
RADIOKÖREN VINNARE AV EDISON KLASSIEK
Radiokören och chefsdirigent Peter Dijkstra har erhållit utmärkelsen Edison Klassiek 2015 för den klassiska cd
produktionen Brahms – Mass & Motets (Channel Classics), i kategorin kör. Edison Klassiek är en av världens äldsta
Music Awards som delas ut årligen till musiker som har utmärkt sig för sina cd produktioner under året.

På fredagskvällen mottog Peter Dijkstra utmärkelsen Edison Klassiek, som är en prestigefull utmärkelse för cd album av
exceptionellt hög kvalitet. Utmärkelsen delades ut av en sakkunnig jury till Peter Dijkstra och Radiokören i Utrecht, Nederländerna,
på fredagskvällen  (27 november).  De nominerade väljs ut efter kriterierna kvalitet och konstnärligt värde. Juryns motivering är: 

Conductor Peter Dijkstra and the Swedish Radio Choir fully honour the recondite wealth of this music through the lively choir
sound - always built up by the personal timbre of all voices. Dijkstra himself describes the quality of his choir by the "vocal
approach", which is affiliated with the singing of Lieder. Legato phrasing are of great importance, just like a clear declamation of
the lyrics. That fluid clarity is audible in all of these vocal works.

- Vi är glada och hedrade över utmärkelsen som visar på den unika kvaliteten i samarbetet mellan Radiokören och Peter Dijkstra.
Ännu ett bevis på Radiokörens starka ställning i det internationella musiklivet, säger Helena Wessman, konserthuschef
Berwaldhallen.

 Utmärkelsen är döpt efter uppfinnaren och fonografen Thomas Alva Edison. 

Bildtext:  Årets Edison pris delas ut till Peter Dijkstra, chefsdirigent Radiokören och Love Enström, Radiokören av Jared Sacks, Channel Classics
              Radiokörens och Peter Dijkstras klassiska cd, Brahms – Mass & Motets (Channel Classics)
              Radiokören  fotograf Kristian Pohl

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

berwaldhallen.se

Mer information om Radiokören se http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3989

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.


