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Säsongen 2011-2012 blir av mycket stor betydelse 
för Norrköpings symfoniorkester (SON). Då inleder 
vi firandet av våra 100 år som hela Norrköpings och 
regionens symfoniorkester!

Hela året kommer att fyllas av fantastiska konserter 
– och de fyra tidigare chefdirigenter som återkommer 
under våren 2012 är Junichi Hirokami, Franz Welser- 
Möst, Ole Kristian Ruud och Alan Buribayev.

Lördagen den 28 april ger vi vår stora jubileumskonsert. 
Under kvällen bjuder vi på Tjajkovskijs festuvertyr 1812,
uruppförande av beställningsverket och jubileums-
kompositionen Peking Twilight av kompositören, trom-
bonisten och dirigenten Christian Lindberg. Sist, men 
inte minst avslutar vi konserten med Beethovens 
mäktiga nionde symfoni!

Datumet och tidpunkten har valts med omsorg. 
Det är då exakt 100 år sedan Norrköpings orkester-
förening – sedermera Norrköpings symfoniorkester 
gav sin första konsert i S:t Olai kyrka. Sedan dess har 
mycket hunnit hända. Vi har vuxit till en fullskalig sym-
foniorkester, gästats av världsdirigenter och solister 
och framför allt flyttat in i vårt magnifika konserhus, 
Louis De Geer konsert & kongress! Genom åren har 
orkestern placerat Norrköping på världskartan med 
sina bejublade gästspel runtom i Europa, men också 
i Kina och Japan. Vi har skördat internationella fram-
gångar genom medverkan i stora festivaler och 
utmärkelser för högt skattade skivinspelningar, där 
en av de viktigaste är MIDEM Classical Award som 

vi tilldelades i januari 2010. I samma 
kategori fanns Wienerfilharmonikerna 
nominerade, vilka av många anses 
vara världens bästa symfoniorkester!

Nu går vi in i en ny era – med ambition 
om högklassig konstnärlig utveckling, fram-
gångar såväl nationellt som internationellt och som 
Norrköpings och hela regionens stora ambassadör på 
den internationella arenan! 

Välkommen att följa oss in i kommande 100 år!
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100 år av toner som berör



Säsongen 2011-2012 blir en stor och viktig händelse i 
orkesterns historia. Vi firar vårt 100-årsjubileum med 
start våren 2012 och vi kommer att fortsätta firandet 
säsongen efter, 2012-2013. För mig som nytillträdd 
direktör för Norrköpings symfoniorkester känns det 
oerhört spännande!

Med den symfoniska musiken placerad i centrum 
bjuder den breda repertoaren på uruppföranden och 
många stjärnsolister.

Jag har haft förmånen att få ta emot en färdigplanerad 
säsong och det är med stolthet jag presenterar en 
säsong med fyra tidigare chefdirigenter som gästar oss 
under våren 2012. 

Den stora festkvällen äger rum den 28 april 2012 då 
dirigenten Tobias Ringborg leder orkestern tillsam-
mans med Norrköpingskörerna Bel Cantokören, 
Musikaliska Sällskapets Kammarkör, Hedvigskören och 
S:t Olai Motettkör samt fyra solister i en storslagen 
”Jubileumskonsert”! Vi bjuder också in till en stor 
”Jubileumsshow ”med flera av våra östgötska stjärnor 
den 31 mars för att manifestera våra 100 år som 
Norrköpings och hela regionens symfoniorkester!

Vår önskan är att du som publik skall få en så fullödig 
upplevelse av konsertbesöket som möjligt och därför 
utökas antalet konsertintroduktioner. Vi utvecklar 
vidare våra foajeáktiviteter och för vår unga publik 
skapar vi nya gränsöverskridande möten. 
Den unga generationen kompositörer ges möjlighet 
att samarbeta med orkestern och de unga musikerna i 
regionen är välkomna tillbaka till Sportlovsorkestern.

När vi nu går in i jubileumssäsongen vill jag också 
rikta ett varmt tack till min företrädare, Peter 
Waldemarsson som ansvarat för och planerat den 
sprakande jubileumssäsong vi alla får njuta av!

Varmt välkommen till Norrköpings symfoniorkester 
– toner som berör! 

Karin Veres
Direktör

100 år av toner som berör
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Violin 1 
1:e konsertmästare
Henrik Jon Petersen 
Andrej Power

Alt konsertmästare 
Mikael Wenhov 

2:e konsertmästare 
Paul Waltman
 
Kryspin Biegniewski
Matts Eriksson
Sarah Dodd Falkebring
Lars Hedborg
Magnus Ivarson
Ingrid Olsson
Tanja Orraryd
Jaroslav Sonsky
Anders Törnqvist
Kristina Lindholm Vahllöf
Carina Åslin
vakant

Violin 2
Ruth Anderberg*
Fredrik Anderberg**
Håkan Jonsäll**
Lars Andersson
Antun Baldun
Boel Bengtsson
Karin Engström
Anne Holmer
Åsa Holm Larsson
Jin Hägerström

Richard Michelin
Sonja Vrieze
Carin Öjebo
 
Viola
Lennart Falkebring*
Gunnar Enbom**
Janne Kannas**
Nanako Akai
Erika Backlund
Björn Carlén
Thomas Hall
Pernilla Rönnlund
Markku Sorri
Karin Svanberg Ancker
vakant

Violoncell
Niklaas Veltman 
solocellist

Bo-Göran Christians*
Fredrik Lindström**
Sofia Petersen**
Torstein Dalene
Agneta Fredljung
Leif Vahllöf
Kerstin Widengård
Ingrid Åkerblom
 
Kontrabas
Björn Malmqvist*
Jan Duda**
vakant**
Pekka Lehtinen

Ingemar Svensson
Daniel R Thomas
Roine Uddfeldt

Flöjt
Joanna Falk*
Annica de Val** 
Anders Bleckman

Oboe
Carolina Grinne* (tjl)
Pelin Cotal** 
Bo Öjebo 

Klarinett
Johnny Jannesson* 
Lars Paulsson** 
Bo Pettersson 

Fagott
vakant*
Eva Pettersson Veltman**
Per Jonsson Gille

Valthorn
Lennart Langer*
Anna Ahlenius**
Jan Lejonclou
Elisabeth Månberg 
Lars Thapper

Trumpet
Brynjar Kolbergsrud*
Elias Svanberg**
Stefan Mattsson

Trombon
Eric Svensson*
Martin Rosell**

Bastrombon
Johan Wiklund** 

Tuba
Ole Christian Grønning* 

Pukor
Lars Gärd*
Anders Dahlstedt** 

Slagverk
Martin Orraryd*
Petter Svensson** 

Harpa
Delphine Constantin*

* Stämledare
** Alt stämledare

tuttimusiker är angivna i 
alfabetisk ordning. 
orkesteruppställningen 
presenterar ordinarie 
musiker.

Orkesteruppställning 2011-2012
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Tillit och trygghet är två nyckelord för Stefan Solyom, 
som vet att symfoniorkestern kommer väl förberedd 
till första repetitionsdagen.
– Stråken är satta, varje stämma har spelat ihop sig och 
så vidare. Orkestern är också lyhörd för mina önskemål. 
När jag ber om något så händer det på en gång. Med 
andra musiker måste man ibland gå över många broar 
för att hämta vatten, men inte med SON.

Han uppskattar den höga ambitionsnivån lika mycket 
som orkesterns distinkta sound.
– Hur det låter? Hm, hur ska man definiera det som 
inte låter sig definieras i ord? Men att stråkarna har 
spelat tillsammans i så många år är nog en av förkla-
ringarna till att orkestern låter så speciell.

Går det att vara kompis med musikerna och 
samtidigt behålla auktoriteten?
– Ja, här i Norrköping går det bra. Bara alla vet sina 
roller när det kommer till repetition och konsert. 
I Weimar där jag har min andra orkester är det mer 
sällsynt att musiker och dirigent tar en öl ute på stan.  

31-årige Solyom ska denna säsong leda SON i verk av 
bland andra Dvořák, Britten och Musorgskij. 
Allra mest ser han fram emot att spela Gustav Mahlers 
fjärde symfoni. 
– Jag är uppfödd på Mahler, jag har honom i blodet. 
Det är fantastisk musik, men också tekniskt svårspelad. 
Musik full av kontraster.

Mahler var själv en berömd dirigent och har skrivit in ota-
liga anvisningar till både orkester och dirigent. Som ”den 
här fermaten är inte lång” eller ”tänk fram till slag två”.

Måste du slaviskt följa dessa uppmaningar?
– Ja, eftersom Mahler själv var så noggrann och hans 
konserter i litteraturen beskrivs som magiska, så vore 
det tjänstefel att inte använda sig av dem. All musik 
filtreras genom dem som spelar den, så i slutändan 
blir det ändå Mahler på vårt sätt. Det kommer att bli 
härligt och extra härligt är det att Miah Persson sjunger 
sopranstämman.

Musik av helt annat slag blir det när svenske kompo-
nisten Benjamin Staerns klarinettkonsert uruppförs 
med Karin Dornbusch som solist.

Vad är det du gillar hos Staern? 
– Hans musik kommer från hjärtat och den är tekniskt 
välskriven. 

Hur vill du beskriva processen från start till 
uruppförande?
– När han skickat mig ett första utkast brukar jag hjälpa 
till med att ändra i detaljer för att få fram intentionerna 
fullt ut. Ju mer färdigt allt är innan vi börjar repetera, 
desto bättre, förstås. Det är kreativt och väldigt, 
väldigt roligt. 
– Men att spela ”klassisk” klassisk musik är lika roligt 
det, skyndar han sig att tillägga. Möt Stefan Solyom vid fyra konserter med 

start den 8 september 2011 kl 19.00

Stefan Solyom går nu in på sin tredje säsong som SON:s förste gästdirigent.  
– Jag och orkestern har lärt känna varandra och blivit mer samspelta. Det gör att vi 
alltid kan börja arbeta från en hög nivå. 
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Några större fritidsproblem har han alltså inte, denne 
man med två jobb.
– Nej, jag kämpar mot klockan. Det finns ingen skarp 
gräns mellan jobb och fritid. Jag tycker väldigt mycket 
om att öva, så ibland blir det många timmar på raken 
framför flygeln. Det gäller att styra tillvaron så att både 
musikern och forskaren i mig får chansen att utvecklas, 
säger han.

Pianisten Fredrik Ullén är känd för sin vidunderliga 
teknik. ”En pianist för vilka inga tekniska svårigheter 
existerar. Musik som knappt går att spela, spelar han 
som det vore barnvisor”, skrev en recensent.

I De Geerhallen ska han framföra John Pickards piano-
konsert. Det blir både konsert och skivinspelning.
– Utåtriktad musik, virtuos, rytmiskt intressant och 
väldigt fint orkestrerad. Det är solistiskt skrivet med en 
traditionell rollfördelning mellan solist och orkester. 
Så det är skoj, sammanfattar Fredrik Ullén.

Vilken musik dras du till?
– Länge har det varit nutida musik, till exempel av 
ungerske komponisten György Ligeti, men i dag är jag 
mer inne på att sätta ihop konsertprogram som kombi-
nerar nytt och traditionellt. Jag jobbar i år till exempel 
med ett program med musik av Franz Liszt och Olivier 
Messiaen och undersöker samtidigt kopplingar mellan 
1800-tal och nutid. Det ska komma ut på skiva. 

– Ett annat större skivprojekt är att jag spelar in 100 
transcendentala etyder, skimrande stycken av den 
engelska komponisten Sorabji, tillägger han.  

Sedan ett knappt år tillbaka är Fredrik Ullén professor i 
kognitiv neurovetenskap. Hans forskargrupp på KI har 
i ett par år koncentrerat sig på musikens neurobiologi.
– Vi tittar mycket på musiker och musicerande, till 
exempel vad som händer i hjärnan när man improvi-
serar fram musik och hur hjärnan påverkas av intensiv 
musikträning.  

Studier visar att barn som ägnar sig åt musik också blir 
bra på andra områden.  
– Även om man bortser från sociala faktorer så verkar 
det här gälla för alla barn som tränar mycket på sitt 
instrument.

Hans egna studier av professionella pianister visar att 
musikträning från tidig ålder ger anatomiska skillnader 
i hjärnan. Det lär också finnas samband mellan hög 
intelligens och god förmåga att hålla takten.

Påverkar dessa kunskaper ditt eget musicerande?
– Nej, det hoppas jag inte. När man är på scenen vill 
man alltid komma in i ett flow. Alltså ett tillstånd där 
man helt går upp i musiken och glömmer allt annat. 
Det är en lyckoupplevelse.

Hur hanterar hjärnan musik? Om det forskar Fredrik Ullén, professor på Karolinska 
institutet. Som tillika är en av Sveriges mest hyllade pianister.

Fredrik Ullén är solist vid konserten den 
24 november 2011 kl 19.00
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Sara Övinge började spela fiol som fyraåring. 
Två år senare, 1994, spelade hon Bach i direktsändning 
i Ragnar Dahlbergs tv-program ”Café Norrköping”. 
Klippet finns på Saras hemsida. En sajt som för övrigt 
är generös med inspelningar, både nyare och äldre.
– Jag har lagt ut dem för att släkt och vänner ska kunna 
ha lite koll på vad jag gör. Det är fascinerande att jag 
började spela när jag var så liten och att intresset 
fortfarande håller i sig, säger Sara.

Men hemsidan ska väl också marknadsföra dig?
– Det är klart. Men det räcker inte med att ha en aldrig 
så snygg hemsida. För att få jobb måste man bli ett 
namn hos arrangörer och orkestrar. 

Ett namn blir man om man vinner många musiktäv-
lingar. Och det har Sara gjort. En av de större var en 
solisttävling för Musikhögskolan i Stockholm 2006. Hon 
är även vinnare av ”Lyssnarnas solist 2010” i Sveriges 
största klassiska musiktävling ”Solistpriset”.

Hur är det att tävla i musik?
– Innerst inne är jag nog emot det. Men det finns inte 
så många andra sätt att nå ut för unga musiker. Om de 
tävlande spelar olika instrument är det lättare för mig 
att vara med. Då handlar det mindre om teknik och mer 
om att få fram sin personlighet, och det är jag bra på.

Hon deklarerar att hon har haft tur med sina lärare. En 
av de första var Tale Olsson, SON:s dåvarande konsert-
mästare. Sara var tio år när hon började ta lektioner 
för henne.
– Tale uppmuntrade mig att bli mer självständig. Det 

ledde senare till att jag hade mod att flytta till Stock-
holm som 16-åring, för att plugga på Musikhögskolan.

Tre år senare flyttade Sara till Oslo och Musikhögsko-
lan där. Hon trivs fantastiskt bra och har till och med 
börjat bryta lätt ”på norsk”.
– Jag vet, medger hon med en liten suck. Men jag 
använder bara svenska ord.

I höst väntar De Geerhallen och Felix Mendelssohns 
violinkonsert.
– Det är fantastisk, känslosvallade musik. Efter kaden-
sen kommer en passage där fiolen sätter igång en 
speciell rytm och efterhand faller orkestern in i den. 
Det stället framkallar alltid gåshud. Jag minns att min 
syster och jag låg på sängen hemma i Jursla och lyss-
nade, jag var 12-13 år. ”Den här ska du spela en gång”, 
sa hon. Och nu blir det så, med Norrköpings symfoni-
orkester. En dröm blir sann!

Vad gör du när du inte spelar?
– Tar långa stärkande promenader med min långhåriga 
hund, en blandning av Shih Tzu och tibetansk spaniel.  
Jag motionerar och älskar att dansa. Jag har dansat 
mycket hip hop. I kategorin ”klassiska violinister” är jag 
nog bland de bästa i världen på hip hop, haha.

Sara Övinge är violinsolist vid konserten 
den 3 november 2011 kl 19.00
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Norrköpingsdottern Sara Övinge spås en lysande musikerframtid. Nu kommer hon 
hem för att spela Mendelssohns violinkonsert. En tonårsdröm går i uppfyllelse!
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Karin Dornbusch kommer från en riktig sångarfamilj. 
Morfar Gerhard var en känd Linköpingsprofil; musik-
lärare, tonsättare och grundare av kören Pro Musica. 
Mamma Kerstin ledde också körer och pappa Hans 
sjöng på Kungliga Operan.
– Pappa spelade lika gärna dragspel i Spånga försam-
lingshem. Musikglädjen stod alltid i första rummet och 
det betydde mindre om det var proffs eller amatörer 
man spelade ihop med, minns Karin.

Hon blev aldrig tvingad att börja ta lektioner. Det behöv-
des inte, musiken hade en självklar plats i hennes liv.
– Jag var tidigt inställd på att bli operasångerska, precis 
som min syster Åsa sen blev. Men så upptäckte jag 
klarinetten. Jag fick ändå nytta av min sångarbakgrund 
när jag upptäckte att pappas idéer om andning, frase-
ring och hur man placerar rösten stämde överens med 
hur mina klarinettlärare tänkte.

Hon fängslas, efter 20 år som framgångsrik musiker, 
ännu av klarinettens stora uttrycksmöjligheter.
– Den kan ta fram det fragila och klara i Alban Bergs 
stycken och det sällsamt vackra i Mozarts arpeggion.  
Men via olika speltekniker kan instrumentet också 
jubla, ryta och ”bubbla”. 

I februari ska hon tillsammans med SON uruppföra 
svenske komponisten Benjamin Staerns klarinett-
konsert.

Kommer din klarinett att bubbla och fräsa då?
– Kanske det. Av det jag hittills sett och hört av konser-
ten tror jag att den blir mycket känsloladdad, färgstark 

och rytmiskt attraktiv. Särskilt intressant är att Benja-
min ibland vill reducera orkesterklangen och lägga in 
kammarmusikaliska element.  

Kammarmusiken ligger dig varmt om hjärtat?
– Ja, sen 2006 är jag konstnärlig ledare för Båstad 
Kammarmusikfestival och det var där jag upptäckte 
hur bra Benjamin är. Han hade skrivit ett verk för 
trumpetare och brasskvintett och det var bara WOW, 
så jag tog kontakt med honom där och då.

Hemma i Basel, där hon bor med make och tvåårig 
son, leder hon kammarmusikgruppen Camerata 
Variabile, som varvar nutida musik med verk från 
romantiken och tidigt 1900-tal.
– Jag tror på musikalisk mångfald. Ett bra program 
kan blanda välkända stycken med sådant som 
överrumplar. Både publik och musiker behöver bli 
omruskade ibland.

Vad är roligast, att vara solist eller att spela 
i ensemble?
– Det är lika roligt, fast på skilda sätt. Det är fantastiskt 
att spela tillsammans med stor orkester. Det häftiga 
med kammarmusiken är att man både leder musiken 
och följer med den. Det händer saker hela tiden och 
man måste vara väldigt lyhörd.  

Karin Dornbusch är klarinettsolist vid 
konserten den 16 februari 2012 kl 19.00

”Rytmisk, färgstark och känsloladdad”. Så vill Karin Dornbusch beskriva Benjamin 
Staerns klarinettkonsert, som nu uruppförs i De Geerhallen.



Welser-Möst långpendlar mellan Wien och Cleveland, 
Ohio. Han är nybliven Generalmusikdirektor för Wiens 
Statsopera och gör nu sin nionde säsong som chefdi-
rigent för Clevelands Symfoniorkester, där kontraktet 
sträcker sig ända fram till 2018 (!).
– Det är förstås ovanligt att man binder sig för så lång 
tid, men orkestern är underbar och rankas som en av 
USA:s yppersta. Jag trivs förträffligt med den och kunde 
inte tacka nej, upplyser han. 

Han är känd för att vara en krävande dirigent. Själv 
beskriver han sig hellre som ambitiös, avslöjar han 
med ett litet skratt.

Ambitionen ledde honom rätt under de fem år (1986-
91) han ledde SON. Bland det första han gjorde var att 
dela in orkestern i mindre grupper.
– Den första dagen i varje repetitionsvecka övade varje 
grupp för mig i tre timmar och några av musikerna tog 
också privatlektioner av mig. På så sätt höjde vi kvalite-
ten rejält på ganska kort tid.  
 
Han minns åren i Norrköping med värme. En rolig och 
optimistisk tid.
– Orkestern gjorde stora framsteg, vi kunde utöka an-
talet musiker och kommunen lovade att bygga ett nytt 
konserthus. Det kändes som om vi hade vind i seglen.

Ditt bästa konsertminne med SON?
– Åh, det finns många. Anne-Sophie Mutter i Tjajkovskijs 
violinkonsert var ju något extra. Liksom föreställningen 
av ”Aida” i Globen. Jag vill också lyfta fram en radioin-
spelning vi gjorde i Köpenhamn av Bruckners sexa.

 – Dirigenten Junichi Hirokami skickade inspelningen 
till arrangörer i Japan, som svarade: ”Skoja inte. Så här 
bra kan inte en svensk, provinsiell orkester låta”, säger 
han och skrattar gott åt minnet. En Japanturné för SON 
blev följden.  

Anton Bruckner har han för övrigt aldrig släppt taget 
om. I februari 2012 dirigerar Welser-Möst Bruckners 
fyra i De Geerhallen.
– Det är musik jag älskar, romantisk musik som bjuder 
in lyssnaren till ett vackert landskap med sjöar, berg 
och gröna skogar, förklarar Welser-Möst.   
 
1 januari 2011 dirigerade han nyårskonserten med 
Wienerfilharmonikerna, i direktsändning från anrika 
konsertlokalen Musikverein.

Ett drömuppdrag?
– Absolut. Det är musik som jag levt med ända sen jag 
var barn och vars nyanser och subtiliteter jag försökt 
förmedla under hela mitt yrkesliv. Att nu få spela den 
tillsammans med dessa verkliga experter var ren och 
skär lycka.
– Vi hade gott om repetitionstid, så när det väl kom 
till konsert kunde jag luta mig tillbaka, slappna av och 
bara njuta. Det stora förarbetet var redan gjort. 
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Franz Welser-Möst lyfte under sin femåriga sejour SON till nya konstnärliga höjder. 
Nu kommer världsdirigenten ”hem” – och han är storligen efterlängtad!

Möt Franz Welser-Möst vid konserten 
den 26 februari 2012 kl 17.00
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Ole Kristian Ruud, professor i dirigering på Musikhög-
skolan i Oslo, är en besjälad ambassadör för nordisk 
musik. Det visade han med en gång när han 1996 tog 
över Norrköpings symfoniorkester. Musik av Nielsen,
Stenhammar, Pettersson, Sibelius och Grieg framfördes 
under Ruuds allra första konsert som chefdirigent.

Med Bergens filharmoniska orkester har han spelat in 
Griegs alla orkesterverk. Det har ingen norsk dirigent 
eller orkester gjort tidigare.

Vad är det hos Grieg som fascinerar så?
– Jag har alltid vart glad i Grieg, det är musik jag känner 
mig hemma i. Jag kan inte vara utan hans tonspråk 
någon längre tid, förklarar Ruud. 

Och mer Grieg blir det när du nu kommer tillbaka 
till De Geerhallen... 
– Ja, härligt! Jag gläder mig frygteligt att få komma tillba-
ka. Griegs pianokonsert är en hjärtefavorit, den är som 
en norsk folkvisa klädd i romantisk orkesterklang. Solist 
blir en av Norges känsligaste pianister, Håvard Gimse, 
en kär vän som jag spelat med många, många gånger. 
 
Norsk romantik tillsammans med dansk expres-
sionism. Är det ett bra konsertupplägg?
– Absolut. Carl Nielsen var en banbrytande komponist. 
Hans musik lämnar ingen oberörd, man älskar eller 
hatar den – vilket är bra. Fjärde symfonin innehåller 
allt en symfoni ska.

Och det är?
– Ambitionen att beskriva hela livet med alla dess 

motsättningar. Här finns kampen, kärleken, glädjen, 
sorgen, provokationen. Nielsen döpte symfonin till 
”Det uudslukkelige” (som ungefärligen betyder ”det 
osläckbara”). Det är väldigt stark musik.

Vad minns du bäst från dina tre år i Norrköping?
– Turnén vi gjorde i Ungern, Österrike och Tjeckien var 
speciell.  Det var svårt att få loss pengar till turnén men 
musikerna engagerade sig hårt själva för att den skulle 
bli av och det är inte så vanligt.

Vad spelade ni?
– Du, det var nordiskt som gällde då med. Sibelius 
femma och Nielsens tvåa. Det var en mäktig höjdpunkt 
att få spela i Rudolfinum (Dvořák-hallen) i Prag. 
Orkestern höll en väldigt hög nivå minns jag, det är 
sammansvetsande att åka på turné.

Hur laddar du batterierna mellan varven? 
– Jag är norrman, så vad gissar du? Jag och hustrun 
går på tur, går i fjällen, fiskar och jag åker också gärna 
längdskidor. Men jag är ingen Petter Northug precis, 
säger han med ett skratt.
– Allra mest inspiration får jag från mina elever. Särskilt 
när jag arbetar med dem i skolans ungdomssymfoni-
orkester. De har sådan vitalitet och energi, att man 
rycks med. Man blir aldrig fullärd, det känns greit.

11

Norsk högromantik med visklanger i botten. Förre chefdirigenten Ole Kristian Ruud 
återvänder till Norrköpingssymfonikerna med nordisk musik i bagaget.
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Möt Ole Kristian Ruud vid konserten 
den 15 mars 2012 kl 19.00
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Efter Sjostakovitjs pompösa festmusik 
sjunger Miah Persson Brittens känsliga ton-
sättningar av den tonårige franske skalden 
Arthur Rimbauds dikter. Vi hör henne också 
sjunga om det glatt oskuldsfulla livet i himlen, 
så som det skildras i den folkliga texten i 
finalen till Mahlers ljusa och lättillgängliga 
fjärde symfoni.

12

AUGUSTI 2011 SEPTEMBER

Folkets hus/Motala 

Lördag 3 september kl 17.00             
Dirigent Daniel Blendulf, solist Ole Christian Grønning     
Mozart Symfoni nr 25 Vaughan Williams Konsert för tuba
Dvořák Symfoni nr 8

Norrköpings symfoniorkester
Dirigent Josef Rhedin, artist The Fantastic Four

Det har blivit en kär tradition med ”Musik i det 
gröna” under Augustifesten. I år bjuder SoN 
och gruppen the fantastic four på svängiga 
tongångar à la ”the Rat Pack” – legenderna
frank Sinatra, Dean Martin och Sammy Davis. 
Packa pick-nick-korgen, ta med camping-
stolen till Vasaparken och sväng loss! 
Som vanligt är det fri entré!

Den unge svenske tonsättaren Albert 
Schnelzer har sagt att han i ”A freak in 
Burbank” ville undersöka om Haydns anda 
kunnat överleva i en amerikansk förort. Vår 
internationellt mest kände cellist, torleif 

thedéen spelar ett av tjajkovskijs mest Mozartinfluerade 
verk, variationerna över ett rokokotema. Konserten slutar 
med romantiska utflykter i det undermedvetna.

Norrköpings symfoniorkester
Dirigent Stefan Solyom, solist Miah Persson sopran 

Sjostakovitj Festuvertyr  
Britten Les Illuminations  
Mahler Symfoni nr 4

Norrköpings symfoniorkester
Dirigent Shi-Yeon Sung, solist Torleif Thedéen cello

Schnelzer A Freak in Burbank 
Tjajkovskij Rokokovariationer 
Berlioz Symphonie fantastique

Crusellhallen/Linköping
Fredag 9 september kl 19.00

Vasaparken, Norrköping
Onsdag 17 augusti kl 19.00 Fri entré!

De Geerhallen
Lördag 17 september kl 15.00
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Introduktion kl 14.30 med Tanja Orraryd  Utomhuskonsert.   

De Geerhallen 
Torsdag 8 september kl 19.00
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Den svenskättade engelsmannen Gustav
Holst har blivit mest ihågkommen för sitt mest 
omfattande verk, den symfoniska sviten 
”Planeterna” som presenterar personliga 
porträtt av vårt solsystems planeter, och med 
inspiration från de grekiska gudar som gett 
dem sina namn.

Norskt, svenskt och finskt! Men samtidigt 
internationellt, för det här är musik som 
uppskattas världen över. Norsk folkmusik 
var grunden i Eivind Grovens musik, och 
Hjalarljod betyder eko. Stenhammar gjorde 

succé i hela Europa när han som solist spelade sin andra 
pianokonsert och Sibelius skapar ett ovanligt ljust och 
leende tonspråk i sin tredje symfoni.

Martin fröst är inte bara en av våra främsta klarinettister, 
han är också en av de internationellt sett mest kända 
musikerna över huvud taget. Dessutom etablerar han sig nu 
även som dirigent. Under denna konsert, fylld av spännande 
överraskningar kommer vi att möta många fler sidor än så 
av hans mångsidighet.

Norrköpings symfoniorkester
Dirigent Sasha Mäkilä Damkör ur Bel Cantokören & 
Musikaliska Sällskapets Kammarkör 

Holst Planeterna

Norrköpings symfoniorkester
Dirigent Stefan Solyom, solist Per Tengstrand piano  

Groven Hjalarljod 
Stenhammar Pianokonsert nr 2
Sibelius Symfoni nr 3

Norrköpings symfoniorkester
Dirigent/solist Martin Fröst 

Ett blandat dansprogram med musik av Brahms, Hillborg, 
Copland och Shaw

De Geerhallen
Lördag 24 september kl 17.00 Fri entré! 

De Geerhallen
Torsdag 29 september kl 19.00
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foajémusik kl 16.00 med Kandels kapell  
I samarbete med Visualiseringscenter C

foajémusik kl 18.00 med Team Tyrol ”oktoberfest”
Öppen repetition tisdag 27 september 11.30-12.30 Fri entré!  

De Geerhallen 
Torsdag 6 oktober kl 19.00

Kammarmusikserien/Crescendo 

Måndag 26 september kl 19.00             
Säsongsstart med Brahms 
Solister Nils-Erik Sparf & Patrik Swedrup violin & viola m fl.

Crusellhallen/Linköping
Fredag 7 oktober kl 19

Vara Konserthus/Vara
Lördag 8 oktober kl 16
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Sextiotalet var det årtionde då populärmu-
siken exploderade i USA och England men  
även här i Sverige gick musiken på högvarv.
I Welcome to the Sixties fokuserar vi på 
musik från England och USA och spelar allt 
från Beatles, Burt Bacharach, the Supremes, 

Aretha franklin till Dusty Springfield och låtar från musikalen 
Hair – i en fartfylld show med några av våra bästa svenska 
stjärnor. följ med oss till det häftiga sextiotalet – två timmar 
ren nostalgi!

Under den här konserten kommer världens 
bästa manskör att på egen hand svara för en 
avdelning med överraskningar, men också 
bjuda oss på några kompositioner tillsam-
mans med SoN. Många tonsättare har 
komponerat musik för manskör och orkester, 
till dem hör de romantiska mästarna 
Schubert och Brahms.

frågan är vad som lockar mest? 
Hundraåringen Allan Petterssons sjätte sym-
foni som banade väg för hans internationella 
berömmelse, eller det unga stjärnskottet från 
Norrköping, violinisten Sara Övinge, som sla-
git världen med häpnad och erövrat det ena 

hedrande priset efter det andra. Eller är det Mendelssohn 
som lockar? Han med världens mest kända violinkonsert!

Norrköpings symfoniorkester
Dirigent Anders Berglund
Solister LaGaylia Frazier, Jasmine Kara, Roger Pontare

Norrköpings symfoniorkester
Dirigent Cecilia Rydinger Alin, solist Alexander Grove tenor
Kör Orphei Drängar  

Schubert Gesang der Geister über den Wassern 
Surprise med OD 
Brahms Rinaldo för tenor, manskör och orkester

Norrköpings symfoniorkester
Dirigent Christian Lindberg, solist Sara Övinge violin 

Mendelssohn-Bartholdy Violinkonsert e-moll 
Pettersson Symfoni nr 6

De Geerhallen
Lördag 15 oktober kl 19.00

De Geerhallen
Lördag 29 oktober kl 15.00
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Populärkonsert Introduktion kl 18.30 med Stig Jacobsson 
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Crusellhallen/Linköping
Fredag 4 november kl 19.00

OKTOBER NOVEMBER

Kammarmusikserien/Crescendo 

Måndag 17 oktober kl 19.00             
Fadern, Sonen - och Gudfadern 
Solister Dan Laurin blockflöjter, Henrik Frendin barockviola m fl.

Kammarmusikserien/Crescendo 

Måndag 7 november kl 19.00             
Kammarkonsert med musiker ur SON 
Ett program i samarbete med Norrköpings symfoniorkester

De Geerhallen
Torsdag 3 november kl 19.00
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Kammarmusikserien/Crescendo 

Måndag 21 november kl 19.00             
Duo KeMi 
Solister Daniel Migdal violin, Jacob Kellermann gitarr

Calle Stenbäck är killen, streetdansaren, 
låtskrivaren och mycket annat som kom 
tvåa i tV3:s tävling floor filler 2006. Han har 
bland annat jobbat med Denise Lopez, varit 
med i Sommarkrysset och turnerat i Peking. 
Nu kommer han till Norrköping för att dansa 

streetdance till klassisk musik. Det här blir garanterat en ny 
grej för honom, publiken och orkestern! 

Norrköpings symfoniorkester
Dirigent Trond Husebø 
Programvärd/dansare Calle Stenbäck

De Geerhallen
Lördag 19 november kl 15.00

C
A

L
L

E
 S

T
E

N
B

Ä
C

K
 f

o
to

: 
fR

E
D

R
IK

 S
C

H
M

It
H

T
R

O
N

D
 H

U
S

E
B

Ø
 f

o
to

: 
P

A
A

L 
A

U
D

E
S

tA
D

familjekonsert. foajéaktiviteter kl 13.30

Norrköpings symfoniorkester
Dirigent Martyn Brabbins, solist Fredrik Ullén piano  

Walton Scapino 
Pickard Pianokonsert
Vaughan Williams Symfoni nr 5

två engelska gentlemen från mitten av 1900-
talet får inleda och avsluta, båda blev adlade 
för sin förmåga att tolka det typiskt engelska. 
om Pickard går samma väg är för tidigt att 
säga, men hans musik har fascinerat, inte 

minst genom SoN:s cd-inspelningar. Nu är det dags igen. 
fredrik Ullén ska tolka hans färgstarka pianokonsert för 
första gången i Skandinavien.

De Geerhallen
Torsdag 24 november kl 19.00

F
R

E
D

R
IK

 U
L

L
É

N
 f

o
to

: 
M

A
t

S
 B

Ä
C

K
E

R

M
A

R
T

Y
N

 B
R

A
B

B
IN

S
 f

o
to

: 
S

A
S

H
A

 G
U

S
o

V

foajémusik kl 18.00 med Team Tyrol ”Pomp & circumstance”

Den högt värderade mästerdirigenten 
Jurowski växte upp i ett hem där musiken 
flödade, fadern Vladimir Jurowskis sjusatsiga 
svit Ryska målare kan kanske sägas vara en 
nyare variant av tavlor på en utställning. 

Han orkestrerade också några av Rachmaninovs sånger. 
Som barn satt Jurowski i Sjostakovitjs knä när den store 
mästaren besökte föräldrahemmet, nu tolkar han med 
största auktoritet mästarens lekfulla sista symfoni.

Norrköpings symfoniorkester
Dirigent Michail Jurowski, solist Vsevolod Grivnov tenor

Jurowski Ryska målare
Rachmaninov Sånger för tenor och orkester
Sjostakovitj Symfoni nr 15

De Geerhallen
Torsdag 1 december kl 19.00  
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Introduktion kl 18.30 med Stig Jacobsson
Öppen repetition tisdag 29 november 11.30-12.30 Fri entré! 
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Kom i julstämning med Ayla! SoN bjuder in 
till en riktig julkonsert för hela familjen där vi 
hoppas att publiken är med och sjunger. 
Upplev julstämning både i foajén och i kon-
sertsalen. Vi kan utlova både tomtar 
och julpyssel.

Vid årets julkonsert, i samarbete med 
Musikgymnasiet De Geer, bjuds vi på en 
härlig traditionell julstämning. Vi inleder med 
luciatåg och får därefter njuta av våra älskade 
julsånger.

Det är vinter, en tid för eftertänksamhet och 
kontemplation, så som Puccini kände när 
han skrev sitt stråkstycke om krysantemer, 
de blommor som i Italien förknippas med 
förgänglighet. Ett nytt stycke av stadens 

tonsättare franke-Blom väcker alltid nyfikenhet, den här 
gången har han inspirerats av Karlfeldts dikt ”Vinterorgel”. 
orkesterns fredrik Anderberg spelar Vivaldis ”Vintern”. 
Efter paus Beethovens omtänksamma sjua.

Norrköpings symfoniorkester
Dirigent Erik Jakobsson 
Programvärd Ayla Kabaca sång

Norrköpings symfoniorkester
Dirigent Olof Boman 
Solister Susanna Stern sopran, Fredrik Strid tenor
Ensembler Musikgymnasiet De Geer, 
Norrköpings ungdomskör

Norrköpings symfoniorkester
Dirigent Otto Tausk, solist Fredrik Anderberg violin  

Puccini I crisantemi
Franke-Blom Vinterorgel symfonisk tondikt 
Vivaldi Violinkonsert Vintern ur De fyra årstiderna 
Beethoven Symfoni nr 7

De Geerhallen
Lördag 3 december kl 15.00

De Geerhallen
Lördag 10 december kl 15.00

De Geerhallen
Torsdag 15 december kl 19.00
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De Geer

Konserten sponsras av Norrköping Vatten AB
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I år är det 2010 års Stenhammarvinnare, 
tenoren Jaesig Lee från Sydkorea som får ge 
guldglans åt festligheterna, tillsammans med 
sopranen Julia Novikova, som vann Placido 
Domingos operalia 2009. Vi bjuder på 
bubbel och konfekt före konserten som 
inleder vårt 100-årsfirande!

Norrköpings symfoniorkester
Dirigent Nader Abbassi 
Solister Julia Novikova sopran 
Jaesig Lee tenor 

De Geerhallen
Fredag 6 januari kl 17.00
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Jubileumsmingel & foajémusik kl 16.00 med Trio de Lyx

Norrköpings symfoniokester
Dirigent Michael Francis, solist Valentina Lisitsa piano 
Programvärd Pernilla Eskilsdotter Szamosi 

Honegger Pacific 231 
Prokofjev Pianokonsert nr 3 
Weill Symfoni nr 2

Honegger utsågs till hederslokförare när han 
skrivit sitt kärleksfulla porträtt av det lokomo-
tiv som korsade den amerikanska kontinen-
ten. Prokofjevs tredje pianokonsert visar att 
den ryska musikens svarta får mognat och 
utvecklats till en sann artist. tyske Kurt Weill 
blev mest känd för tolvskillingsoperan, men 
skrev också ett par välklingande symfonier.

De Geerhallen
Torsdag 12 januari kl 19.00
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”Peking Twilight” heter verket Christian Lindberg skriver till SON:s 100-årsjubileum. 
Han tänker sig festmusiken ”frisk och sprudlande, med många bottnar”

Fyra chefdirigenters återkomst & ett jubileumsverk

Det är en jäktad man, som ringer upp från 
hotellet i Phoenix, Arizona. Christian Lindberg, 
trombonist, dirigent och kompositör har verk-
ligen hela världen som arbetsfält. Förra veckan 
Island, nästa vecka Peru.
– Konserten här i Phoenix är idealisk för mig, vi 
spelar Sibelius, Nielsen och ett av mina verk. 
Då får jag både dirigera och spela lite själv. 
Jag är inne på stora symfonier just nu och ska 
spela Mahler i Asien – och Allan Petterssons 
sexa i höst i De Geerhallen, säger han.

Lindberg är mångsidig som få och att välja bort 
något går bara inte, allra minst komponerandet. 
– Jag börjar dagen med att lägga datorn på 
magen och komponera. Efter frukost övar jag 
trombon ett par timmar. Därefter läser jag 
partitur lika länge, före den dagliga löprundan. 
Efter lunch börjar jag om igen. Fasta rutiner gör 
att jag får mycket gjort, men visst, lätt manisk 
är jag nog. 

Beställningen från SON ser Christian Lindberg 
som ett hedersuppdrag.
– Vi har haft ett lyckligt samarbete genom åren 
och jag har en jättebra relation med orkestern. 
Den har disciplin och bra tajming. 

JUNICHI HIROKAMI FOTO: GREG SAILOR  ALAN BURIBAYEV FOTO: BRITA NORDHOLM  FRANZ WELSER-MÖST FOTO: ROGER MASTROIANNI  OLE KRISTIAN RUUD FOTO: PRIVAT BILD  CHRISTIAN LINDBERG FOTO: MATS BÄCKER
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”Peking Twilight” heter verket Christian Lindberg skriver till SON:s 100-årsjubileum. 
Han tänker sig festmusiken ”frisk och sprudlande, med många bottnar”

Fyra chefdirigenters återkomst & ett jubileumsverk

”Peking Twilight” är ett bra namn på jubileums-
verket. Det har Norrköpingskoppling och triggar 
igång fantasin. Det blir cirka 20 minuter långt.

Christian Lindberg har arbetat nära framgångs-
rika komponister som Arvo Pärt, Toru Takemitsu 
och Alfred Schnittke. Alla komponerade för den 
svenske världstrombonisten.

Vad lärde du av dem?  
– Att man ska gå sin egen väg. Det är det enda 
som håller i långa loppet.

Publiken har lärt känna Christian Lindberg som 
en showande musikant. Han har bland annat 
uppträtt i rött skinnställ i Jan Sandströms 
”Motorcykelkonsert”, och spelat trombon under 
vattnet (!) i egna verket ”Bombay Bay Barracuda”. 

Ser du ingen risk att showandet 
skymmer själva musiken?
– Nej, jag menar att stort artisteri 
ska innehålla allt, även humor. 
Skrattet öppnar för allvaret, titta 
på Charlie Chaplin. Om någon 
tycker att jag är för rolig har man 
missuppfattat alltsammans. 

JUNICHI HIROKAMI FOTO: GREG SAILOR  ALAN BURIBAYEV FOTO: BRITA NORDHOLM  FRANZ WELSER-MÖST FOTO: ROGER MASTROIANNI  OLE KRISTIAN RUUD FOTO: PRIVAT BILD  CHRISTIAN LINDBERG FOTO: MATS BÄCKER



Norrköpings symfoniorkester
Dirigent Alexander Hanson 
Ensemble Es 3c Musikgymnasiet De Geer

De Geerhallen
Lördag 4 februari kl 15.00

JANUARI

20

S
O

N
 f

o
to

: 
B

R
It

A
 N

o
R

D
H

o
LM

för femtonde året i rad får vi följa med Musik-
gymnasiets åk 3 i ett extra kul och överras-
kande program. Eleverna är programskapare, 
solister, programvärdar, dansare, instrumen-
talister och kompositörer. tillsammans med 
SoN och dirigenten bjuder de på en riktig 
musikkavalkad i högt tempo! 
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Vi gästas av ännu en av våra svenska kollegor
 – Kungliga filharmonikerna som bjuder oss 
på en av violinlitteraturens vackraste konser-
ter Brahms fantastiska violinkonsert i D-dur 
med den firade solisten Lisa Batiashvili. Våra 
gäster avslutar konserten med den kompletta 
versionen av Stravinskys musik till baletten 
Eldfågeln.

Kungliga Filharmonikerna
Dirigent Sakari Oramo 
Solist Lisa Batiashvili violin

Brahms Violinkonsert
Stravinsky Eldfågeln, komplett

De Geerhallen
Fredag 27 januari kl 19.00  

L
IS

A
 B

R
A

T
IA

S
H

V
IL

I 
fo

to
: 

A
N

JA
 f

R
E

R
S

/D
G

observera veckodagen!

FEBRUARI

Kammarmusikserien/Crescendo 

Måndag 30 januari kl 19.00             
Kammarkonsert i samarbete m Musikhögskolan, 
Örebro universitet 

med Kungliga Filharmonikerna
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Vår tidigare chefdirigent Hirokami har valt att inleda sin kon-
sert med musik av en landsman, den store toru takemitsu, 
en hängiven cineast som skrev musik till mängder av filmer, 
och några av dem sammanställde han till en drömsk orkes-
tersvit. Så äntligen, uruppförandet av Valkares Cammino!! 
Många anser Rachmaninovs andra symfoni vara det bästa 
han skrev. Det är lätt att hålla med.

Norrköpings symfoniokester
Dirigent Junichi Hirokami
Solister Tobias Carron flöjt
Bo Pettersson basklarinett

Takemitsu Three Film Scores 
Valkare Cammino för flöjt, basklarinett och orkester 
Rachmaninov Symfoni nr 2

De Geerhallen
Torsdag 9 februari kl 19.00
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Introduktion kl 18.30 med Stig Jacobsson

Benjamin Staern går från klarhet till klarhet, och den solist-
prisvinnande klarinettisten Karin Dornbusch ska nu spela 
uruppförandet av hans klarinettkonsert. Det var Dvořáks 
åttonde symfoni som fick amerikanarna att inse att han var 
världens bästa tonsättare, och bara den allra bäste kunde 
anställas som professor vid det nyöppnade konservatoriet 
i New York.

Norrköpings symfoniokester
Dirigent Stefan Solyom solist Karin Dornbusch klarinett

Smetana Moldau Staern Konsert för klarinett och orkester 
– beställningsverk/uruppförande
Dvořák Symfoni nr 8
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Introduktion kl 18.30 med Lennart Stenqvist 
Öppen rep. ti 14 feb kl 11.30-12.30 Fri entré!

Crusellhallen/Linköping – Fr 17 feb kl 19.00

De Geerhallen
Torsdag 16 februari kl 19.00

Sportlovsorkestern
Dirigent Cecilia Rydinger Alin 

De Geerhallen
Tisdag 21 februari kl 19.00
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Det blir för sjunde året i rad som musicerande 
ungdomar från hela länet bildar den omåttligt 
populära Sportlovsorkestern. 
Hårt repetitionsarbete resulterar i denna 
härliga konsert.
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familjekonsert

2012
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Månad MARS

Norrköpings symfoniorkester
Dirigent Andreas Alin  

Kråkan Katti Hoflin 
Mamma Mu Calle Jacobsson

När orkestern nu fyller 100 år kommer 
Mamma Mu och Kråkan tillbaka och firar med 
oss. Mamma Mu spelar tuba och Kråkan 
håller oss på gott humör. När du köper din 
biljett är du också välkommen till vårt tårtkalas 
i foajén före konserten. 
Hipp, hipp hurra för 100-åringen SoN!

De Geerhallen
Lördag 10 mars kl 15.00
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familjekonsert. Tårtkalas i foajén kl 13.30

Äntligen är franz Welser-Möst tillbaka, den chefdirigent som 
lyfte SoN i håret och fick den att bli en internationell ange-
lägenhet. Missa för all del inte en unik möjlighet att lyssna till 
”vår” världsdirigents tolkning av favoriten Bruckners fjärde 
symfoni – den som brukar kallas ”den romantiska”.

Norrköpings symfoniokester
Dirigent Franz Welser-Möst  

Bruckner Symfoni nr 4 ”Den romantiska”
Ytterligare verk tillkommer!

De Geerhallen
Söndag 26 februari kl 17.00
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Introduktion kl 16.30 m Lennart Falkebring 

FEBRUARI

Kammarmusikserien/Crescendo 

Måndag 27 februari kl 19.00             

Pianoafton med Akira Wakabayashi
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Kammarmusikserien/Crescendo 

Måndag 26 mars kl 19.00             

The Forbidden Saxophone
Solister Johannes Thorell saxofon, Magnus Sköld piano

23

Ur Prokofjevs färgstarka balett har Ruud valt ut sina favorit-
avsnitt, och därefter fortsätter han med favoriter: Grieg hör till 
husgudarna, och han har spelat in alla hans orkesterverk på 
cd. till pianokonserten har han tagit med sig en av de mest 
uppskattade norska pianisterna. Avslutningsvis får vi höra 
Nielsens kärleksförklaring till musikens krafter.

De Geerhallen
Torsdag 15 mars kl 19.00
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Ibland har tonsättarna inte förmått eller velat fullborda sina 
verk, men redan det som verkligen blev skrivet har sådana 
kvaliteter att man helt enkelt måste spela det. Schuberts 
ofullbordade förblev ofullbordad bara för att den stressade 
tonsättaren inte fann tid, Bruckners nionde förblev ofullbor-
dad för att hans sista krafter inte räckte till en final.

Norrköpings symfoniorkester
Dirigent Michail Jurowski  

Schubert Symfoni nr 8 ”Den ofullbordade” 
Bruckner Symfoni nr 9

De Geerhallen
Torsdag 22 mars kl 19.00
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foajémusik kl 18 m Per Jonsson Gille & Sara Michelin 
”Ovanligt bekant”

Introduktion kl 18.30 m Anna Ahlenius
Öppen repetition ti 13 mars kl 11.30-12.30 Fri entré!

Crusellhallen/Linköping
Fredag 16 mars kl 19.00

Norrköpings symfoniorkester
Dirigent Ole Kristian Ruud, solist Håvard Gimse piano

Prokofjev ”Romeo och Julia” ur Svit nr 1 & 2 
Grieg Pianokonsert
Nielsen Symfoni nr 4 ”Det Uudslukkelige”
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I Borodins opera furst Igor får polovtserna fira en stor fest 
med dans och processioner. Han var god vän med Rimskij-
Korsakov, som blev den första ryska kompositionsprofes-
sorn. Under sina resor som marinofficer kom Rimskij i 
kontakt med österlandets sagor, och hans Schéhérazade 
är inspirerad av tusen och en natt. Däremellan får vi rensa 
öronen med klassiskt ren Mozart.

Norrköpings symfoniorkester
Dirigent Alan Buribayev, solist Finghin Collins piano  

Borodin Polovtsiska danser, ur Furst Igor 
Mozart Pianokonsert nr 23 
Rimskij-Korsakov Schéhérazade

De Geerhallen
Torsdag 12 april kl 19.00
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Introduktion kl 18.30 med Erika Backlund 

Crusellhallen/Linköping
Fredag 13 april kl 19.00
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Flygeln/Norrköping Läs mer på sidan 26

Måndag 16 april kl 14.00 – Kaffekonsert för speciellt inbjudna!

Vårt 100-årsjubileum pågår för fullt! Vad 
passar väl bättre än en sprakande jubileums-
show med våra östgötska stjärnor, som gjort 
stor succé på Sveriges scener. I en unik 
sammansatt show får vi nu njuta av dem på 
vår hemmaplan.

Norrköpings symfoniorkester
Dirigent Josef Rhedin
Solister Magnus Bäcklund, Louise Hoffsten, 
Hanna Lindblad, Bruno Mitsogiannis 

De Geerhallen
Lördag 31 mars kl 19.00
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Kammarmusikserien/Crescendo 

Måndag 16 april kl 19.00             

Kammarkonsert med musiker ur SON
Ett program i samarbete med Norrköpings symfoniorkester.
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Läs om SoN:s historia i vår jubileumsbok! tjajkovskij skrev 
en glänsande pompös festuvertyr med titeln 1812, SoN 
grundades 1912 och Lindbergs nya verk, ”Peking twilight”, 
specialskrivet för SoN:s 100-årsjubileum uruppförs 2012. 
Århundradena sveper förbi. första gången SoN spelade 
Beethovens nia var 1918, sedan dröjde det fyrtio år innan 
den kom tillbaka. Vi spelade den också vid millennieskif-
tet. Det är ett sällsynt och resurskrävande verk som man 
tar upp när det verkligen är fest! Vi bjuder på bubbel och 
konfekt före konserten.

Norrköpings symfoniorkester
Dirigent Tobias Ringborg 
Solister Elisabeth Strid sopran 
Matilda Paulsson, mezzosopran, Jonas Degerfeldt tenor 
Marcus Jupither baryton 
Körer Bel Cantokören, Hedvigskören, 
Musikaliska Sällskapets Kammarkör, S:t Olai Motettkör

Tjajkovskij 1812, festuvertyr
Lindberg Peking Twilight – beställningsverk/uruppförande 
Beethoven Symfoni nr 9 ”Körsymfonin”

De Geerhallen
Lördag 28 april 
Jubileumstal kl 18.30 
Konsertstart kl 18.45
Jubileumsmingel och foajémusik från kl 17.00 med Trio de Lyx  
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Reveljen från en militärförläggning i Italien inspirerade 
tjajkovskij till sitt färggranna Capriccio Italien. När Bartók 
mot slutet av 1930-talet skrev sin andra violinkonsert stod 
Europa på randen av ett förödande krig. Bartók var rasande 
på tyskarna och krävde att få vara med bland de ”entartete” 
artister som nazisterna listade. Musiken blev hans kamp för 
frihet. Musorgskij skildrade sig själv där han vaggade fram 
mellan bilderna på minnesutställningen efter sin vän Hart-
manns död. Han bevarade minnet av dem i sin musik.

Norrköpings symfoniorkester
Dirigent Stefan Solyom, solist Catherine Manoukian violin  

Tjajkovskij Capriccio Italien 
Bartók Violinkonsert nr 2
Musorgskij Tavlor på en utställning

De Geerhallen
Torsdag 10 maj kl 19.00
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foajémusik kl 18.00 med Per Jonsson Gille & Sara Michelin  

Vid några tillfällen har SoN framfört musik av morgonda-
gens tonsättare. Den här gången får sex kompositionselever 
från de tre musikhögskolorna i Stockholm, Göteborg och 
Malmö presentera varsitt verk. Passa på att bli en av de 
första som tar del av deras karriärer!

Norrköpings symfoniorkester
Dirigent meddelas senare

De Geerhallen
Onsdag 16 maj kl 18.00 Fri entré!
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Stenhammartävling, De Geerhallen 

Onsdag 5 juni kl 19.00 Öppningskonsert

Torsdag 14 juni kl 18.00 finalkonsert

Dirigent Nader Abbassi

Kammarmusikserien/Crescendo 

Måndag 14 maj kl 19.00             

Säsongsavslutning med Brahms, Schubert & Gefors 
Solister Nils-Erik Sparf & Patrik Swedrup violin & viola m fl.

Obs! Anmälan krävs. Mer info hittar du 
på www.norrkopingssymfoniorkester.se 
från augusti 2011.

För speciellt inbjudna!

Med den här konserten vänder vi oss till alla 
gruppboenden och dagcentraler samt sär-
skolor och träningsskolor i Norrköping med 
omnejd. Nu hälsas ni välkomna till en av 
våra traditioner, nämligen kaffekonserten! 
Vi spelar, ni sjunger och dricker kaffe och 
har det trevligt tillsammans med SON och 
Kjell Jonasson.

Dirigent meddelas senare 
Programvärd Kjell Jonasson

Flygeln/Norrköping 
Måndag 16 april kl 14.00



Biljetter och abonnemang 
säljs på Crescendo, Järnbrogatan 3, 
konsertdagar från kl 18.30

Ord biljettpris 120 kr  
Pensionärer & SON-vänner 110 kr 
Studerande 50 kr, 
fritt inträde för elever vid Kulturskolan och vid 
De Geergymnasiet Musik. 
Medlemmar i Kammarmusikföreningen 100 kr 
Kammarmusikabonnemanget 720 kr (medl. 560 kr) 

Norrköpings Kammarmusikförening i samarrangemang med 
Crescendo och Studiefrämjandet. 

Konserterna arrangeras med stöd av Statens kulturråd, 
Norrköpings kommun, Norrköpings symfoniorkester samt 
Kammarmusikföreningens lokala sponsorer: Holmen Paper, 
Scandic Norrköping City samt Studiefrämjandet.
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2011 

Måndag 26 september kl 19.00
Säsongsstart med Brahms

Under säsongen kommer Brahms tre pianokvartetter att spelas.
Som så ofta när Brahms provade en för honom ny form kom-
ponerade han två stycken direkt efter varandra, så även med 
pianokvartetterna. Vi börjar med de första två, den i g-moll 
med sitt medryckande ”zigenarrondo” och den i A-dur, båda 
avslutade 1861. 

Nils-Erik Sparf & Patrik Swedrup violin & viola, 
Elemér Lavotha violoncell och Mats Jansson piano

Måndag 17 oktober kl 19.00
Fadern, Sonen - och Gudfadern

Ensemblen Paradiso Musicale med utgångspunkt i den 
dynamiska vänskapen mellan några av de mest fascinerande 
gestalterna inom den västerländska kompositionsmusiken: den 
grubblande musikaliske excentrikern Johann Sebastian Bach, 
Carl Philipp Emanuel Bach med sitt explosivt romantiska 
vemod och den förste, sant oberoende tonsättaren, fullt över-
tygad om musikens förmåga att göra människan lyckligare 
Georg Philipp Telemann.

Dan Laurin blockflöjter, Henrik Frendin barockviola, Anna 
Paradiso Laurin cembalo och Mats Olofsson barockcello

Måndag 7 november kl 19.00
Kammarkonsert med musiker ur SON

Ett program i samarbete med Norrköpings symfoniorkester.

Måndag 21 november kl 19.00
Duo KeMi

Duo KeMi har etablerat sig som en av Europas mest spännande 
duos. Efter deltagande i prestigefyllda lanseringsbiennalen ”Ung
och Lovande” 2009 vann duon ”Internationalen Wettbewerb für 
Kammermusik mit Gitarre 2010” i tyskland, den största Kammar-
musiktävlingen med gitarr och en språngbräda till en internationell 
karriär. Nu är flera konserter inplanerade i Europa.

Daniel Migdal violin och Jacob Kellermann gitarr

2012 

Måndag 30 januari kl 19.00
Kammarkonsert i samarbete med Musikhögskolan, 
Örebro universitet

En konsert med studenter vid Programmet för kammarmusik, 
Musikhögskolan, Örebro universitet. 

Måndag 27 februari kl 19.00
Pianoafton med Akira Wakabayashi

Efter ett flertal mycket uppskattade besök hos oss i Norrköpings 
kammarmusikförening, senast med Liszts otroliga transkription 
av Beethovens ”Nia”, återkommer nu denne fantastiske pianist till 
Norrköping med en soloafton. 

Måndag 26 mars kl 19.00
The Forbidden Saxophone

Ett program med musik av några av de tonsättare som censure-
rades och trakasserades av den tyska naziregimen under andra 
världskriget. Programmet tar oss från Pavel Haas desperata och 
kampfyllda ”Svit” till 30-talsjazz à la Schulhoff och Rosenthal 
samt brasilianska rytmer tolkade av Darius Milhaud.

Johannes Thorell saxofon, Magnus Sköld piano

Måndag 16 april kl 19.00
Kammarkonsert med musiker ur SON

Ett program i samarbete med Norrköpings symfoniorkester.

Måndag 14 maj kl 19.00
Säsongsavslutning med Brahms, Schubert & Gefors

Så avslutar vi säsongen som vi började, med Brahms i piano-
kvartettform, nu den tredje och sista, i c-moll. förutom Brahms 
även Schuberts underbara pianokvintett ”forellkvintetten” och 
Hans Gefors Lydias Romanser, tre sånger för sång och 
”forellensemblen”.

Nils-Erik Sparf & Patrik Swedrup violin & viola, Elemér 
Lavotha violoncell, Mats Jansson piano, Björn Malmqvist 
kontrabas och Christina Högman sopran

ALLTiD På EN MåNDAG
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Norrköpings symfoniorkester spelar för

Symfoniorkestern bjuder varje år många tusen barn 
till musikupplevelser i De Geerhallen. Varje dag kan 
vi höra nyfikna och glada barn i foajén och vid de 
flesta orkesterrepetitioner sitter nyfikna sexåringar i 
konsertsalen. Höjdpunkten för besöken brukar vara 
när barnen får kliva upp på scenen bland alla musiker 
och instrument.

SON spelar för skolbarnen och har aktiviteter för för-
skolor och fritidshem. Vi samarbetar också med skolor 
i produktioner där ungdomarna själva står på scenen.

Skolkonsertverksamheten besöks varje år av mellan 
15 000 och 20 000 barn. SON erbjuder också lekfulla 
studiebesök för förskoleklasserna. 

Under sportlovet bildar ungdomar från hela länet sym-
foniorkester – den mycket populära Sportlovsorkestern 
– och repeterar hela veckan med coacher ur SON samt 
professionell dirigent. Resultatet framförs sedan vid en 
offentlig konsert!

SON vill ge barn och ungdomar möjlighet att upptäcka 
musiken och dess magiska värld. Därför erbjuds barn 
och ungdomar varje år ett eget generalprogram 

Våra dörrar står öppna – kom till SON och upptäck 
musikens fantastiska värld!
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Vecka 42 2011 
Konserter för de lite äldre – åk 3-5

Med fokus på slagverk
SoN:s slagverkare bjuder på en spännande upplevelse med 
massor av slagverksinstrument!  

De Geerhallen/Norrköping
Dirigent meddelas senare!

Vecka 5 2012 
Konserter för de äldsta – åk 6-9 samt gymnasiet

Here Comes the SON med Musikgymnasiet De Geer
Läs mer om konserten under familjekonserter

De Geerhallen/Norrköping
Dirigent Alexander Hanson

Vecka 16 2012 
Konserter för de lite yngre – förskola, F-klass samt åk 1-2

Det stora födelsedagskalaset 
Kom och fira Symfoniorkesterns 100-årsdag med stort 
kalas på scenen!

De Geerhallen/Norrköping
Dirigent meddelas senare!
Programvärd Nina Hjelmkvist

En resa genom musikens värld
Calle Stenbäck är killen, streetdansaren & låtskrivaren som 
nu kommer till Norrköping och för att dansa streetdance till 
klassisk musik. Det här blir garanterat en ny grej för honom, 
publiken och orkestern!

Lördag 19 november kl 15.00, De Geerhallen Norrköping
foajéaktiviteter kl 13.30
Dirigent Trond Husebø 
Programvärd/dansare Calle Stenbäck

Ayla fixar julen  
Kom i julstämning med Ayla! SoN bjuder in till en riktig 
julkonsert för hela familjen. Vi utlovar såväl julmusik, julstäm-
ning, julpyssel och tomtar.

Lördag 3 december kl 15.00, De Geerhallen Norrköping
foajéaktiviteter kl 13.30
Dirigent Erik Jakobsson 
Programvärd Ayla Kabaca sång

Here Comes the SON med Musikgymnasiet De Geer  
för femtonde året i rad får vi följa med Musikgymnasiets åk 
3 i ett extra kul och överraskande program. 

Lördag 4 februari kl 15.00, De Geerhallen Norrköping
Dirigent Alexander Hanson
Ensemble Es3c Musikgymnasiet De Geer

Sportlovsorkestern
Det blir för sjunde året i rad som musicerande ungdomar från 
hela länet bildar den omåttligt populära Sportlovsorkestern. 
Hårt repetitionsarbete resulterar i denna härliga konsert.

Tisdag 21 februari kl 19.00, De Geerhallen Norrköping
Dirigent Cecilia Rydinger Alin 

Mamma Mu & Kråkan  
När orkestern nu fyller 100 år kommer Mamma Mu och Krå-
kan tillbaka och firar med oss. När du köper din biljett är du 
också välkommen till vårt tårtkalas i foajén före konserten.

Lördag 10 mars kl 15.00, De Geerhallen Norrköping
tårtkalas i foajén kl 13.30
Dirigent Andreas Alin Kråkan Katti Hoflin
Mamma Mu Calle Jacobsson Skol- och familjekonserterna presenteras i detalj 

i Musik för unga som ges ut i augusti 2011!



Administration 
Karin Veres, direktör
tel 011-15 51 60 karin.veres@son.norrkoping.se

Anne Edin, kamrer
tel 011-15 51 65 anne.edin@son.norrkoping.se

Lena Tanseri, ekonomiassistent
tel 011-15 51 68 lena.tanseri@son.norrkoping.se

Tomas Tillberg, kontorsvaktmästare
tel 073-020 19 08 tomas.tillberg@son.norrkoping.se 

Marknadsavdelning 
Maria Helleblad, kommunikationschef (tjl t o m jan 2012)
tel 011-15 51 70, 070-598 90 14
maria.helleblad@son.norrkoping.se

Taimi Köster, projektledare kommunikation & marknad 
(vik t.o.m jan 2012) tel 011-15 51 67, 073-020 19 14 
taimi.koster@son.norrkoping.se

Kerstin Högberg Karlström, försäljningschef 
(t o m dec 2011) tel 011-15 51 71, 073-020 19 06 
kerstin.hogberg-karlstrom@son.norrkoping.se 

Stig Jacobsson, redaktör
tel 073-020 19 16 stig.jacobsson@son.norrkoping.se 

Orkesteravdelning 
Gunnar Possnert, orkesterchef
tel 073-020 19 04 gunnar.possnert@son.norrkoping.se

Helena Nordander, bitr orkesterchef
tel 011-15 51 81, 073-020 24 05
helena.nordander@son.norrkoping.se

Peter Andersson, scentekniker (vik)
tel 073-905 83 90 peter.l.andersson@son.norrkoping.se

Kristina Holm Danielsson, 
producent/pedagog barn & ungdom tel 011-15 51 64, 073-
981 76 56 kristina.holmdanielsson@son.norrkoping.se

Carina Eklöf, programproducent
tel 011-15 51 62, 073-020 19 02 
carina.eklof@son.norrkoping.se

Günter Ingo, pianotekniker
tel 070-440 29 38

Naime Kopkin, cafébiträde
tel 011-15 51 91

Lisa Lindh, orkesterbibliotekarie
tel 011-15 51 75 lisa.lindh@son.norrkoping.se

Bo Ågren, podieinspicient
tel 011-15 51 83, 073-020 19 15 
bo.agren@son.norrkoping.se

Styrelse 
Verksamhetsstyrelse Norrköpings kommun 
Margareta Borggren, (S) ordförande
Jörgen Rundgren, (M) vice ordförande
Klas Linné, (MP) ledamot
Madeleine Johansson, (C) ersättare

Adjungerade Linköpings kommun
Hans Zettby, (M) ledamot
Richard Bremer, (S) suppleant

Landstinget Östergötland
Bernt Hermansson Bergström, (VL) ledamot
Alexandre Ambec, (MP) suppleant

Personalföreträdare
Richard Michelin, Symf
Jan Duda, Symf
Lisa Lindh, Unionen

Programråd
Karin Veres, direktör
Carina Eklöf, producent
Maria Helleblad, kommunikationschef (tjl t o m jan 2012)
Kerstin Högberg Karlström, försäljningschef 
(t o m  dec 2011)
Henrik Jon Petersen, konsertmästare
Fredrik Lindström, musikerrepresentant
Martin Rosell, musikerrepresentant
Annica de Val, musikerrepresentant
Paul Waltman, musikerrepresentant
Roine Uddfelt, facklig företrädare

Skolprogramråd
Karin Veres, direktör
Kristina Holm Danielsson, barnpedagog
Stig Jacobsson, redaktör
Lisa Lindh, orkesterbibliotekarie
Helena Nordander, bitr. orkesterchef
Torstein Dalene, musikerrepresentant
Elisabeth Månberg, musikerrepresentant
Tanja Orraryd, musikerrepresentant
Sonja Vrieze, musikerrepresentant
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Administration och styrelse



Silverpartner: Henry Ståhl Fastigheter AB
Bronspartner: Norrköping Vatten AB
ABB
Almroths Industrifastigheter AB
Best Western Hotel Princess
Ehlert Kurt och Brita
Ernst & Young AB
foster Wheeler Energi AB
Gunnar Gunnarsson fastighets AB
Gynekologiskt Centrum, Dr Ewa Hellberg
Holmen Paper AB
HSB
Hyresbostäder
Juristbyrå owe Karlström
Kinnarps i Norrköping AB
Lindqvist Lennart och Marianne
Mattssons Industrifastigheter AB
Ringarums Buss
Siemens turbomachinery AB
Sköna Skon AB
SMHI
Sonoco-Alcore AB
Stångåstaden
Swedbank
Sörlin tor och Kerstin
tage Rejmes Bil AB
tommy Holm Revisionsbyrå AB
Whirlpool AB
Östgöta Brandstodsbolag
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Samarbete för ett rikare kultur- och näringsliv! Våra sponsorer
Vi som bor och verkar i Fjärde Storstadsregionen har förmånen att få njuta året runt av många olika högklassiga 
evenemang inom både idrott och kultur. Dessa evenemang ger vår region en konkurrensfördel för att attrahera och 
behålla ett mångfacetterat och framgångsrikt näringsliv. Men att få njuta av dessa evenemang av högsta kvalitet är 
ingen självklarhet utan görs möjligt av olika finansieringar både från offentliga och privata medel.

Att synas tillsammans med Norrköpings symfoniorkester innebär att du som sponsor får ditt varumärke exponerat 
tillsammans med en av Europas bästa orkestrar. Förutom ordinarie konserter i konserthusen i Norrköping och Lin-
köping har vi en omfattande barn- och ungdomsverksamhet i länet samt en ambassadörsroll vid gästspelningar på 
andra orter både i Sverige och utomlands.

Vår verksamhet lämpar sig mycket väl för olika samarbeten med näringslivet. Att regelbundet gå på konsert ger en 
välbehövlig stunds avkoppling från vardagen. Att erbjuda kollegor och medarbetare att gå på konsert skapar en har-
monisk arbetsmiljö och välbefinnande. Att bjuda kunder speglar bland annat seriositet och klass och är en naturlig 
och upplyftande umgängesform. 

Tillsammans hittar vi samarbeten som får både en imagehöjande effekt för sponsorerna och många och spännande 
möten mellan musik och människor som leder till njutbara stunder och oanade möjligheter till nya utmaningar. 

Och tillsammans bygger vi upp en ännu starkare och rikare 
fjärde storstadsregion! 

Våra sponsorer erhåller en rad förmåner som till exempel 
fribiljetter samt en alldeles egen sponsorkonsert – den årliga 
festkonserten. De har exklusiv förbokning till samtliga 
konserter och företagsnamnen exponeras bland annat på 
sponsortavlan i konserthusets foajé, på SONs webbplats,  
i generalprogrammet samt i alla konsertprogram. Dessutom 
får de möjlighet att under säsongen träffa musiker ur 
orkestern, solister och dirigenter under trevlig samvaro.

Vill du veta mer? 
Kontakta Kerstin Högberg Karlström tel 011-15 51 71, 
073-020 19 06, kerstin.hogberg-karlstrom@son.norrkoping.se 

”Samarbetet stödjer vår 
värdegrund – SON och Ståhl 
är i samklang!”
Thomas B. Walden, marknadschef 
Henry Ståhl Fastigheter AB
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– bli abonnent!
Våra abonnemang består av olika välkomponerade serier med konserttillfällen för hela säsongen. Fördelarna 
med att ha ett abonnemang är många, bland annat får du en egen plats i salongen som du har under hela 
serien och slipper köa eller riskera att bli utan biljett!

Som abonnent...
– får du 30 procents rabatt på konserterna som ingår i abonnemanget.
– får du 15 procents rabatt på övriga konserter med SON i De Geerhallen. Varje abonnemang ger rätt till en  
 rabatterad biljett per konsert. (Gäller ej Welcome to the Sixties, Jubileumsshowen samt Jubileumskonserten).
– får du välja en ledig plats som du sedan har under hela säsongen.
– får du rabatt på SON:s cd-inspelningar som säljs i BiljettByrån/Turistbyrån.
– kan du enkelt förnya din konsertserie varje år.
– kan du överlåta biljetten till någon annan om du är förhindrad att gå.
– kan du boka biljetter utöver din abonnemangsserie före alla andra.

Abonnemangen säljs endast i BiljettByrån i Louis De Geer (1-30 juni 2011) samt i BiljettByråns/Turistbyråns 
lokaler i Värmekyrkan fr o m 1 augusti 2011, telefon 011-15 51 00. Abonnemangsförsäljningen startar 1 juni och 
pågår fram till första konserten i varje serie. Mer information om biljetter och abonnemang hittar du på sidan 
34 eller på vår webbplats www.norrkopingssymfoniorkester.se 
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  Vår rubinröda serie   Vår smaragdgröna serie

Säsongsstart - To 8 sep kl 19, De Geerhallen 
Dirigent Stefan Solyom, solist Miah Persson sopran
Sjostakovitj, Britten, Mahler

Fröst i många roller - To 6 okt kl 19, De Geerhallen 
Dirigent/solist Martin Fröst 
Dansen i fokus – verk av Brahms, Copland, Hillborg & Shaw m fl.  

Great Britannia! - To 24 nov kl 19, De Geerhallen 
foajémusik m Team Tyrol kl 18 
Dirigent Martyn Brabbins, solist Fredrik Ullén piano 
Walton, Pickard, Vaughan Williams

Vinterorgel - To 15 dec kl 19, De Geerhallen 
Dirigent Otto Tausk, solist Fredrik Anderberg violin 
Puccini, Franke-Blom, Vivaldi, Beethoven
 
Europeiska mästare - To 12 jan 2012 kl 19, De Geerhallen 
Dirigent Michael Francis, solist Valentina Lisitsa piano 
Programvärd Pernilla Eskilsdotter Szamosi
Honegger, Prokofjev, Weill

Junichi Hirokami - To 9 feb kl 19, De Geerhallen
Introduktion kl 18.30 m Stig Jacobsson
Dirigent Junichi Hirokami, solister Tobias Carron flöjt, 
Bo Pettersson basklarinett
Takemitsu, Valkare, Rachmaninov 

Ole Kristian Ruud - To 15 mar kl 19, De Geerhallen
Introduktion kl 18.30 m Anna Ahlenius
Öppen repetition ti 13 mar kl 11.30-12.30 Fri entré!
Dirigent Ole Kristian Ruud, solist Håvard Gimse piano
Prokofjev, Grieg, Nielsen 

Överdåd från öst - To 10 maj kl 19, De Geerhallen
foajémusik kl 18 m Per Jonsson Gille & Sara Michelin 
Dirigent Stefan Solyom, solist Catherine Manoukian violin
Tjajkovskij, Bartók, Musorgskij 

Fantastisk symfoni! - Lö 17 sep kl 15, De Geerhallen 
Introduktion kl 14.30 m Tanja Orraryd
Dirigent Shi-Yeon Sung, solist Torleif Thedéen cello
Schnelzer, Tjajkovskij, Berlioz

Surprise med OD - Lö 29 okt kl 15, De Geerhallen 
Dirigent Cecilia Rydinger Alin, solist Alexander Grove tenor
Kör Orphei Drängar 
Schubert, Surprise med OD, Brahms  

Jul med Musikgymnasiet - Lö 10 dec kl 15, De Geerhallen 
Dirigent Olof Boman, solister Susanna Stern sopran, Fredrik 
Strid tenor, ensembler Musikgymnasiet De Geer,  
Norrköpings ungdomskör
Julmusik och luciatåg

Trettondagskonsert - Fr 6 jan kl 17, De Geerhallen 
Jubileumsmingel & foajémusik kl 16 m Trio de Lyx
Dirigent Nader Abbassi, solist Julia Novikova sopran, 
Jaesig Lee tenor 
   
Exklusivt gästspel med Kungliga Filharmonikerna 
Fr 27 jan kl 19, De Geerhallen. observera veckodagen!
Dirigent Sakari Oramo, solist Lisa Batiashvili violin
Brahms, Stravinsky

Franz Welser-Möst - Sö 26 feb kl 17, De Geerhallen
observera veckodagen!
Introduktion kl 16.30 m Lennart Falkebring
Dirigent Franz Welser-Möst 
Bruckner Ytterligare verk tillkommer

   Konfettiserien – komponera ditt eget musikår!
Konfettiserien är ett utmärkt val om du inte kan bestämma dig för någon av de fasta serierna. Välj minst sex konserter under säsongen 
och få 15 procents rabatt på biljettpriset. Rabatten gäller även konserter med förhöjt biljettpris som inte ingår i någon serie (Gäller ej 
Welcome to the Sixties, Jubileumsshowen & Jubileumskonserten). BiljettByrån/turistbyrån hjälper till att skapa din egen serie. Du kan 
dock inte få en ”egen” stol, utan får räkna med att byta plats vid de olika konserterna. Första bokningsdatum är torsdag 18 augusti 2011.

Serien startar den 17 september med dirigentstjärn-
skottet Shi-Yeon Sung och solisten torleif thedéen i en 
fantastisk symfoni! I denna serie möter vi några riktiga 
världsstjärnor – oD (orphei Drängar) och franz Welser-
Möst. Här får du också den riktiga helgstämningen 
med jul- och trettondagskonsert samt gästspelet med 
Kungl filharmonikerna och violinisten Lisa Batiashvili. 
Vår smaragdgröna serie bjuder på flera önskade och 
uppskattade verk!

  Vår gyllengula serie

Nordiska milstolpar - To 29 sep kl 19, De Geerhallen 
foajémusik kl 18 m Team Tyrol 
Öppen rep ti 27 sep kl 11.30-12.30 Fri entré!
Dirigent Stefan Solyom, solist Per Tengstrand piano
Groven, Stenhammar, Sibelius

Mendelssohns violinkonsert ... - To 3 nov kl 19, De Geerhallen 
Introduktion kl 18.30 m Stig Jacobsson
Dirigent Christian Lindberg, solist Sara Övinge violin
Mendelssohn-Bartholdy, Pettersson  

Jurowski, Rachmaninov, Sjostakovitj  
To 1 dec kl 19, De Geerhallen 
Introduktion kl 18.30 m Stig Jacobsson 
Öppen repetition ti 29 nov kl 11.30-12.30 Fri entré! 
Dirigent Michail Jurowski, solist Vsevolod Grivnov tenor 

Solistprisvinnande Dornbusch - To 16 feb kl 19, De Geerhallen 
Introduktion kl 18.30 m Lennart Stenqvist
Öppen repetition ti 14 feb kl 11.30-12.30 Fri entré! 
Dirigent Stefan Solyom, solist Karin Dornbusch klarinett 
Smetana, Staern, Dvořák
 
Två ofullbordade - To 22 mar kl 19, De Geerhallen 
foajémusik kl 18 m Per Jonsson Gille & Sara Michelin
Dirigent Michail Jurowski
Schubert, Bruckner

Alan Buribayev - To 12 apr kl 19, De Geerhallen
Introduktion kl 18.30 m Erika Backlund
Dirigent Alan Buribayev, solist Finghin Collins piano 
Borodin, Mozart, Rimskij-Korsakov 

Serien inleds torsdagen den 29 med 1:e gästdirigent 
Stefan Solyom som bjuder på Sibelius ljusa tredje sym-
foni. Vi möter Norrköpingsfödda stjärnviolinisten Sara 
Övinge som spelar den av alla älskade Mendelssohns 
violinkonsert. Vi får också lära känna svenske kompo-
sitören Benjamin Staern i ett uruppförande av hans kla-
rinettkonsert med solistprisvinnande Karin Dornbusch. 
I serien återknyter vi bekantskapen med den mycket 
uppskattade dirigenten Michail Jurowski.

Serien inleds med Säsongsstart den 8 september med 
1:e gästdirigent Stefan Solyom. I denna serie kommer 
du även att få lyssna till världsklarinettisten Martin fröst, 
möta hjärnforskaren och pianisten fredrik Ullén samt 
uppleva två av SoN:s tidigare chefdirigenter, Junichi 
Hirokami och ole Kristian Ruud som gästar oss under 
vårt 100-årsfirande 2012. Serien avslutar säsongen i maj 
med Stefan Solyom och härlig musik av tjajkovskij samt 
Musorgskijs underbara tavlor på en utställning.
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Biljetter
från och med 1 aug 2011 flyttar BiljettByrån biljett- och abon-
nemangsförsäljningen till turistbyrån i Värmekyrkan. fortfarande 
kommer det att finnas biljettförsäljning i Louis De Geer konsert & 
kongress en timme före konsert. 

Biljetter bokas enklast via vår hemsida www.norrkopings-
symfoniorkester.se eller via BiljettByrån 011-15 51 00. Biljetten 
kan sedan hämtas ut i BiljettByrån/turistbyrån i Värmekyrkan 
eller i biljettkassan i konserthuset en timme före konsert. Det går 
också bra att hämta biljetter hos närmaste ticnet- eller AtG-
ombud. Läs mer på www.upplev.norrkoping.se för detaljerad 
information om öppettider t ex vid storhelger. Du kan länkas dit 
från www.norrkopingssymfoniorkester.se.

BiljettByråns/Turistbyråns öppettider 
1 aug – 26 aug  dagligen  kl 10-18
27 aug – 24 sep  må-to      kl 10-18 
 fr  kl 10-15 
 lö  kl 10-14 
från 26 sep  må-to      kl 10-18 
 fr  kl 10-15
Vid helgdagar kan avvikelser förekomma. 

Gruppbokningar
Grupper om minst 15 personer får rabatt på biljettpriset (oBS! 
gäller ej Welcome to the Sixties, Jubileumsshowen & Jubileums-
konserten). Vi hjälper också till med kringarrangemang i sam-
band med konsertbesöket. Kontakta försäljningschef Kerstin 
Högberg-Karlström 011-15 51 71, kerstin.hogberg-karlstrom@
son.norrkoping.se, eller BiljettByrån/turistbyrån 011-15 51 00, 
biljettbyran@norrkoping.se.

Konsertpaket med övernattning 
Är du intresserad av konsertpaket med övernattning? Kontakta 
Upplev Norrköping på www.upplev.norrkoping.se. 

Abonnemangs- och biljettpriser

Abonnemang
Abonnemang säljs av BiljettByrån i Louis de Geer konsert & 
kongress 1-30 juni. från 1 aug flyttar BiljettByrån till turistbyrån i 
Värmekyrkan, se öppettider ovan.

försäljning av abonnemang startar 1 juni och pågår fram till 
första konserten i varje serie. Läs mer om abonnemangen på 
sid 32-33.

Bokningsinformation och biljettpriser
 Rubinröda serien  8 konserter   1520 kr 

 Gyllengula serien  6 konserter  1140 kr

 Smaragdgröna serien  6 konserter  1475 kr

Biljettpriser säsongen 2011-2012
Biljetter släpps måndagen den 22 augusti 2011. Biljetter till 
Welcome to the Sixties släpps den 1 juni 2011.

 Kategori I Kategori II 
ord pris  265 kr  165 kr
Pensionär * 245 kr  –

* pensionärspris kan endast nyttjas vid lösbiljettköp i kategori 1. 
(Gäller ej vid förhöjda biljettpriser).

Konserter med förhöjda biljettpriser

 Kategori I Kategori II 
Welcome to the Sixties 495 kr  395 kr 
Surprise med oD  360 kr  285 kr
trettondagskonsert  390 kr  315 kr
Kungl. filharmonikerna  390 kr  315 kr
franz Welser-Möst  390 kr  315 kr
Jubileumsshow  525 kr  425 kr
Jubileumskonsert *)  495 kr  395 kr
*) Jubileumspris för abonnenter  405 kr

Övriga biljettpriser 
familjekonserter  vux 130 kr, barn 65 kr
   
Musik i det gröna  Fri entré!  
Öppna repetitioner  Fri entré!  
Kulturnattskonsert  Fri entré! 
After-work-konsert  Fri entré!  

Grupprabatt
Grupper >15 pers erhåller 20 kr rabatt/biljett på biljettpriset 
och endast vid köp i kategori 1. (Gäller ej Welcome to the 
Sixties, Jubileumsshowen & Jubileumskonserten)

Samtliga biljettpriser inkluderar serviceavgift till ticnetombud 
enligt följande tariff:
0-99 kr = 10 kr
100-199 kr = 20 kr 
200-299 kr = 25 kr 
300-399 kr = 30 kr 
400-499 kr = 35 kr 
500-599 kr = 40 kr 
> 600 kr = 45 kr

Skolungdom
Alla Norrköpings grundskole- och gymnasieelever går gratis på 
SoN:s orkesterkonserter med ordinarie biljettpris (oBS! gäller ej 
familjekonserter eller konserter med förhöjda biljettpriser). fråga 
i BiljettByrån/turistbyrån. Antalet fribiljetter är begränsat. 

Arbetssökande och studerande 
Alla arbetssökande med intyg och studerande med giltigt 
CSN-kort kan gå på SoN:s konserter till mycket förmånligt pris 
(oBS! gäller ej familjekonserter eller konserter med förhöjda 
biljettpriser). Du betalar endast 50 kr. Biljetterna kan ej bokas 
utan hämtas i BiljettByrån/turistbyrån tidigast dagen före aktuell 
konsert. Erbjudandet gäller i mån av plats och biljetten måste 
hämtas ut personligen. 

Pausservering
Du kan förbeställa något att äta/dricka på tel 011-15 50 60 
vardagar kl 10-11 och kl 13-14. Du betalar vid ankomsten och 
får ditt bordsnummer.

SON-vännerna 25 år
SoN-vännerna är Norrköpings symfoniorkesters vänförening 
med omkring 900 medlemmar. Under 2012 firar SoN-vännerna 
sitt 25-årsjubileum för information om medlemskap och fören-
ingen besök SoN-vännernas webbplats www.sonvannerna.org 
eller kontakta ordförande Rolf Sjögren på 011-12 07 18. 
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Hur tar jag mig till Louis De Geer konsert & kongress?
På Louis De Geer konsert & kongress hemsida 
www.louisdegeer.se hittar du information om hur du tar 
dig till De Geerhallen.

Öppet i foajén
Konserthusets entré och garderob öppnar alltid en 
timme före konsert.

Garderob & toalett
Garderob finns lättillgänglig i entréplanet. Garderobsav-
giften är 20 kr per plagg vid orkesterkonserter. toaletter 
finns på varje våningsplan i konserthuset. Ett litet tips: 
när konserten är slut, titta på garderobskvittot där det 
står en bokstav. Sök dig till den bokstaven i garderoben 
så får du ut dina ytterkläder snabbare.

Konsertintroduktion
Varje säsong inleds några av konserterna med en kon-
sertintroduktion eller ett tonsättarporträtt. Håll utkik efter 
detta på vår hemsida och i annonser. En konsertintro-
duktion ger dig en djupare kunskap om tonsättare och 
verken som kommer att framföras vid konserten. Intro-
duktionerna hålls i allmänhet av en SoN-musiker eller av 
Stig Jacobsson som också skriver våra programblad.

Foajéaktiviteter
Under säsongen har vi ibland extra aktiviteter och över-
raskningar i foajén. Det kan vara vid våra stora orkester-
konserter eller vid våra familjekonserter. Då bjuder vi på 
underhållning, mingel och aktiviteter som knyter an till 
konserten. Håll utkik på vår hemsida och i dagstidning-
arna där vi annonserar våra konserter och aktiviteter. 
Kom i god tid så att du inte missar något!

Mobiltelefon
Visst är det skönt att kunna njuta av en konsert utan att 
bli störd av telefonen! Vi vill därför påminna dig om att 
stänga av mobiltelefonen! Vårt tips är att stänga av den 
när du hänger in dina kläder i garderoben. Kom ihåg att 
stänga av den helt, för står den på ljudlöst blir det stör-
ningar i den hörselslinga som hjälper hörselskadade att 
också få en härlig konsertupplevelse. Det är inte tillåtet 
att fotografera/filma/spela in ljud från konserten med 
mobiltelefon. 

Fotografering
Vänligen respektera att fotografering, film- och ljudupp-
tagning av upphovsrättsliga skäl generellt inte är tillåtet 
under konserterna. Pressfotografer kan kontakta SoN:s 
marknadsavdelning senast dagen före konsert på tel 
011-15 51 67 eller 011-15 51 70, för ackreditering.

Förkyld och hostig?
Ska jag stanna hemma från konserten? Det kan bara du 
själv avgöra. Rethosta kan vara långlivad så ha halsta-
bletter utan prasslande papper i fickan och hosta gärna 
så diskret du kan om du måste. En vädjan från allergiker 
i publiken – undvik starka parfymer!

Vad händer om jag kommer för sent?
Vänd dig till konsertvärdarna, så hjälper de dig in så 
snart det är möjligt.

Hur länge varar en konsert?
I programbladet framgår ungefärlig speltid för varje verk, 
till den totala speltiden kommer också pausen på 30 min 
(gäller stora orkesterkonserter). Vi försöker i möjligaste 
mån att ange ungefärlig konsertlängd på vår hemsida. 

familjekonserterna är i allmänhet så korta att paus inte 
är nödvändig.

Respektera inringningarna
Kom i god tid till konserten så att vi kan starta på utsatt 
tid. Vår publik är den bästa som finns och stämningen 
är alltid hög vid SoN-konserterna! Hur trevligt du än har, 
vänligen respektera inspicientens ringning före konser-
ten och efter paus. 

CD-skivor
Vid flera konserter signerar solister sina skivor i foajén. 
När det är aktuellt informerar vi om det i våra annonser 
samt på hemsidan. Argo musik står för skivförsäljningen 
vid SoN:s konserter i De Geerhallen. Där säljs naturligt-
vis även SoN-inspelningar! 

Välkommen att beröras av musiken!

För att du ska få ut mesta möjliga av ditt konsertbesök har vi samlat några tips här.



Norrköpings symfoniorkester 

Box 2144, 600 02 Norrköping. 
Tel växel 011-15 51 50. Tel BiljettByrån/Turistbyrån 011-15 51 00. 

symfoniorkester@son.norrkoping.se www.norrkopingssymfoniorkester.se

Norrköpings symfoniorkester (SON), grundades 1912 och är en av landets främsta orkestrar. Med sina 85 
musiker har SON ett anseende som en av de mest spännande orkestrarna i Skandinavien. Sedan 1994 
har orkestern sin hemvist i Louis de Geer konsert & kongress, där merparten av orkesterns konserter ges. 
Sedan 2008 är SON miljödiplomerad enligt Agenda 21.


