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Storslagna symfonier samsas med nya klassiker  
på årets Östersjöfestival  
 
I  den trettonde Östersjöfestivalen dominerar den storslagna, symfoniska musiken. 
Tjajkovski j ,  en av årets många jubilarer,  hyl las med en orkesterversion av 
Nötknäpparen framförd av Mari inski jteaterns orkester under ledning av Valery 
Gergiev. Göteborgs Symfoniker med Kent Nagano uppmärksammar 150-
årsjubilarerna Nielsen och Sibelius, men det blir  även nyare musik -  och svensk 
premiär -  av Esa-Pekka Salonens Karawane. Festivalen uppmärksammar också att 
tonsättaren Arvo Pärt fyl ler 80 år.  Schönbergs Gurrelieder framförd av två 
symfoniorkestrar och fyra körer utgör en storslagen avslutning på festivalveckan.  
 
– Vi är stolta över att även i år kunna presentera fantastiska artister och orkestrar från hela 
Östersjöområdet samt musikupplevelser i världsklass, säger Michael Tydén, festivalchef och 
medgrundare av Östersjöfestivalen. Miljö och ledarskap är tillsammans med musiken 
grundpelarna i festivalen och vi ser med glädje att Östersjöfestivalen allt mer blir den levande 
mötesplats för samverkan över nationsgränserna som vi strävar efter. Östersjön, vårt 
gemensamma och svårt utsatta innanhav är hela regionens blodomlopp och förenar oss över 
nationsgränserna. Här är samverkan och dialog nyckeln till framtiden. 
 
Östersjöfestivalen inleds den 24 augusti av Göteborgs Symfoniker, under ledning av förste 
gästdirigent Kent Nagano. I programmet hyllas 150-årsjubilarerna Nielsen och Sibelius, med 
Martin Fröst som solist i Nielsens Klarinettkonsert. Kent Nagano räknas bland de verkliga 
auktoriteterna på Richard Strauss musik och efter paus tolkar han Ein Heldenleben.  
 
175-åringen Tjajkovskij, hyllas stort under festivalen med två konsertkvällar med 
Mariinskijteaterns orkester under ledning av Valery Gergiev. Den 25 augusti bjuds det på en 
konsert med de fem unga musiker som vunnit årets Tjajkovskijtävling i Moskva. Programmet 
presenteras senare.  Den 26 augusti presenteras en orkesterversion av Nötknäpparen – ett av 
Tjajkovskij mest älskade verk. 
 
Ny musik har alltid varit en viktig del av Östersjöfestivalen. Den 27 augusti dirigerar Esa-Pekka 
Salonen sitt eget verk Karawane - som görs för första gången i Sverige - med Sveriges Radios 
Symfoniorkester och Radiokören. Premiären var i Zürich i september 2014.  
 
Den 28 augusti gästas festivalen av Nordic Symphony Orchestra, som består av unga musiker 
från östersjöländerna. Tillsammans med dirigent Anu Tali, bjuder de på Vasks och Sjostakovitj.  
 



	  

Kievs Kammarkör gjorde stor succé sist de medverkade på festivalen och nu är de tillbaka med 
en konsert i Sofia kyrka den 29 augusti med ukrainsk och rysk ortodox musik av bland annat 
Sylvestrov och Poleva. 
 
Ännu en jubilar hyllas under festivalen, den levande legenden och framtida klassikern Arvo Pärt, 
80 år. Wroclaw Philharmonic Orchestra framför Pärts symfonier och Swansong, under ledning av 
Tõnu Kaljuste den 29 augusti.  
 
Avslutningen på årets festival blir magnifik med Schönbergs Gurrelieder som framförs av en 
symfoniorkester sammanslagen av musiker ur Sveriges Radios Symfoniorkester och Kungliga 
Filharmonikerna, samt fyra körer, på Stockholms Konserthus den 30 augusti. Det är första 
gången sedan 1999 som verket framförs i Sverige – det är dessutom första gången som Sveriges 
Radios Symfoniorkester och Kungliga Filharmonikerna spelar tillsammans. Dirigent är Esa-Pekka 
Salonen och totalt medverkar 300 artister på scenen.  
 
Musik, mil jö och ledarskap  
Flera seminarier kommer att hållas under veckan kring festivalens tre grundpelare musik, miljö 
och ledarskap. Östersjöfestivalens samarbetspartner Världsnaturfonden WWF planerar en 
programpunkt med fokus på hållbar blå ekonomi, i samarbete med Stockholm Resilience Centre 
och Raoul Wallenberg Academy, och insamlingen ”Hjälp oss hjälpa Östersjön” fortsätter.  
 
Ny partner till Östersjöfestivalen är Utrikespolitiska Institutet (UI) som anordnar ett seminarium 
kring rysk kulturpolitik under festivalen. Medverkande är forskaren och Rysslandskännaren Lena 
Jonson, UI:s direktör Mats Karlsson samt inbjudna gäster. Seminariet tar avstamp i 
forskningsprojektet Art and Protest in Putin’s Russia.  
 
Barn från El Sistema och den unga Östersjökvartetten kommer tillbaka till festivalen även i år. 
Fler programpunkter presenteras under våren.  
 
Östersjöfestivalen 2015 pågår under sju dagar mellan 24-30 augusti. Biljetter släpps 27 mars.  
För program, pressfoton och mer info, besök: www.balticseafestival.com   
 
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 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. 


