
Östersjöfestivalen hyllar tonsättaren Alice Tegnér
Östersjöfestivalen hyllar Alice Tegnér med en konsert som visar hela hennes bredd som tonsättare – från de älskade
barnvisorna till sånger, pianostycken och körsånger. Publiken får sjunga med i några av Alice Tegnérs barnvisor som gjorde
henne känd redan när de kom ut och som har sjungits av generationer svenska barn. Det blir även uruppförande av ett
nyskrivet verk i Alice Tegnérs anda. 

För musiken står David Huang, piano, och Cecilia Zilliacus, violin. Dirigent Lone Larsen. Operasångaren Olle Persson, som är en
uppskattad tolkare av visor och folkmusik står, tillsammans med en vokalensemble, för sången. 

Det blir även uruppförande av ett nytt stycke skrivet av tonsättaren Maria Lithell Flyg. "Längst inne i mitt huvud", är ett nytt verk som har
beställts av Östersjöfestivalen till konserten den 29 augusti.

– Jag valde Barbro Lindgrens dikt för att jag tycker om hur hon fångar det enkla och vardagliga parallellt med de stora livsfrågorna på ett
enkelt och koncentrerat sätt. Jag kan också identifiera mig med upplevelsen av att ha alla åldrar inom sig – från det vuxna ögat till barnets
blick ... Texten har varit utgångspunkten för mitt komponerande och jag har försökt fånga och tolka stämningarna så jag uppfattar dem.
Stycket började med en lek med vokalen i och ljudet ng, som den där tanken längst inne i mitt huvud som surrar som en irriterande fluga och
inte vill släppa taget ...", säger Maria Lithell Flyg, i Östersjöfestivalens programtidning.

Tid och plats:
Fredag 29 augusti 18:00 i Berwaldhallen

Medverkande:
Lone Larsen dirigent
Olle Persson baryton
David Huang piano
Cecilia Zilliacus violin
Vokalensemble

Program:
A Tegnér: Sonat för violin och piano
M Lithell Flyg: Uruppförande av "Längst inne i mitt huvud"
Sånger, barnvisor och pianomusik av Alice Tegnér

Introduktion:
Konsertintroduktion klockan 17.00 med musikforskaren Christina Tobeck som berättar om Alice Tegnér. Christina Tobeck har gjort en hyllad
dokumentärserie, som har sänts i Sveriges Radio, om tonsättaren Alice Tegnér. 

www.balticseafestival.se

Foton: David Huang foto Martina Holmberg, Lone Larsen foto Per Kårehed, Olle Persson foto Mats Bäcker.

För mer information kontakta gärna Carin Balfe Arbman, presskontakt Östersjöfestivalen, Berwaldhallen, mobil: 070-633 35 08 , e-post:
carin.balfe_arbman@sr.se

Östersjöfestivalen är en årligt återkommande internationell musikfestival som grundades år 2003 av Michael Tydén, tidigare konserthuschef i
Berwaldhallen i Stockholm och nuvarande festivalgeneral, Esa-Pekka Salonen, dirigent och kompositör och 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.


