämnande. 
 
Bland tidigare pristagare kan nämnas tonsättare Arvo Pärt (Estland), filmregissör Aki 
Kaurismäki (Finland), koreograf John Neumeier (Tyskland), dirigent Eri Klas (Estland), 
tonsättare Krzysztof Penderecki (Polen), pianist Raimond Pauls (Lettland), dirigent Mariss 
Janssons (Lettland), skådespelare Barbara Brylska (Polen), dirigent Valery Gergiev (Ryssland), 
tonsättare Rodion Sjtjedrin (Ryssland), med flera.  



 
 
Presskontakt och mer information 
För mer information och pressbilder kontakta Carin Balfe Arbman, pressansvarig Östersjöfestivalen, 
Berwaldhallen, tel. 070-633 35 08,	carin.balfe_arbman@sverigesradio.se. 
 
För frågor om Berwaldhallens program, kontakta: Karl Thorson, pressansvarig Berwaldhallen, Sveriges 
Radios Symfoniorkester och Radiokören, tel. 070-431 18 93, karl.thorson@sverigesradio.se. 
 
 
 
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. Östersjöfestivalen är en 
internationell musikfestival som grundades 2003 av Michael Tydén, dåvarande konserthuschef i Berwaldhallen i Stockholm, Esa-Pekka 
Salonen, dirigent och kompositör samt Valery Gergiev, dirigent och chef för Mariinskijteatern i St. Petersburg. Östersjöfestivalen verkar 
inom tre huvudområden i syfte att skapa en bättre framtid för Östersjöregionen: musik, miljö och ledarskap. www.balticseafestival.com	


