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Malin Byström, Samuel Fröler och Kungliga Filharmonikerna 
 
Söndagen den 12 augusti är det dags för DN-konserten vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. Årets 
klassiska musikfest bjuder på soloframträdanden av den världsberömda sopranen Malin Byström 
och årets värd är skådespelaren Samuel Fröler. 
 
Sedan 1975 har tiotusentals stockholmare årligen samlats på gräsmattan framför Sjöhistoriska 

museet på Gärdet i Stockholm för att avnjuta en picknick till tonerna av Kungliga Filharmonikerna 

tillsammans med folkkära artister och värdar.  

 

- Det är alltid roligt att hälsa välkommen till DN-konserten, sommar-Stockholms största 

kulturella kick-off. Med tanke på det stora internationella genomslaget för svenska 

operasångerskor är det fantastiskt roligt att hälsa världssopranen Malin Byström välkommen 

inför en svensk publik. Tillsammans med en folkkär artist som Samuel Fröler och 

stockholmarnas egen symfoniorkester blir det en konsert helt i DN:s stil, säger Dagens 

Nyheters kulturchef Björn Wiman.  

 
2012 års värd Samuel Fröler är i gott sällskap. Bland tidigare värdar finns bland annat Henrik Dorsin, 

Michael Nyqvist, Peter Settman, Sissela Kyle, Tommy Körberg, Birgit Nilsson och Margaretha Krook.  

 

DATUM: 12:e augusti 2012 

PLATS: Sjöhistoriska museet, Gärdet i Stockholm 

PROGRAM: 
11.00: Barntältet öppnar - barnen får prova på de klassiska instrumenten 

13.00: Musik med ungdomar från Konserthusets sommarmusiker 

13.30 Musikkryss med DN 

14.00: DN-konserten med Kungliga Filharmonikerna och gästsolist Malin Byström 

 
Välkomna! 

 

Bilder fria för publicering bifogas. 
Samuel Fröler: fotograf Hasse Fridén 

Malin Byström: fotograf Peter Knutson 

 

 

För mer information kontakta: 
Johan Othelius, DN, telefon: 070-620 10 50 


