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Krönika:

FREDENS 
HAV? 

Ökade spänningar 
kring Östersjön 

"En bok som varje svensk 
politiker och säkerhets
politiskt intresserad bör 
läsa för att förstå vidden 
av hur Sveriges när
område förändrats." 

-Adam Cwejman, Göteborgs-Posten

Fredens hav? Ökade spänningar kring 
Östersjön av Katarina Tracz finns 
att köpa via nätbokhandlar som 
Bokus och Adlibris. För mer 
information, besök www.frivarld.se. 

FR\VÄRLD 

tet och idéerna bakom orkesterns verksam-
het. De ses i Tallinn två gånger per år för att 
tillsammans arbeta fram och öva in ett nytt 
program. 

K O N TA K T  K U LT U R  O C H  S A M H Ä L L E
Ända från starten har orkesterns verksamhet 
främjats av estniska och finska privatpersoner 
och företag, vilket har skapat nära kontakter 
mellan kulturen och samhället. Orkesterns 
vänkrets består av en grupp musikälskande 
privatpersoner och företag som förenas av 
viljan att göra någonting för kulturen när den 
är som bäst. Även flera kända mecenater från 
USA har gynnat orkesterns verksamhet. En 
symfoniorkester som har klarat sig på privat 
finansiering i närmare tjugo år är unik i värl-
den. Per dagens datum har orkestern presen-
terat sexton konsertsäsonger som alltid haft 
någon särskild musikalisk höjdpunkt. Orkes-
terns särprägel väcker intresse, TV-bolag som 
YLE, ARTE, ARD, Deutche Welle och det 
japanska NHK har gjort egna dokumentär-
filmer om orkestern och dess dirigent.

N Ä R A  V A R A N D R A
Anu och Kadri Tali har båda studerat vid Tal-
linns Konservatorium. Anu fortsatte sedan 
sina studier bland annat i Sankt Petersburgs 
Nationella Konservatorium. Under hela sina 

karriärer har Anu och Kadri jobbat mycket 
nära varandra, Anu som dirigent och Kadri 
som manager. 

Anu Tali dirigerar symfoniorkestrar över 
hela världen och är sedan hösten 2013 musi-
kalisk ledare och chefsdirigent för Sarasotas 
Symfoniorkester i USA.

Hon har dirigerat opera- och balettföre-
ställningar i nationalteatern Estonia och i 
två år varit musikalisk ledare för operapro-
duktionen Bizet’s Carmen på operafestiva-
len i Savonlinna. Förra hösten debuterade 
hon som musikalisk ledare och dirigent för 
baletten La Bayadere vid Kungliga Operan i 
Köpenhamn. 

Nordic Symphony Orchestra har gett 
ut tre skivor. För albumet Swan Flight fick 
Anu Tali Echo Classic Award 2003. År 2005 
kom albumet Action.Passion.Illusion och år 
2010 gav skivbolaget ECM ut albumet Strat 
med musik av den estniska kompositören 
Erkki-Sven Tüür. Det sistnämnda albumet 
innehåller Tüürs sjätte symfoni Strata som 
komponerades speciellt för NSO och Tüürs 
dubbelkonsert Noesis.

PRIIT HÕBEMÄGI

Distant Light 
Fredag 28 augusti kl 19.30 
Berwaldhallen

Nordic Symphony Orchestra 
Anu Tali dirigent 
Sergey Dogadin violin

SAARIAHO: Forty Heartbeats 
TÜÜR: Le poids des vies non vécues (2015)  
VASKS: Distant Light 
SJOSTAKOVITJ: Symfoni Nr 10

Skippa helskägget 
framgångsrik strategi

Jag får ofta frågan hur vi kan upprätthålla en sådan hög andel musik skriven av kvinnor. 
Satsningen ”Skippa helskägg” var till en början ett ledningsbeslut och vår dåvarande chef-
dirigent Christian Lindberg tog sig an projektet med stor entusiasm. Till de konserter han 
inte dirigerade anlitade vi andra nyfikna dirigenter som ibland kom med egna kreativa 
programförslag. Till detta hade vi ett mycket kompetent programråd som gjorde research 
och tog fram kvalificerade repertoarförslag. Blåsarsymfonikernas egna arrangörer började 
sedan skriva om en del av den utvalda repertoaren så att den skulle passa vår ensemble. 
Detta arbete har fortsatt och förfinats och på så sätt utvecklas och utökas den symfoniska 
blåsorkesterrepertoaren för varje konsert vi gör, och ny musikhistoria skapas. Men det 
kanske viktigaste av allt är att orkestern består av skickliga och flexibla musiker som inte 
tvekar att ta sig an den nya repertoaren.

Konserten som Blåsarsymfonikerna presenterar under årets Östersjöfestival är en av 
de riktiga guldkorn som vi framförde under ”Skippa helskägg”-säsongen. Vi har tagit hjälp 

av dirigenten och arrangören Hans Ek och byggt en 
musikalisk helhet med utgångspunkt från verk av Alma 
Mahler och Clara Schumann, två under sin tid mycket 
framgångsrika konstnärer men som i musikhistorien har 
hamnat i skuggan av männen de var gifta med. Hans Ek 
har på sitt underfundiga vis kopplat ihop deras musik 
med musik från vår tid och andras konstnärskap, bland 
andra den isländska artisten Björk.

NANCY ANDREASSEN PETERS  

Planeringschef för Blåsarsymfonikerna och Musikaliska  

Blåsarsymfonikerna har sedan många år en abonne-
mangsserie med en trogen publik. Säsongen 2010-11 
blev särskilt uppmärksammad då vi som första orkester 
presenterade ett program där hälften av musiken var 
skriven av kvinnor. Säsongen fick det slagkraftiga  namnet 
”Skippa helskägg” och vi presenterade tolv konserter 
med olika infallsvinklar och teman. Blåsarsymfonikernas 
programläggning är progressiv, och ambitionen att spela 
musik av kvinnor har vi fortfarande; varje år ligger vi i 
topp i den repertoarstatistik som föreningen KVAST tar 
fram (Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare).

Desperate Housewives –  
Blåsarsymfonikerna hyllar  
Alma och Clara 
Söndag 30 aug, kl 15, Musikaliska 

Blåsarsymfonikerna 
Hans Ek dirigent 
Matilda Paulsson mezzosopran 

Blåsarsymfonikerna och Länsmusiken  
i Stockholm bedriver sedan 2011 sin  
verksamhet med Musikaliska vid Nybrokajen 
11 i Stockholm som bas.

2014 gjordes 800 konserter för drygt 100 000 
konsertbesökare varav många var publik på 
Länsmusikens skol konserter runtom i länet.
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