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Välkommen till en ny säsong fylld av musik! Till följd av pandemin har vi valt att dela upp spelårets  
program i två delar: ett för hösten och ett för våren. Av samma skäl har vi valt att pausa våra  

abonnemang och istället erbjuda lösbiljetter med lägre ordinarie pris – till alla.  

Säsongens fantastiska bilder togs på Sofiero i februari 2020 av Mats Bäcker. 
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Intervju med konserthuschef Fredrik Österling

Hanna Höglund: "Vad är hållbar musik för nåt?"

Kalendarium för höstens konserter

Kammarmusikhelg med Beethoven

Information om Konserthuset

Biljettinformation

Harry Ellström, kontrabasist i HSO
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INTERVJU FREDRIK ÖSTERLING

Klimatförändringarna och de drama-
tiska följderna av dem i form av svåra 
översvämningar, ödesdigra bränder 
och torka har engagerat människor 
och skapat många svarta rubriker  
i medierna de senaste åren. 
– Konserthuset och Symfoniorkes-
tern är en del av samhället och som 
institution måste vi ta vårt ansvar för 
miljön och tänka mer hållbart, säger 

konserthuschefen Fredrik Österling 
som tillsammans med sitt konstnärliga 
råd utnämnt säsongen 20/21 till ett 
Elementens år.
– Vi fick idén när en av våra solister, 
Jakob Koranyi, begärde att få åka 
nattåget från Stockholm hit till Hel-
singborg när han skulle spela med 
HSO. Han undrade vad vi gör för att 
klimatkompensera för de solister och 

Året då 
naturkrafterna 
får ta över
Hur låter hållbar musik? Och kan ett konserthus arbeta miljömässigt 
hållbart, för att bidra till en bättre miljö? Det tar Helsingborgs 
Symfoniorkester reda på under säsongen 20/21 då temat vigs  
åt hållbarhet under rubriken Elementen. Konserthuschefen  
Fredrik Österling ser fram emot friska fläktar, musikaliska brisar  
och stormande känslouttryck. 
AV JENNY PETERSSON

Foto: M
ats Bäcker

Fredrik Österling, konserthuschef
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INTERVJU KONSERTHUSCHEFEN

”Det är fullt möjligt att prioritera artister som 
väljer andra transportmedel än flyg, utan att 

sänka den konstnärliga kvaliteten.”

INTERVJU KONSERTHUSCHEFEN

dirigenter som flygs hit, säger Fredrik Österling. 
Frågan satte igång tankeverksamheten i det 
konstnärliga rådet.
– Vi kom fram till att det är fullt möjligt att 
prioritera dirigenter och artister som väljer andra 
transportmedel än flyg, utan att vi behöver  
sänka den konstnärliga kvaliteten. Det ser ut 
att lyckas till cirka 75 procent under säsongen 
20/21. Vissa artister åker tåg helt eller delvis. 
Vissa haffar vi när de ändå har uppdrag i ett 
närliggande konserthus.
Även om beslutet fått en del kritik, framför allt 
för att det finns en rädsla för att kvaliteten ska 
försämras, så har responsen från artister, agen-
turer, publik och medier talat sitt tydliga språk. 
Hejaropen har varit många och flera orkestrar 
har valt att gå i HSO:s fotspår.
– Det är glädjande att se, säger Fredrik Österling.

Men hur låter egentligen ”hållbar musik”? För 
HSO handlar hållbarhet i den symfoniska värl-
den om att spela verk från alla tidsepoker, från 
alla delar av världen, skrivna av både kvinnor 
och män.
– Musik är en väldigt hållbar form av under-
hållning. Även om det finns en ordning runt 
omkring som genererar en massa utsläpp så blir 
det ju inga större koldioxidutsläpp när vi blåser 
i instrumenten.
Men för Fredrik Österling är hållbarhetsbe-
greppet vidare än så.
– Ofta tänker man att det finns genrer som pop, 

jazz, klassisk musik... Men i själva verket repre-
senterar den klassiska konstmusiken ett myller 
av genrer från tusen år tillbaka och till idag  
 – därför binder den samman oss människor  
över tid. Om vi bara fokuserar på musik från 
ett antal decennier på 1800-talet, då blir det 
väldigt snävt.
Hans målsättning är att göra publiken medveten 
om vilken roll musiken kan ha i ett framtida 
samhälle. 
– Den kan vara en tröstare, vilket nu i coronati-
der blir ännu tydligare, nånting som väcker folk 
till liv, som ger energi och ibland provocerar. 
Genom att sätta musiken i ett sammanhang får 
vi publiken att tänka till – även om sånt som 
inte bara handlar om musik. Det är när musiken 
blir en del av människors vardag, en del av 
samtalet, som den blir riktigt intressant. Om 
man bara lyfter fram den som något vackert, då 
har man inte utnyttjat musikens fulla potential.

Säsongen 20/21 skiljer sig en del från föregående 
säsonger, som en följd av pandemin. 
– Vi kommer att spela kortare konserter som 
livesänds från Stora salen och släpper in så 
många personer som myndigheterna tillåter. 
Dessutom skjuter vi uruppförandet av Colin 
Rileys orkestersvit till våren 2020, då vi vill att 
så många som möjligt får uppleva det. Under 
en tid som denna spelar musiken och kulturen 
en om möjligt ännu större roll. KM  Konsertmästare

*  Stämledare
**  Alternerande stämledare

Våra musiker  
i Symfoniorkestern

VIOLIN 1
Dan Almgren 1:e KM
Fredrik Burstedt 1:e KM
Gordan Trajkovic 1:e alt KM
Vakant 1:e alt KM
Kristina Milton**
Sophie Bird
Jonas Dahlman
Rebecka Freij
Örjan Jernstedt
Patrik Kimmerud
Vladimir Yosifov

VIOLIN 2
Emil Carlsson*
Daniel Kuzmin*
Violeta Mönnekes**
Thomas Hillerud
Karin Höglund Kristensen
Birgitta Ljunggren
Mats Persson
Karin Soleke
Agnieszka Świgut

VIOLA
Markus Falkbring*
Yannick Dondelinger**
Marie Louise Broholt Jensen**
Erika Johansson
Lennart Palm
Yvonne Soelberg
Vakant

CELLO
Gustav Ölmedal, Solocellist
Christoffer Bergström, Alt.  
Solocellist
Charlotta Weber Widerström**
Lars Gahnsby
Dan Hedborg
Karin Jernstedt

KONTRABAS
Mattias Hanskov Palm*
Anders Cornelius**
Nikola Meyer**
Harry Ellström
Lena Rönér 

FLÖJT
Johan Skeppstedt*
Kristin Ormstad (Piccolaflöjt)

OBOE
Manuel Schmidt*
Carl Andersson (Engelskt horn)

KLARINETT
Per Johansson*
Nanna Wendelboe (Basklarinett)

FAGOTT
Magnus Nilsson*
Tanja Bruncic (Kontrafagott)

VALTHORN
Åshilld Henriksen*
Karin Lindberg
Pär Enblom**
Joachim Wåhlstedt

TRUMPET
Fredrik Ljungberg*
Jan Karlsson**

TROMBON
Erik Björkqvist*
Ole Kristian Andersen**
Eric Lindblom**

TUBA
Urban Stenqvist*

PUKOR
Ulf Svensson*

SLAGVERK
Andreas Pålsson*
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Foto: M
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Helsingborgs Symfoniorkester
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bortom melodi, rytm och harmonik. Den här 
säsongens berättelser handlar om musikens 
förhållande till elementen runt omkring oss. Jord, 
luft, eld och vatten – och fler ändå. Grundpelarna 
i tillvaron. 
I alla tider har människan försökt förstå vad hon 
gör här på jorden, vad livet är för något och om 
det har ett slut. Idag är det också många som 
frågar sig hur vi kan leva så att jordens natur inte 
tar så mycket stryk av mänsklighetens framfart. 
För oss nutidsmänniskor är naturen både ett 
hot och ett löfte. Naturresurserna bygger välfär-
den. Vattnet, vinden, jorden och solen ska bli de 
hållbara energikällorna för framtiden. Men när 
vindarna når orkanstyrka, vattendrag orsakar 
översvämningar ena året och torkar bort i hettan 
ett annat år och skogsbränder numera är reella 
hot inte bara i Kalifornien, Brasilien och Austra-
lien utan också här i Sverige, då… ja, då är vi små 
igen. Små i förhållande till den stora naturen. 
Kanske är det då dags att plocka fram 1700- och 
1800-talens tankar om det sublima, ett sätt att 
erfara världen som inte minst bildkonsten och 
den klassiska musiken inspirerades av. För nu ser 
och hör vi det igen! Stormande hav, höga klippor, 
gåtfullt eggande, skrämmande landskap som sam-
spelar på fantasifulla vis med den lilla människans 
stora inre. 
Här i Konserthuset spelar vi denna säsong tonsät-
tare som Sally Beamish och Andrea Tarrodi som 
inspirerats av skotska högländernas vildhet precis 
som Felix Mendelssohn och andra romantiker 
under första halvan av 1800-talet. 
Men deras musik låter väldigt mycket nu. Det 
handlar inte om skönhet, det räcker inte – det 
handlar om att få pulsen att höjas, hjärtat att slå, 
själen att hisna! Elementen kallar på oss. Men ut-
trycken för det sublima söker sig också nya platser, 
andra scener.

I den 15 år gamla animerade tv-serien ”Avatar – 
The Last Airbender” kan människor påverka de 
olika elementen med egen vilja, så kallad ”bänd-
ning”. Det funkar förstås inte i verkligheten, all 
vår teknologi till trots, utan vi är fortsatt i elemen-
tens våld. I en beroendeställning. 

Om konsten kan man säga mycket, relativisera, 
ifrågasätta. Men elementen är något som är, 
punkt. Utan vatten att dricka, luft att andas, jord 
att plöja och eld att värma oss vid skulle mänskligt 
liv vara omöjligt. Det kan vi inte skoja bort. 
När jag har jobbat med texterna till den här 
säsongen har jag stött på så många sätt att för-
klara världens uppbyggnad och tillkomst genom 
historien. Ibland fantasier, ibland vetenskapligt 
underbyggda, men alla födda ur ett djupt mänsk-
ligt behov av att förstå. 
De fyra klassiska elementen jord, luft, eld och 
vatten blir snabbt fler när man tittar bortom väs-
terländsk idéhistoria. Men berättelserna om vår 
värld påminner ändå om varandra, biter varan-
dra i svansen likt den nordiska Midgårdsormen 
och dess föregångare, den fornegyptiska Ouro-
boros och den hinduiska Vritra.
Det är något rörande i att se hur många som 
under årtusendenas lopp funderat på tillvarons 
själva fundament. Hur allt hänger ihop – och hur 
vi hänger ihop. 

Den här säsongen lånar vi till våra konserter 
element och begrepp från olika vetenskaper, tros-
uppfattningar och hörn av världen, som ett slags 
riktmärken eller ledtrådar. Det är gammalgrekiska 
tankar vi möter, kinesiska, ur-australiensiska, 
samiska, indiska, arabiska och svenska.
Alla pekar de mot en mänsklig samhörighet, ett 
spår som vår huskompositör Colin Riley också 
är inne på. Ordet som Riley använder när han 
diskuterar hållbarhetsbegreppet och i skuggan av 
Storbritanniens EU-utträde åker tåg till Sverige, 
tillbaka in i det Europa som hans eget land precis 
lämnat, är ”connectedness”. När vi spelar tillsam-
mans, när vi lyssnar till samma musik, sida vid 
sida i samma rum, då händer något speciellt, ett 
sammanhang uppstår. 
Vi kopplar upp oss mot de musiker och tonsättare 
som gått före oss, osynliga i etern, närvarande  
i ett slags evig drömtid. Trots att deras konst är 
så flyktig är det ändå i deras sällskap vi kan finna 
tröst när livet är som mörkast men också när 
glädjen är som allra störst. En förståelseram för 
tillvarons alla kringelikrokar.

Musiken är den mest flyktiga av alla konstarter. 
När en ton klingat ut så finns den inte mer. Ändå 
hör man allt som oftast hur representanter för 
konstmusikbranschen kallar vissa musikstycken 
och vissa kompositörer för ”eviga”. 
Som om de var mikroplaster som flöt runt, runt, 
runt i något av världshaven. Icke nedbrytbara. 
Finns det där eviga på riktigt? Eller är det något 
vi har hittat på?

Den här säsongen andas hela Helsingborgs  
Symfoniorkesters verksamhet hållbarhet. Det 
handlar inte bara om att jobba för ett mer 
miljövänligt resande med mindre flyg och mer 
tåg utan också om hur vi ser på konstmusikens 
framtid. Ja, konstmusikens roll i världen, faktiskt. 
Musik är abstrakt: organiserat ljud, mer eller 
mindre. Men den är inte bara det, utan också  
ett sätt att förstå oss själva. En berättelsebärare  

Vad är hållbar 
musik för nåt? 
AV HANNA HÖGLUND, MUSIKJOURNALIST OCH KRITIKER
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Upplev yoga  
till klassisk musik 

VARMT VÄLKOMMEN – oavsett om du är erfaren, nybör-
jare eller bara nyfiken. Boka din plats på hemsidan eller i 
biljettkassan, ta med dig en vän och upptäck hur härligt 
det är att yoga till klassisk och levande musik.

Så här gör vi  
i coronatid

 Säsongen har delats upp i höstsäsong och vårsäsong.
 Ett maxantal åhörare får släppas in på våra evenemang. 

Kontakta oss för aktuell siffra.
 Repertoaren anpassas så att även en mindre orkester  

ska kunna framföra konserten. 
 Samtliga konserter spelas utan paus.
 Vi fortsätter att livesända konserterna via vår hemsida.
 Konserthuset är kontantfritt.
 Det sker ingen försäljning av mat eller dryck i Konserthuset.
 Begränsningar för biljettköp per konsert och person.  

Kontakta oss för aktuell siffra.
 På ett antal platser runt om i foajéerna har vi placerat ut 

handsprit. Både hallar, toaletter och allmänna utrymmen 
rengörs noggrant och regelbundet. Vår personal ombeds  
att stanna hemma vid symtom på förkylning.

 Biljetter säljs via hemsidan och i biljettkassan som är  
öppen vardagar 12.30–16.00, samt via Helsingborgs  
stadsteater och Dunkers kulturhus.

YOGADATUM HÖSTEN 2020:
Lör 5 september kl 14.00
Lör 10 oktober kl 14.00
Lör 14 november kl 14.00
Lör 12 december kl 14.00

Vi följer restriktionerna till följd av covid-19 och ger plats 
till 23 deltagare, som på så sätt får ett tryggt avstånd 
mellan yogamattorna. 

Vi är inne på vårt fjärde år av vår populära satsning yoga till klassisk musik. Vi samarbetar 
med HelhetsAkademin och yogainstruktören Wivi-Anne Nyberg och under hösten fyller  
vi återigen övre foajén med levande musik och yogasugna deltagare vid fyra tillfällen. 

Konserthuset följer noga myndigheternas riktlinjer och restriktioner 
till följd av covid-19 och i enlighet med dessa behöver vi anpassa 

verksamheten på olika sätt. Detta gäller allt från ur många personer som 
vi får släppa in, till konserternas längd och antal musiker på scenen.

VID PROGRAMMETS TRYCKNING  
GÄLLDE FÖLJANDE
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Foto: M
ats Bäcker

Nikola Meyer, kontrabasist i HSO
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Ludwig van Beethoven Violinkonsert
Robert Schumann Symfoni nr 3
Dirigent Ruth Reinhardt
Solist Cecilia Zilliacus, violin

Över alla bräddar
MED TRE ORD:

Fioler och flodromantik.
FÖR VEM:

Dramaqueens, 
vattumän och din 
granne flugfiskaren.
DÄRFÖR:

Dramatisk musik 
vattentätt tolkad av 
HSO tillsammans 
med fenomenala 
Cecilia Zilliacus, violin 
och Ruth Reinhardt, 
dirigent.

När Europas vattendrag svämmar över gör de det ordentligt. En 
flod behöver sin plats för att svälla, forsa och sjunka undan allt 
som den vill. Och i Tyskland där Rhen steg till farliga nivåer 1995 
har man fått jobba för att ge det rinnande vattnet spelrum igen 
efter år av intensivt byggande i alltför flodnära områden.

När dirigenten Ruth Reinhardt inte dirigerar fjällvandrar hon 
gärna. Född i tyska Saarbrücken vid en av Rhens bifloder ligger 
naturen nära hjärtat. Det gjorde den också för kompositörerna 
Beethoven och Robert Schumann, båda med Rhen som livsled-
sagare. Den ene född i staden Bonn som delas av detta vatten, 
den andre död strax utanför, två år efter att ha försökt dränka 
sig i samma flod. I Schumanns känslosvallande bakgrund fanns 
alkoholmissbruk, syfilis och bipolär sjukdom. Men han älskade 
ju också den där floden! I hans tredje symfoni möter vi den från 
sin vackraste sida och Robert från sin ljusaste, på semester i höjd 
med Köln med hustrun, pianisten och kompositören Clara som 
resesällskap. Tur för honom. Kvällens violinsolist Cecilia Zilliacus 
spelar en helt nykomponerad kadens i Beethovens violinkonsert, 
skriven av finska Lotta Wennäkoski.
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Musik från djupen
MED FYRA ORD:

Konsert inför publik! 
Äntligen.
FÖR VEM:

Premiärlejon,  
upptäckare och  
Beethovenfans.
DÄRFÖR:

Franska hyllningar och 
Beethovens mäktigaste 
pianokonsert.

Ludwig van Beethoven Pianokonsert nr 5 
Maurice Ravel Le tombeau de Couperin
Dirigent Maxime Pascal
Solist Olga Kern, piano

Pang! Startsignalen ljuder för höstens konsertsäsong. Det här är 
en konsert för premiärlejon, musikälskare och Beethovenfans. 
HSO hyllar Ludwig van Beethoven som fyller 250 år i år.  
Vi spelar hans femte pianokonsert, även kallad Kejsarkonserten, 
skriven medan bombsalvor skakade Wien och tonsättaren själv 
hukade i en källare för att komma undan med livet i behåll.  
Hörs det i musiken?

Spelåret inleds dock med Maurice Ravels Le Tombeau de Coupe-
rin. Ett verk som först skrevs för solopiano men genom sin popu-
laritet sedermera kläddes upp i full orkesterdräkt.  
Ordet tombeau betyder gravsten och musiken komponerades som 
minnesord över vänner till Ravel som stupat i första världskriget. 
Musikalisk inspirationskälla var den franska barocktonsättaren 
François Couperin. Ikväll spelar vi den orkestrerade versionen 
som Ravel själv såg till att skapa.
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Maxime Pascal, dirigent Ruth Reinhardt, dirigent

Apeiron/Det eviga Vatten
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Sally Beamish Pianokonsert nr 1 
"Hill Stanzas" 
W.A. Mozart Pianokonsert nr 17 
Dirigent David Niemann 
Solist Ronald Brautigam, piano

Höga berg och djupa dalar

Visste du att Mozart hade en egen stare hemma? En fågel 
som så småningom skulle få en djupt seriös begravning  
i familjens trädgård med sorgeflor och versläsning? 
Starens sång har dessutom gått till den musikaliska evigheten 
som den direkta inspirationen till sista satsen i tonsättarens 
17:e pianokonsert. Kom och lyssna när vi spelar den – och 
dessutom ger dig klanrutig höglandsdramatik från Skottland 
i Sally Beamish pianokonsert Hill Stanzas från 2016. Gröna 
berg, djupa dalgångar, glittrande lochar och dödlig dans med 
övernaturliga förtecken. Musik specialskriven för vår solist 
Ronald Brautigam – och någonstans i kulissen döljer sig 
kanske spöket efter en violinist som för hundratals år sedan 
spelade för kungligheterna på slottet Balmoral. 

MED TRE ORD:

Pianissimo, fortissimo, 
bravissimo.
FÖR VEM:

Fågelskådaren, 
bergsbestigaren och 
Mozartälskaren. 
DÄRFÖR:

Klä dig i det tweedigaste 
du har, sjunk ner i fåtöljen 
och lyssna till Mozarts 
tama stare och skotsk 
pianomagi.  
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After 
Work 
MED BEETHOVEN
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Ludwig van Beethoven Symfoni nr 4 
Dirigent David Niemann

I år är det 250 år sedan Ludwig van 
Beethoven föddes. Idag får vi lära  
känna (den ofta aningen vresiga) 
jubilarens fjärde symfoni lite närmare. 
Detta är frisk, spontan och mästerligt  
sammanvävd symfonisk musik, med 
kompositören på sitt allra bästa humör! 
En äkta favoritsymfoni, spelad av  
en slipad, suverän orkester som kan 
Beethovens musik på sina fem fingrar. 

Ronald Brautigam, piano

Foto: M
arco Borggreve

Foto: Achim
 Reissner

David Niemann, dirigent

Luft
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Ludwig van Beethoven Symfoni 3 "Eroica" 
Dirigent Bramwell Tovey

I fritt fall
MED FYRA ORD:

Gamla hjältar och nya.
FÖR VEM:

Bildstormaren och 
idolkramaren. 
DÄRFÖR:

Ingen spelar väl 
Beethovens "Eroica" 
bättre än HSO!

Musikhistoriens snopnaste symfoni-dedikation? Det finns många 
legender om Ludwig van Beethovens tredje symfoni. Den mest 
idealistiska: Att den först var tillägnad Napoleon, men att Beet-
hoven i vredesmod rev första sidan av partituret med sin tillägnan 
på och slängde den på golvet, sedan Napoleon utropat sig själv till 
icke-demokratisk kejsare. Den mer pragmatiska och mer san-
nolika: att Beethoven inte hade fått betalt om han inte tillägnat 
symfonin dess beställare istället. En böhmisk prins som inte heller 
var folkvald, by the way. Och Beethoven behövde förstås pengar 
precis som alla andra. Nu för tiden är symfonin känd som Eroica, 
den heroiska symfonin, ”komponerad till minnet av en stor man”. 

Men den idealistiska Beethovenmyten är fortfarande stark. Ja, 
märkligt hållbar för att använda ett av den här säsongens ledord. 
Det är som att Beethoven själv fått ta över Napoleons idolskap 
för en hel västerländsk konstmusikvärld nu för tiden. ”Kompro-
misslös” brukar man kalla honom, men det stämmer ju inte. ”En 
titan!”. Ja, i så fall en mycket bräcklig sådan. Det märkliga är att 
när musiken själv får tala, i händerna på en orkester som vet hur 
man ska svänga till den, då kan det fortfarande uppstå magi. 
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MED FYRA ORD:

Earth hour, flower power. 
FÖR VEM:

Dig som reser 
landvägen och vill  
upptäcka något nytt. 
DÄRFÖR:

Två solister i världsklass, 
en av orkesterns 
favoritdirigenter och 
Mahlers innerligaste verk. 

Mahlers stora hyllning till jorden och livet vi lever på den. 
Supermezzon Ann Hallenberg tar sig an Das Lied von  
der Erde tillsammans med hjältetenoren Daniel Johansson  
i Arnold Schönbergs arrangemang för kammarorkester. 

Med den här konserten vill vi hylla marken vi går på, den 
bördiga jorden, roten till allt liv. Även det som är sorgligt 
och svårt. Mahlers kraftprov Das Lied von der Erde är ett 
mycket speciellt verk där symfoni och sångcykel smälter 
samman i en väldig visa om livets mörker, skönhet, ensam-
het, avsked, sorg och glädje och gyllene vin. Varva upp och 
varva ner genom att lyssna och reflektera över vart vi är på 
väg. Och hur allt hänger ihop, egentligen. 

Sånger från jorden

Foto: David Cooper

Foto: Ö
rjan Jakobsson

Ann Hallenberg, mezzosopranBramwell Tovey, dirigent

Gustav Mahler Das Lied von der Erde
arr för kammarorkester av  
Arnold Schönberg 
Dirigent Bramwell Tovey
Solister Ann Hallenberg, mezzosopran
Daniel Johansson, tenor

YinYang
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Sfärernas musik
Amerikansk änglasång för stråkar, musik om fåraherdar 
från franska Auvergne och Osvaldo Golijovs musik där 
argentinskt möter judiskt möter rumänskt – allt det 
och lite till ligger till grund för den här konserten. Med 
amerikansk-slovenska dirigenten Karen Kamensek vid 
spakarna och sopranen Sanna Gibbs från Gävle tar vi 
världen till Helsingborg och låter det oväntade hända. 
Precis som det ska vara en vanlig, ovanlig torsdag  
i oktober.

MED TRE ORD:

Himmelskt, jordiskt, fusion!
FÖR:

Änglar, demoner och alla  
där emellan.
DÄRFÖR:

Amerikansk-slovenska  
dirigenten Karen Kamensek,
känd från Metropolitanoperan 
i New York och svenska 
sopranstjärnskottet Sanna 
Gibbs gör ett explosivt program 
från världens alla hörn.

Osvaldo Golijov 3 Songs for Soprano 
and Orchestra 
Aaron Jay Kernis Musica Celestis for Strings 
Joseph Canteloube ur Chants d'Auvergne 
Dirigent Karen Kamensek
Solist Sanna Gibbs, sopran
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Foto: Yossi Zw

ecker

Sanna Gibbs, sopran

Karen Kamensek, dirigent

Aaron Jay Kernis Musica Celestis for Strings
Fazil Say Symphonic Dances
Berättare: Ola Simonsson
Dirigent: Karen Kamensek 

After 
Work 
MED KAMENSEK

21
OKTOBER

”Alla förstår musik, det spelar ingen roll om 
du är kines, turk eller tysk. Och det är min 
önskan att sammanföra människor genom en 
musik som är gränslös”, säger Fazil Say i vars 
symfoniska danser turkisk musik möter väs-
terländsk. Vi inleder konserten med Musica 
Celestis, ett makalöst vackert stycke av Aaron 
Jay Kernis. Meditativ, viktlös, närmast svävan-
de musik för stråkar, i samma tradition som 
Samuel Barbers Adagio för stråkar.

Välkommen till en livsbejakande konsert 
med såväl änglaklang som dansanta rytmer 
– alltsammans med den omtalade dirigenten 
Karen Kamensek i ledningen.

Eter
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MED TRE ORD:

Blodbad! Sexchock! 
Naturlyrik!
FÖR:

Skandalprinsen 
och -prinsessan.
DÄRFÖR:

För att bakom den
vackraste musik  
döljer sig ofta en helt  
annan historia.

Mélanie Bonis Suite en forme de Valses 
Jean Sibelius ur sviten till Kung Kristian II
Ludwig van Beethoven Symphony nr 7  
Dirigent Corinna Niemeyer
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I det gamla Stockholm har den danske 
kung Kristian ställt till med blodbad. 
Jean Sibelius fantasi triggas igång av 
händelsen och han skriver sin inspirerade 
teatermusik som är ett drama i sig. 
Samma år, 1898, komponerar franska 
Mélanie Bonis sin valssvit och upplever 
sitt livs mest stormiga tid. Hon är kvinnan 
som tagit sig det mer manligt klingande 
förnamnet ”Mel” för att kunna slå sig fram 
i det patriarkala parisiska musiklivet. Efter 
att den begynnande karriären gått i stå 
sedan hon mot sin vilja blivit bortgift med 
en mycket äldre man, som dessutom hatar 
musik, inleder hon så småningom en kär-
leksaffär med en ungdomsförälskelse. Hon 
får till och med barn med honom utom 
äktenskapet – quel scandale! Barnet föds  
i hemlighet och får bo hos en hushållerska 
men tragiken till trots kan Bonis nu lägga 
all tid på att skriva musik. Och slår mot 
alla odds igenom på allvar. Vilken skräll. 
Slutligen fortsätter firandet av födelsedags-
barnet Ludwig – denna gång med den 
mest rytmiska och dansanta symfonin – 
hans sjunde. Är detta hans bästa? Många 
skulle svara ja på den frågan, för att sedan 
lägga till orden ”… vid sidan om nian, då. 
Och femman. Och trean … ”

Stormen drar in

Foto: Sim
on Pauly

Corinna Niemeyer, dirigent

Áatja/Åska
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Felix Mendelssohn Svit ur  
En midsommarnattsdröm
Dirigent Miguel Harth-Bedoya 
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Ett år innan Beethoven dog skrev 
den då 17-årige Felix Mendelssohn 
konsertouvertyren till Shakespeares 
drama En midsommarnattsdröm, 
vilket skulle komma att bli ett av 
Mendelssohns mest kända musik-
stycken. Mer än tjugo år senare 
byggde en då betydligt mognare 
kompositör vidare på musiken som 
sedermera blev hans midsommar-
nattssvit. Musik som rör sig lätt 
genom luften och som spridit glädje 
över otaliga decennier. Kanske 
har hans Bröllopsmarsch ett finger 
med i spelet – ett stycke som spelas 
tusentals gånger varje dag över 
hela världen.

After 
Work 
MED MENDELSSOHN

Jimmy López Bellido Fiesta 
Lotta Wennäkoski Hava
John Luther Adams Become River
Dirigent Miguel Harth-Bedoya

MED FYRA ORD:

Festlig utopi,  
forsande dystopi. 
FÖR:

Rejvaren, filosofen  
och miljöaktivisten.
DÄRFÖR:

Utmaningen! Peruansk 
techno, höga vattenflöden 
och ordlösa förvarningar. 
Är detta en hel konsert 
med musik du inte visste 
existerade? 

Kompositören Jimmy López har levt i tre olika världsdelar 
under sina 42 år på jorden. Från Peru via Finland till Kalifor-
nien sträcker sig hans musikaliska våglängder. Och nu Sverige! 
I den här konserten låter López klassisk musik möta sydame-
rikansk och afro-peruansk musik till ett akustiskt technobeat 
– efter att du blivit ett med forsande flodvågor och deltalikt 
förgrenande meloditrådar i amerikanske John Luther Adams 
Become River. Däremellan spelar vi Hava, Lotta Wennäkoskis 
stycke. Även här flyter musiken, lätt och virvlande, som enligt 
kompositören inte är menad att beskriva någonting, utan 
handlar mer om att skapa stämningar. 
I Hava har Wennäkoski utforskat hur musik kan belysa ett 
ämne på samma sätt som en roman gör, och hur musiken får 
använda ett eget språk. Hava betyder prassla eller förvarna 
på finska. Och visst märks det hur våra sinnen spetsas när 
musiken börja rinna genom hörselgångarna.

En värld där allting flyter
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Lotta Wennäkoski, dirigent

Miguel Harth-Bedoya, dirigent

Vågor
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Andrea Tarrodi Cellokonsert 
"Highlands" 
Ludwig van Beethoven Symfoni nr 1
Dirigent Lan Shui
Solist Jakob Koranyi, cello

Strändernas svall
Cellosolisten som startade hela miljötemat är tillbaka! 
Senast Jakob Koranyi var hos oss i Helsingborg tog 
han nattåget. Och på hans fråga om vad vi gör för att 
kompensera för andra, flygande musikers koldioxid-
utsläpp kan vi nu svara: den här konsertsäsongen. 

Natur möter kultur i Andrea Tarrodis cellokonsert 
”Highlands” – en inre och yttre resa i ett vilt, vackert 
landskap av klippor, hav, bränningar och sjungande 
sjöfåglar. Och om människans roll i det stora hela. 
Här låter vi hennes musik skuggas av en ung Ludwig 
van Beethoven på kalviga symfoniska ben. Välkommen 
ut i det gröna, och välkommen hem till oss.

MED TRE ORD:

Klimatsmart, vågkraft, 
cellokonsert.
FÖR:

Mannen med kilt, kvinnan med 
kravatt eller kallbadaren som 
helst är naken. (Och alla andra).
DÄRFÖR:

Kraschande vågor och skriande 
fiskmåsar. Tripp nummer två till 
de skotska högländerna är en 
upplevelse du inte vill missa, 
i händerna på Tarrodi, 
Koranyi och Lan Shui.
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20
NOVEMBER

FREDAG 18.00
Stora salen

Öppningskonsert
Stråktrio i C-moll
Blåssextett i Ess-dur
Stråkkvartett nr 9 i C-dur 

21
NOVEMBER

LÖRDAG 12.00
Markelius Bar & Café

Beethovencafé
Folksånger för mezzo- 
sopran och pianotrio 

Ur Gassenhauertrio piano, 
klarinett och fagott 

Ur Kvintett för piano, oboe, 
klarinett, fagott och horn 

Für Elise, pianosolo

22
NOVEMBER

SÖNDAG 14.00
Stora salen

SÖNDAG 18.00
Stora salen

Matinékonsert
An die Ferne Geliebte
Pianokonsert nr 5 
i Ess-dur, sats 2
Duo för cello och viola
Sextett för två horn och 
stråkkvartett

Grand finale
Pianotrio  i B-dur 
Septett i Ess-dur 

Musiker ur HSO, Amelia Jakobsson, 
mezzosopran, Beniko Almgren och  
Julia Isaksson, piano
Biljettpriser: 150 kr, för medlemmar  
i HKMF, HSV och studerande: 100 kr

HSO i samarbete med Helsingborgs 
Kammarmusikförening och Helsing-
borgs Symfonikers Vänner.

Foto: Louisa Sundell

Andrea Tarrodi kompositör

Salt
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Howard Blake The Snowman 
Dirigent Magnus Fryklund

The Snowman

Vi visar den tecknade familjefilmen The Snowman på storbilds-
skärm samtidigt som HSO framför filmmusiken.

Kombinationen av julfilm och levande musik har blivit en populär 
tradition på Helsingborgs Konserthus. Vi spelar den prisbelönade 
animerade musikfilmen The Snowman, som blev Oscarnomi-
nerad 1983. Den handlar om vänskapen mellan en pojke och en 
snögubbe som vaknar till liv – de besöker varandras världar, och 
publiken får följa med på deras äventyr som bland annat tar dem 
till snögubbarnas och snögummornas årliga fest. 
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Johann Sebastian Bach Svit nr 3 i D-dur, ouvertyr 
Arcangelo Corelli Julkonsert
Johann Sebastian Bach pianokonsert nr 1
Georg Friedrich Händel Pifa ur Messias
Johann Sebastian Bach Svit 3 i D-dur, sats 2-5
Berättare Ola Simonsson 
Dirigent och piano Magnus Fryklund

After 
Work 
I JULETID

Vi avslutar höstens säsong med en stämningsfylld konsert 
med julmusik. Men hur låter julen egentligen? Leroy 
Anderson, kompositören till Sleigh Ride, berättade vid 
ett tillfälle att han skrev stycket under en värmebölja, helt 
utan jul eller snö i åtanke. Kanske kämpade Arcangelo 
Corelli med en liknande fråga när kardinal Pietro Ot-
toboni beställde ny julmusik av honom. Resultatet blev 
ett verk som fortfarande spelas, 300 år senare. Även om 
Corellis populära julkonsert inte är musik som är övertyd-
ligt ”julig” finns det dock en sats där kompositören avsåg 
att beskriva julhistorien. Det rör sig om den avslutande 
satsen, Pastorale, där Corelli speglar de fåraherdar som  
håller vakt under julnatten. Utöver den vackra Pifa-satsen  
ur Händels Messias spelar vi musik av Bach under ledning  
av kvällens dirigent och pianist Magnus Fryklund.
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BRA ATT VETA

Kammarmusik 
i världsklass
Höstens konserter med Helsingborgs Kammarmusikförening

TORSDAG 10 SEPTEMBER 19.00*
PÅ DUNKERS KULTURHUS
Camerata Nordica spelar musik av Tjajkovskij 
och Mendelssohn.

SÖNDAG 11 OKTOBER 18.00*
PÅ DUNKERS KULTURHUS
Albion Quartet spelar musik av Haydn,  
Waley-Cohen och Brahms. 

TISDAG 3 NOVEMBER 19.00*
PÅ DUNKERS KULTURHUS
Stockholm Syndrome Ensemble spelar musik  
av kompositörer mot strömmen: von Bingen, 
C.P.E. Bach, Berlioz, Andrée, Wagner, Ives samt 
ett medley med popmusik. 

BEETHOVENFESTIVAL 20–22 NOVEMBER  
PÅ KONSERTHUSET**
Fredag 18.00 i Stora salen
Lördag 12.00 i Markelius
Söndag Matiné 14.00 i Stora salen
Grand Finale 18.00 i Stora salen

*I samarbete med Musik i Syd
**Med stöd av Helsingborgs Symfonikers Vänner

Helsingborgs  
Kammarmusik- 
förening

Helsingborgs Symfonikers Vänner har som främsta uppgift att stödja HSO. Föreningen 
delar årligen ut ett stipendium till musiker i HSO för att främja den musikaliska utvecklingen, 
ger aktivt stöd till specifika orkesterprojekt samt säljer cd-skivor i samband med konserter. 

MEDLEMMAR I HSV FÅR: 
• 40% rabatt på medlemsavgiften i Helsingborgs Kammarmusikförening och därmed även 
  rabatt på biljetterna till deras arrangemang. 
• Närvara vid utvalda orkesterrepetitioner. 
• Fyra innehållsrika medlemsbrev per år med intressanta artiklar och tips på musikevenemang. 
• Fyra medlemsträffar med samkväm, föredrag och musik.
• Rabatt på cd-skivor i vår skivshop.

KOM NÄRMARE MUSIKEN, STÖTTA ORKESTERN OCH BLI MEDLEM! 
Kontakta medlemsansvarig Kerstin Landfeldt på telefon: 0739-24 32 64 eller 
e-post: 236016@gmail.com

Medlemsavgiften är 250 kr per person och år.

Musikalisk mersmak 
med HSV
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HITTA HIT
BESÖKSADRESSER
Stora salen: Ingång från Drottninggatan 19
Lilla salen: Ingång från Roskildegatan 1
Reception och biljettkassa dagtid: Ingång från Roskildegatan 1

PÅ WEBBEN
helsingborgskonserthus.se
facebook.com/helsingborgssymfoniorkester
Instagram: @helsingborgssymfoniorkester

LIVESÄNDA KONSERTER
Se våra livesända konserter direkt eller i efterhand på helsingborgskonserthus.se/live

CD, SPOTIFY & ANDRA MUSIKTJÄNSTER
HSO har ett stort antal cd-skivor till försäljning i Konserthuset, men du kan också lyssna på vår musik via Spotify,  
iTunes och liknande tjänster. Du hittar oss genom att söka på ”Helsingborgs Symfoniorkester” respektive  
”Helsingborg Symphony Orchestra”.

NYHETSBREV
I våra nyhetsbrev delar vi med oss av tips om konserter och evenemang i och utanför huset.
Registrera din e-postadress hos oss så kan du också få erbjudanden om rabatter och 
musiknyheter från oss. Anmäl dig på vår hemsida. 

BILJETTINFORMATION
Konserthuset är numera kontantfritt, som ett led i att göra det säkrare för vår publik och personal.

BILJETTPRISER
Torsdags- och lördagskonsert: 250 kr
After Work-konsert: 195 kr
Familjekonsert: 130 kr
Yoga till klassisk musik: 250 kr
Barn/Ungdom t o m 18 år: 85 kr
Studerande/Ungdom t o m 25 år: 110 kr
Ledsagare går gratis mot uppvisande av ledsagarbevis.
Kulturkortsrabatt 15%

Samtliga priser anges med reservation för ändringar. 

BILJETTKASSANS 
ÖPPETTIDER
Konserthusets biljettkassa (Roskildegatan 1)  
har öppet måndag–fredag 12.30–16.00 
Tel: 042-10 42 80

HITTA HIT & BILJETTINFORMATION

VANLIGA FRÅGOR
HUR MÅNGA ÅHÖRARE SLÄPPER NI IN I KONSERTHUSET?
Till följd av covid-19 får vi sälja biljetter till ett maxantal åhörare. Kontakta oss för aktuell siffra. 

HUR MÅNGA BILJETTER FÅR JAG KÖPA?
Till följd av covid-19 har vi satt en begränsning för biljettköp per konsert och person. 
Kontakta oss för aktuella villkor.

VAR KÖPER JAG BILJETTER?
Biljetter säljs via hemsidan eller i receptionen som är öppen vardagar 12.30–16.00. Det går även bra att köpa biljetter på 
Helsingborgs stadsteater eller Dunkers kulturhus. I dagsläget är biljettkassan ej öppen innan konsert, endast förköp gäller. 

FINNS DET MÖJLIGHET ATT KÖPA MAT OCH DRYCK? 
Nej vi har ingen försäljning av mat och dryck i dagsläget.

KAN JAG SITTA MED MITT SÄLLSKAP? 
Ja man kan byta plats och sätta sig bredvid sitt sällskap.

NÄR SKA JAG KOMMA?
Kom i god tid till konserten. Vi ringer in till konserterna tre gånger i foajén. Ta gärna din plats redan vid första inringningen. 
Tänk på att hålla avstånd och undvika köbildning.

VAR KAN JAG PARKERA?
Konserthuset har inga egna parkeringsplatser, förutom en handikapplats. Vi hänvisar till stadens allmänna parkeringar, 
det finns ett fåtal platser precis vid Konserthuset på Roskildegatan. På gångavstånd, vid Sundstorget, finns ett underjordiskt 
parkeringshus med många platser.

HUR LÄNGE VARAR EN KONSERT?
Information om konserternas längd finns på hemsidan. Du kan också kontakta biljettkassan. 
Till följd av covid-19 har höstens konserter kortats ner och spelas utan paus. 

FINNS RULLSTOLSPLATSER OCH HÖRSLINGA?
Vi har hörslingor i både Stora och Lilla salen som sänder trådlöst. Vid ingång C 
(till vänster sett från ingången till huvudentrén) finns även en hiss för rullstol och ledsagare. 
I konsertlokalerna finns särskilda platser för rullstolar. 
Kontakta biljettkassan på tel: 042-10 42 80 för att boka rullstolsplats.

VARFÖR GARDEROB OCH VAR FINNS TOALETT?
På grund av brandregler måste ytterkläder hängas i garderoben. Toaletter finns i foajén samt bakom Markelius Bar & Café.

FÅR JAG FOTOGRAFERA OCH FILMA?
Av upphovsrättsliga skäl får du endast fotografera vid applådtacket.

FRÅGA OSS!
RECEPTION, BILJETTER
OCH ABONNEMANG
Mona Wikström tel: 042-10 42 90 
eller Helen Åsberg tel: 042-10 42 70 
mona.wikstrom@helsingborg.se

Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus är en del av 
Helsingborg Arena och Scen AB som i sin tur ägs av Helsingborgs 

stad. Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus är även 
finansierad av statliga och regionala medel genom Region Skåne.
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Åshilld Henriksen, hornist i HSO


