
 
 
 
 
 
 
Svenska Kammarorkestern 
Svenska Kammarorkestern är en av Sveriges mest välrenommerade orkestrar. 
Under ledning av dirigenten Tobias Ringborg spelade orkestern vid Opera på Skärets 
uppsättning av Tosca 2008. I år, när Opera på Skäret firar tio år som operafestival, 
återkommer Svenska Kammarorkestern till Skäret för uppsättningen av Barberaren i 
Sevilla. 
 
Svenska Kammarorkestern bildades 1995 som Örebro kommuns egen kammarorkester och fick endast 
två år senare Thomas Dausgaard som chefsdirigent. Under de senaste fjorton åren har Dausgaard och 
ensemblen i ett nära samarbete skapat sitt eget unika och nydanande tonspråk. Orkesterns snabba väg 
till framgång har gett dem en tydlig plats på den internationella scenen. 
 
Svenska Kammarorkestern består av en väl sammansvetsad ensemble på 38 musiker. 2004 debuterade 
orkestern tillsammans med Thomas Dausgaard i USA och Storbritannien, där man spelade på London 
Proms, Lincoln Center och Mostly Mozart Festival. New York Times recenserade deras framträdande: 
“Inom den klassiska musiken har man länge beklagat att allteftersom skivinspelningar och snabba 
jetplan har gjort världen mindre, har också ett internationellt tonspråk vuxit fram där regionala 
olikheter i klangfärg och tolkning tonats ner... Men då och då dyker en orkester upp och levererar ett 
tonspråk som känns överraskande och nytt.  
 
Svenska Kammarorkestern med chefsdirigent Thomas Dausgaard skapade ett distinkt tonspråk som 
hela tiden sjöd av liv och kraft. Dausgaard förvandlade Beethoven till en bländande kompositör full av 
energi. Dansande, glödheta stråkar gav tillsammans med vassa brassfigurer musiken en stormig 
karaktär och gjorde den försummade fjärde symfonin nästan lika storslagen som den tredje och femte." 
 
Sedan 2004 har Svenska Kammarorkestern regelbundet turnerat i Europa. Ensemblen debuterade i 
Japan och återvände till USA 2008 för att uppträda i New York, Washington, Cleveland och längs 
västkusten. Turnéhöjdpunkter under det senaste året var bland annat framträdanden vid London Proms 
och Salzburg International Festival med Nina Stemme 2010. Ensemblen gjorde även en turné i 
Tyskland under våren 2011 där de debuterade vid Berlin Philharmonie. 
 
Under våren 2012 återvände orkestern till Tyskland för en turné med Andrew Manze och solisten 
Sabine Mayer. I december 2012 återförenades Thomas Dausgaard och Nina Stemme med orkestern för 
ett särskilt program kallat “Love, Hope and Destiny" som de turnerade med i Europa. De fortsätter till 
USA och Lincoln Center i New York under våren 2013. 
 
Svenska Kammarorkestern fortsätter att utöka sin repertoar och öppna dörrar mot nya utmaningar. 
Tillsammans med Dausgaard har ensemblen spelat in Beethovens samlade orkesterverk för Simax och 
har även påbörjat ett nytt projekt med skivbolaget BIS, där bland annat Schumanns samtliga symfonier 
och Dvoraks 6:e och 9:e symfoni ingår. Under våren 2010 kom deras fjärde cd i Opening doors-serien 



med en inspelning av Schuberts 8:e och 9:e symfoni. Med sin senaste cd med Bruckners Symfoni 
nummer 2 har ensemblen tagit steget rakt in i "högromantiken" och där fortsatt att kombinera 
framgång och musikaliskt mod. Tidningen The Observer skrev följande: “Bruckner framförd av en 
kammarorkester? För en kompositör som associeras med det storslagna, i synnerhet när det gäller 
orkesterkraft, framstår det som en omöjlig motsägelse. Men när symfonin spelas med dessa 
beundransvärda svenska musikers transparens, flexibilitet och individuella karaktär, blir resultatet 
enastående." 
 
Parallellt med sitt arbete med Thomas Dausgaard framträder Svenska Kammarorkestern regelbundet 
med dirigenten/kompositören H K Gruber och barockspecialisten Andrew Manze, som båda tillbringar 
några veckor per år i Örebro för att jobba fram nya program med ensemblen. Trots att Svenska 
Kammarorkestern är flitigt uppbokad har man också lyckats bygga upp en förstklassig lista av 
besökande artister, som innevarande säsong bland annat omfattar Pierre-Laurent Aimard, Leif Ove 
Andsnes, Michael Collins, Brett Dean och James Ehnes. 
 
Med sitt breda spann vad gäller repertoar och stil har ensemblen etablerat sin egen unika röst. 
Münchner Abendendzeitung skriver: "Deras hyllade inspelningar av Schumann och Beethoven har 
gjort dessa tre dussin musiker från Sverige mycket uppmärksammade. Sådana mirakler kan ibland bli 
en besvikelse i konsertsammanhang. Det blev inte Svenska Kammarorkestern på Salzburgfestivalen." 
  
  
  
 
 
 
 


