
Herbert Blomstedt tolkar sina favoriter
På fredag kommer Sveriges mest framgångsrika dirigent genom tiderna, Herbert Blomstedt, till Berwaldhallen. Han är
idag i den absoluta toppen bland världens maestros.  På fredag och lördag framför Radiosymfonikerna under Herbert
Blomstedts ledning två av Blomstedts favoritverk, Sibelius Symfoni nr 2 och Beethovens Symfoni nr 2.  

Herbert Blomstedt, 88 år, var chefsdirigent för Sveriges Radios Symfoniorkester 1977-82 och ledde invigningskonserten av
Berwaldhallen 1979. Sedan dess har han regelbundet återkommit till Radiosymfonikerna. Idag gästar han världens allra främsta
orkestrar och är Sveriges genom tiderna mest internationellt kände dirigent. Under hela sitt verksamma liv har han betytt oerhört
mycket för det svenska musiklivet, inte minst genom sitt arbete med nutida svenska tonsättare. Herbert Blomstedt är
hedersdirigent för Sveriges Radios Symfoniorkester och sedan 1965 ledamot i Kungliga Musikaliska Akademien. För tre år
sedan, 2012, tilldelades han Serafimermedaljen och 2014 erhöll han Rolf Schockpriset. Herbert Blomstedt leder regelbundet
många av världens allra främsta orkestrar exempelvis Berliner Philharmoniker och Boston Symphony Orchestra. 

Maestro Herbert Blomstedt har valt att framföra Sibelius Symfoni nr 2, som är den populäraste och mest inspelade av Sibelius
symfonier. Symfonin har tolkats som symboliserande Finlands kamp för självständighet. Den uruppfördes i Helsingfors 1902 och är
en av Berwaldhallens  jubileumskonserter  som hålls till minne av Jean Sibelius 150 år.

Herbert Blomstedts andra favoritverk är Ludwig van Beethovens Symfoni nr 2, som är ett av Beethovens mest spelade. Symfoni nr
2 är ett av Beethovens sista verk under hans tidiga period, då dövheten började bli uppenbar. Trots detta skrev Beethoven denna
symfoni som är en idyllisk och inbjudande symfoni.

Under lördagens konsert kommer även årets Frykbergsstipendium  att delas ut. Sten Frykbergs Minnesfond har sedan 1984
årligen delat ut stipendier till särskilt meriterade personer och grupper inom svenskt musikliv. Frykbergsstipendiet främjar
musikalisk utbildning av ungdom och forskning inom det musikaliska området. Det kan vara enskilda musiker eller sektioner inom
en orkester som får stipendiet. Stipendiesumman varierar mellan 10 000 – 35 000 kronor.

BLOMSTEDT TOLKAR SIBELIUS
Fre 13 nov kl 19.30 och Lör 14 nov kl 15
Sveriges Radios Symfoniorkester
Herbert Blomstedt dirigent 
Beethoven: Symfoni nr 2 
Sibelius: Symfoni nr 2

Konserten sänds direkt i Sveriges Radios P2

Bildtext: Maestro Herbert Blomstedt foto Arne Hyckenberg

För mer information och beställning av biljetter/bilder kontakta Inger Söderholm, tf pressansvarig Berwaldhallen, tel. 0709-969599. inger.soderholm@sr.se

Berwaldhallen är Sveriges Radios och hela Sveriges konserthus och hemvist för Radiokören och Sveriges Radios Symfoniorkester. All musik som skapas
här kan upplevas både direkt på plats och i våra radiosändningar. Som en del av public service ska Berwaldhallen säkerställa att ett levande musikutbud av
högsta kvalitet når ut i hela landet, oberoende av politiska och kommersiella intressen.


