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vi efter mer än 25 år får en 
ny logotyp och hemsida. 
En välfungerande hemsida 
som håller samman hela 
verksamheten för oss på 
Norrbottensmusiken, men 
den tillgodoser inte bara 
våra behov, den kommer 
underlätta arbetet även för  
dig som samarbetar med oss.  
Ur det något större perspek-
tivet; vi har fått ett helt 
nytt hus i Piteå med det 
vi länge saknat i form av 
repetitions- och möteslokaler, 
allt väl anpassat för våra 
musiker och personal inom 
administration. Samman-
taget känns det här väldigt 
spännande och rätt i tiden. 

sammantaget 
känns det här 
rätt i tiden
Missa inte vår officiella 
invigningsdag lördagen den 
10 september klockan 11-15.

Förändringar i all ära; 
något som jag och vi på 
Norrbottensmusiken inte vill 
rucka på är det fina samarbetet 
vi har med dig som arrangör 
och samarbetspartner. Att 
vi fortsätter ha den fina 
kommunikationen och 
samtalet med dig är viktigt. 
Och vi kommer att slå knut 
på oss själva för att även nästa 
år ge dig det bästa utbudet att 
välja mellan, oavsett genre.

Hör gärna av dig till mig 
med dina åsikter – ris som 
ros mottages tacksamt!"

"Under mitt femte år på 
Norrbottensmusiken har jag 
bytt roll från enhetschef till tf 
länsmusikchef. Det ställer nya 
krav på mig, exempelvis har 
jag behövt sätta mig in i den 
kulturpolitiska situationen i 
ett djupare perspektiv. Efter 
en titt i backspegeln ser jag att 
hela Norrbotten får tillgång 
till kultur på hög nivå och att 
vi på Norrbottensmusiken tar 
vår del av ansvaret på 
fullaste allvar.

Vi väntar oss stora 
förändringar i och med att 
vi går över från landsting till 
region från första januari 2017.

Samtidigt kommer det 
signaler om en eventuell 
framtida storregion där 
Jämtland, Västernorrland, 
Västerbotten och Norrbotten 
kan komma att bilda Region 
Norrland med mer än 
50 % av Sveriges yta som 
verksamhetsområde. Det ger 
för oss ett nytt och spännande 
perspektiv där vi och våra 
ensembler får ett utökat ansvar. 

Andra förändringar,  
i det mindre formatet men 
ändå nog så viktiga, är att 
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Pst!
Vill du komma 
i kontakt med oss?

norrbottensmusiken@nll.se
Vxl: 0920 – 23 66 66 
www.facebook.com/norrbottensmusiken

WALTER 
BROLUND
T.F. LÄNSMUSIKCHEF, 
ORKESTERCHEF NORRBOTTEN 
BIG BAND OCH CHEF FÖR  
BARN OCH UNGDOM 
0920 - 23 66 71
walter.brolund@nll.se
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• Stöd till kulturskolorna
• Stöd till folkmusik  

för unga 

FRÅN DIVISION TILL  
KULTURENHET VID  
AVDELNINGEN FÖR  
REGIONAL UTVECK-
LING OCH KULTUR

Norrbottens läns landsting 
tar över det regionala 
utvecklingsansvaret från 
länsstyrelsen den första 
januari 2017 och bildar 
Region Norrbotten. Från 
och med årsskiftet kommer 
därmed Norrbottensmusiken 
och nuvarande divisions 
övriga basenheter att istället 
bilda enheten för Kultur och 
utbildning inom Avdelningen 
för Regional utveckling och 
kultur. Regionbildningar 
med ansvar för den regionala 
utvecklingen ihop med 
kulturen finns redan på 
många ställen i landet och de 
fungerar som goda exempel 
när vi tar steget i vårt län om 
några månader. 

UR NORRBOTTENS  
KULTURPLAN  
2014 –2016

Ensemblerna Norrbotten Big 
Band och Norrbotten NEO 
är organisationens spets-
verksamheter och ska lägga 
stor vikt vid att arbeta med 
konstnärlig utveckling inom 
sina respektive genrer. De ska, 
förutom i Norrbotten, även  
verka som ambassadörer för 
norrbottniskt och svenskt 
musikliv, såväl nationellt som 
internationellt. Ensemblerna 
fullföljer även pedagogiska 

VÅRT UPPDRAG  
OCH VERKSAMHET

Norrbottensmusikens upp-
drag från Norrbottens läns 
landsting är att i samverkan 
med institutioner, kommuner, 
skolor, föreningar, enskilda 
och övriga aktörer i länet 
tillhandahålla professionell 
musikverksamhet i Norrbot-
tens län. Länets publik ska 
erbjudas en högkvalitativ 
scenkonst med en varierad 
repertoar för barn, unga och 
vuxna. Norrbottensmusiken 
skall dessutom stödja och 
utveckla samarbetet med det 
fria musiklivet i länet.

Länets kommuner och 
arrangörer är viktiga samar-
betspartners för att nå ut till 
publik och brukare i Norr-
botten.

skolföreställningar 
sprids till varje 
kommun och når 
ca 22 000 barn 
och unga per år
Verksamheten för barn och
ungdom är omfattande. Skol-
föreställningar sprids till varje
kommun och når ca 22 000
barn och unga per år. Till-
växten av unga musiker och 
sångare främjas genom de 
pedagogiska och konstnärliga 
verksamheterna: Norrbottens 
Ungdomssymfoniker, Arctic 
Youth Jazz Orchestra och
vokalensemblen Arctic Light.
Samverkan med musik- och

kulturskolorna är under
fortsatt utveckling, liksom 
med musikutbildningarna vid
Framnäs folkhögskola och
Musikhögskolan i Piteå.

Norrbottensmusiken är 
en viktig samarbetspart och 
genomför en mängd aktivi-
teter i samverkan med högre 
musikutbildningar. Genom 
möten med våra professionel-
la musiker och ensembler ges 
kompositions- och musikstu-
denter utvecklingsmöjligheter 
som gagnar musiklivet i hela 
Sverige. Både Norrbotten 
NEO och Norrbotten Big 
Band arbetar med komposi-
tions- och dirigentstudenter 
vid såväl Musikhögskolan i 
Piteå som Kungl. Musikhög-
skolan i Stockholm. musi-
kerstudenter vid Musikhög-
skolan i Piteå gör årligen en 
praktikturné inom Norrbot-
tensmusikens utbud och för 
både Musikhögskolan i Piteå 
och Framnäs folkhögskola 
genomförs årligen ett antal 
workshops.

I Norrbottensmusiken ingår:
• Norrbotten Big Band
• Norrbotten NEO
• Norrbottens Kammar- 

orkester
• Piteå Kammaropera  

med Kyrkoopera

Konstnärlig och pedagogisk  
verksamhet för barn  
och unga:
• Norrbottens Ungdoms-

symfoniker (NUS)
• Arctic Youth Jazz  

Orchestra (AYJO)
• Vokalensemblen  

Arctic Light
• Workshops vid  

skolföreställningar

VÄLKOMMEN TILL  
NORRBOTTENSMUSIKEN!

uppdrag. Båda ensemblerna 
röner idag stora konstnärliga 
framgångar inom sina respek-
tive områden. 

Norrbottens- 
musiken är den 
största arbetsgiv- 
aren för frilans- 
musiker i länet
Till Norrbottens Kammar-
orkester och till konsert-
produktioner för barn och 
ungdom anlitas frilansmusi-
ker och artister i stor omfatt-
ning. Norrbottensmusiken 
är den största arbetsgivaren 
för frilansmusiker i länet, 
tillika den största beställaren 
av ny musik. Cirka 45 % av 
de konstnärliga årsarbetena 
genomförs av fria utövare.

MÅL 2014–2016

Under innevarande kultur-
planeperiod 2014–2016 är 
målet att Norrbottensmusi-
kens spetsensembler får en 
ökad efterfrågan i hela landet 
och att ensemblernas position 
som ryggrad inom den nutida 
kammarmusiken och den 
samtida orkestrala jazzmusi-
ken förstärks. Ambitionen är 
att nationellt vara en motor 
för den nya musiken, att den 
får större plats på den nation- 
ella arenan, och även att 
möjligheterna ska öka för att 
verka på den internationella 
marknaden. 

VÅRT NYA HUS  
– FYLLT AV MUSIK

Till vår verksamhet i Piteå har 
vi äntligen fått lokaler som 
uppfyller våra behov med 
adress Acusticum 6 i Piteå 
Science Park. 

– Den största vinsten är 
att vi nu kan samla alla delar 
av verksamheten på samma 
ställe, säger enhetschef To-
mas Isacsson. Tidigare har de 
varit utspridda i olika lokaler 
på Acusticum-området. När 
man driver verksamhet för 
professionell scenkonst och 
har ett antal egna ensembler 
behövs det såväl flera indivi-
duella repetitionslokaler som 

en gemensam, som också kan 
fungera som konsertlokal, 
samt lagerutrymmen för 
instrument och rekvisita. Ny-
byggnationen innebär också 
en förbättrad arbetsmiljö för 
vår administrativa personal.

VÄLKOMMEN  
PÅ INVIGNING!
Kom och kolla in hur vi 
har det på vår offentliga 
invigning och familjedag 
lördag den 10 september 
mellan kl 11-15. Då bju-
der vi på föreställningar, 
popcorn och visar upp 
delar av vår verksamhet.

VI BYTER LOGGA!

Efter mer än 25 år gör vi en 
ny logotyp för vår verksam-
het. Det gamla notbladet får 
ge vika för en logotyp med 
mer umphfff! Vi behövde 
få en uppdaterad variant 
som syns bättre och som är 
lättare att arbeta med på den 
stora mängd material vi gör 
för varje produktion. Du 
kommer se den på våra flyers, 
affischer, e-kort osv från  
och med nu.

Vi hoppas att du gillar den 
lika mycket som vi gör!

ARRANGÖRSHAND-
BOK FÖR DIG!

Lapp på luckan har vi döpt 
vår arrangörshandledning till. 
Det är ju ditåt vi gemensamt 

strävar; att få fylla lokalerna 
vid samtliga konserttillfällen 
och att så många som möjligt 
på just din ort får chansen 
att se och höra musik av hög 
kvalitet. Därför har vi satt 

ihop några enkla tips som 
kan vara bra att ha till hands 
när du arrangerar någon av 
våra produktioner på din ort. 

Är det något du saknar i 
den och vill lägga till? Har 

du nya idéer som kan hjälpa 
oss att nå målet – en utsåld 
konsert? Hör gärna av dig 
med dina tankar till:  
annelii.backman@nll.se

före

efter NY HEMSIDA PÅ G
 
Information kring vår 
verksamhet har genom åren 
varit utspridd på flera olika 
håll på exempelvis många 
olika webbadresser. Nu vill vi 
underlätta för oss själva och 
våra arrangörer och samar-
betspartners genom att samla 
allt under vår nya hemsida 

norrbottensmusiken.se. 
Här kan du hitta all info kring 
oss; ensembler, barn och 
ungdom, projekt och våra 
konserter. Du som är arrang-
ör kan t ex hitta inför-materi-
al här, bilder, konserttid och 
lokal och mycket mer. Allt 
samlat på ett ställe från och 
med årsskiftet.

www.norrbottensmusiken.se

NOTISER
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Norrbotten Big Band är ett 
professionellt storband som 
ger konserter i hela Norr- 
bottens län men även runt om 
i landet och internationellt.  

Under det gångna året har 
man samarbetat med inhem-
ska artister som gitarristen 
Jojje Wadenius, pianisten 
Mats Öberg, trummisen 
Morgan Ågren, sångerskorna 
Britta Bergström, Ida  
Sand och Molly Pettersson  
Hammar och sångaren  
Samuel Ljungblahd. Man har  
också haft gäster från USA,  
t ex sångaren och saxofonisten 
Napoleon Murphy Brock, 
basisisten Byron Miller och 
sångerskorna Zad Brock och 
Josie James i ett samarbete 
med NorrlandsOperans Sym-
foniorkester.

Under 2016 har man hittills 
uruppfört 13 nya jazzkompo-
sitioner.

Joakim Milder, som 
idag är bandets konstnärlige 
ledare, har med sin musika-
liska kompetens och sitt stora 
kontaktnät lett in bandet på 
några delvis nya vägar och 
lyft storbandet till nya höjder.

En viktig uppgift som 
musikerna i storbandet har 
är att fungera som mentorer 
för unga jazzmusiker. De 
coachar, håller läger och 
workshops med ungdoms-
storband som exempelvis 
Arctic Youth Jazz Orchestra 
(AYJO), Oulun Young Jazz 
Orchestra och Nordnorsk 
Ungdomsstorband. Storban-
det bjuder även in studenter 
från kompositions-,  

www.norrbottenbigband.com
www.facebook.com/norrbottenbigband

MUSIKER 

Saxofon och träblås
Håkan Broström
Jan Thelin
Mats Garberg
Robert Nordmark
Per Moberg

Trumpet
Bo Strandberg
Magnus Ekholm
Dan Johansson
Jacek Onuszkiewicz

Trombon
Peter Dahlgren
Arvid Ingberg
Christine Carlsson
Björn Hängsel

Bas
Petter Olofsson

Platserna som pianist
och trumslagare besätts

av frilansmusiker vid
varje produktion.

Foto: A
nders A
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DET HÄR ÄR  
NORRBOTTEN 
BIG BAND

musiker- och musiklärarlin-
jerna i landet att delta i olika 
workshops. 

Norrbotten Big Band har 
kommit att bli uppskattad av 
både svenska och internatio-
nella kritiker och har många 
gånger varit Grammisnomi-
nerade, senast 2014, för skivan 
Emil, Pippi, Karlsson & Co i 
kategorin Årets barnalbum i 
ett samarbete med Georg och 
Sarah Riedel. Skivan presen-
terar ett antal välkända Astrid 
Lindgren-sånger i jazztapp-
ning för barn baserat på före-
ställningen med samma namn 
på initiativ av dirigent Örjan 
Fahlström. 

Bandet nominerades sam-
ma år till Luleå Näringslivspris 
i kategorin Årets Varumärke.

Storbandet fortsätter fram-
föra jazz med stor variation 
och i sällskap av spännande 
gästartister och samarbeten. 
Exempelvis norsksamiska 
Mari Boine, danska jazzsång-
erskan Cæcilie Norby och 
engelsmannen och pianisten 
Django Bates har alla gästat 
orkestern. Andra namn är 
pianisten Cecilia Persson, 
hyllade sångerskan och kom-
postiören Lina Nyberg och 
legendariske trumpetaren  
Jan Allan. 

Nytt för i år är att man 
fastanställt Petter Olofsson 
som basist.

2016 har hittills varit ett år 
av musikaliska höjdpunkter 
och ambitionen är att 2017 
bjuder på ett minst lika spän-
nande utbud. Det presenterar 
vi på följande sidor!
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– JAG SER FRAM  
EMOT ATT SES

– KULTURRÅDET  
SÄTTER RIBBAN

I år har vi haft den danska 
kompositören Anne Mette 
Iversen som huskompositör 
och under 2017 kommer 
finska Outi Tarkiainen 
som vi har jobbat med flera 
gånger tidigare att kliva in 
i den rollen. Någon annan 
som återkommer och som vi 
gärna ser här i länet igen är 
engelske pianisten Django 
Bates. Senast vi stod på scen 
med honom var i London 
under Last night of the Proms 
i Royal Albert Hall inför 3 000 
personer i publiken.

Sångerskan och komposi-
tören Edda Magnason är en 
person som vi ser fram emot 
att arbeta med nästa år då vi 
ska göra en produktion med 
hennes egna musik. 

det är något 
väldigt viktigt 
för oss och för 
återväxten
I början av juli var vi 
tillsammans med Josefine 
Lindstrand på Kalott Jazz 
& Bluesfestival i Torneå och 
framförde musiken som i maj 
utkom på vår senaste skiva. 

Utöver alla produktioner 
fortsätter vi att samarbeta med 
musikhögskolor ute i landet 
samt länets kulturskolor vilket 
vi anser är oerhört berikande 
och lika givande för alla parter 
och något väldigt viktigt för 
oss och återväxten.

Jag ser fram emot att vi ses 
under året!”

”Förra gången jag skrev 
krönika till den här 
programkatalogen såg jag 
väldigt mycket fram emot 
en speciell produktion med 
nyskriven musik tillägnad 
Jojje Wadenius som han 
skulle framföra tillsammans 
med Norrbotten Big Band. 
Jag minns också att jag var 
förväntansfull inför att få höra 
resultatet som skulle skrivas 
av 8 erfarna kompositörer, 
och vilket program det blev! 
2017 års hyllningsproduktion 
lär inte bli sämre med Nils 
Landgren som jubilar. 

Vi började det här året med 
en hyllning till amerikanske 
legendaren George Duke 
då vi samarbetade med 
amerikanska sångare 
och musiker, svenske 
pianisten Mats Öberg och 
trummisen Morgan Ågren 
och NorrlandsOperans 
Symfoniorkester. Det gick 
verkligen hem hos publiken  
– sådana möten brinner jag för.

Finske Vellu Halkosalmi 
besökte oss några månader 
senare och kom in som 
en frisk fläkt med musik 
av Quincy Jones och vi 
fick återberättat massor 
av intressanta och roliga 
händelser från Quincys liv 
som turnérande musiker och 
kompositör. 

Redan senare i år i oktober/
november har vi ett nytt 
större samarbete och då i 
folkmusikens tecken med 
Lena Willemark, Väsen  
och Trio X.ÅSA 

WESTLING
PRODUCENT
NORRBOTTEN BIG BAND
0920 - 23 66 73
asa.westling@nll.se
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”Det är mycket nu!” för 
att citera en Stefan Sauks 
klassiker. Däremot behöver 
man inte vara lika skeptisk. 
Man kan, som Norrbotten 
Big Band (NBB), se nutiden 
som en utmaning. Att leva 
i symbios med sin samtid 
har varit framgångsreceptet 
hittills. Fjolårets program är 
historia. Årets handlar om 
nya utmaningar (se Joakim 
Milders krönika på sid 13).

I programrådet – NBBs 
bultande hjärta präglas 
programarbetet av den ädla 
konsten att navigera. Det 
färdiga programmet ska 
hänga ihop och andas frihet 
och lust.

Det handlar nu inte bara 
om vad vi själva vill. Vi styrs 
av landstingets kulturpolitiska 
mål som i sin tur är ett eko 
av Statens Kulturråd. De 
sätter ribban för vad som 
är möjligt och ibland också 
önskvärt. Det gäller att ha en 
finkalibrerad kompass. Till 
syvende och sist är vi till för 
vår publik. 

det gäller att ha 
en finkalibrerad 
kompass
Programarbetet börjar aldrig 
från scratch. Det finns ett 
lager av idéer och förslag som 
tidigare skjutits på framtiden 
som dammas av och mäts 
mot nya.

Länge såg 2017 ut att bli 
ett jubileumsår med idén att 
fira jazzens första 100 år ur 
ett storbandsperspektiv. Från 
när jazz var ett hot mot den 
västerländska civilisationen 

och landa i NBBs egna bidrag 
till utvecklingen. Den idén 
föll på målsnöret precis som 
förslaget att fira en annan 
av 100-åringarna – Ella 
Fitzgerald. 

Många möten med 
rynkade pannor blev det 
innan vi med kniven mot 
strupen träffades en dag i 
början av maj. Då föll alla 
bitar på plats som ett stort 
”Yes!!”  

Två jubilarer blev kvar i 
programmet 2017.  
60-åringen Nils Landgren 
som firas med nyskriven 
musik och Beatles  
Sgt. Pepper´s Lonely Hearts 
Club Band som fyller 50. 
Smaka på den! Det brittiska 
universalgeniet Django 
Bates, som var 7 år då, ger sin 
version av musiken med NBB 
i oktober. Säsongen rymmer 
återbesök av Tim Hagans i 
sällskap med gitarristen Kurt 
Rosenwinkel och ny musik 
av Örjan Fahlström i Poesis 
Laponia med Erik Westbergs 
Vokalensemble. Årets 
Composer in Residence är en 
annan favorit i repris, Outi 
Tarkiainen. Sångerskan Edda 
Magnason är en av två helt 
nya bekantskaper. Hon gjorde 
Monica Zetterlund på film. 
Till oss kommer hon med ny 
egen musik i mars. Största 
överraskningen är samarbetet 
med amerikanska duon 
KNOWER i september. De 
fanns inte ens på förslag när 
vi började. Det blir en stor 
och annorlunda utmaning. 
30-tals fenomenet storband 
”goes digital”. 2017 kommer 
att bli ett minnesvärt år." 

LARS-GÖRAN 
ULANDER

PROJEKTLEDARE
NORRBOTTEN BIG BAND

Foto: M
arie Lundgren
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Arvsfonden) från start och 
kommer därför även fortsätt-
ningsvis att vara mentorer åt 
elever från Kalix.

– Det är kul och man lär sig 
mycket, säger Katja Sand-
berg Illarinova, 11 år från 
Kalix, om sitt samarbete med 
sin mentor Arvid Ingberg. 
Katja fick under en helt annan 
turné, Poesimelodi, tillfälle 
att uruppföra sitt egna verk 
Mamma jag älskar dig i Kalix 
med Norrbotten Big Band i 
ryggen. Stor succé – inte minst 
hos mamma Sofia Sandberg.

skola som violinist i Norrbot-
tens Ungdomssymfoniker 
och basist i ungdomsstor-
bandet Arctic Youth Jazz 
Orchestra (AYJO).

Vad tycker han själv?
– Det här känns hur bra 

som helst, ända sen 2009 och 
mitt första åtagande med 
storbandet har jag velat jobba 
här uppe. Storbandet inne-
har en stor musikalisk bredd 
som jag tycker om och de är 
extremt bra på allt de gör. Det 
är alltid roligt att spela med 
dem, oavsett om det är svår 
avantgardemusik eller ”bara” 
klassisk jazz.

PETTER OLOFSSON  
– VÅR NYA BASIST!

Nu är det klart – Petter 
Olofsson är ny fast basist i 
Norrbotten Big Band. Väl-
kommen till oss "på riktigt"! 
Petter har ju genom åren 
redan hunnit uppleva många 
spelningar tillsammans med 
storbandet, till exempel på 
förra årets Festspelen i Piteå 
då basisten och kompositören 
Georg Riedel förärade Petter 
ett alldeles eget stycke döpt 
till Basgång från Piteå. Petter 
har gått den långa vägen via 
Norrbottensmusikens plant-

POESIS LAPONIA 
– ETT ÖVERSKRID- 
ANDE VERK MED  
URSPRUNG I POESIN

I november 2017 ger stor-  
bandet konserter tillsammans 
med Erik Westbergs 
Vokalensemble under 
ledning av Örjan Fahlström. 
Då står sviten och beställ-
ningsverket Poesis Laponia 
(beställt tillsammans med 
Bohuslän Big Band) i fokus. 
Musiken har sitt ursprung i 
poesi från norra Skandinavien 
och uruppförs i samband med 
turnéstarten i länet. Utöver 
länskonserterna planeras även 
rikstäckande konserter.

Dramatenskådespelaren 
Stina Ekblad kommer att 
agera recitatör och lokala 
körer på de olika konsert-
orterna medverkar.

Örjan Fahlström berättar: 
– Tanken är att tolka 

texter på olika språk 
från denna region med 
hjälp av kör, orkester och 
recitation. I detta verk finns 
ett möte mellan orkestral 
jazz och vokalmusik. Som 
en gemensam röd tråd 
finns tankar om själen och 
människan, tankar om 
reflektion och perspektiv. 

DET BIDDE EN BOK!

Norrbotten Big Bands förre 
orkesterchef Mirka Siwek 

har sadlat 
om – från 
före detta 
orkesterchef 
till i allra 
högsta grad 

aktiv författare. Och hennes 
första bok är inte vilken his-
toria som helst – den berättar 
om Norrbotten Big Bands 
utveckling från militärmusik-
kår till professionellt storband 
med vackra och intressanta 
bilder av fotograf Anders 
Alm. Förre kommunalrådet 
Karl Petersens Ordfirman 
står för utgivningen. Boken 
är inbunden och på hela 168 
sidor och finns att köpa på 
Akademibokhandeln i Luleå 
och adlibris.se. Boken kan 
även rekvireras från info@
ordfirman.se. Pris 200 kr.

BETTY CALLNE TOG 
TON PÅ HAL IS

I december 2015 prövade vårt 
storband att spela i ett helt 
nytt forum – på Coop Arena i 
Luleå under Christmas on ice. 
Solister på scen var sång-
erskorna Molly Pettersson 
Hammar och Ida Sand och 
gitarristen Ola Gustafsson och 
pianisten Stefan Gunnarsson. 
Kvällens största stjärna blev 
dock skridskoåkaren Betty 
Callne som för första gången i 
livet sjöng inför publik, nästan 
hela 3 000 personer, samtidigt 
som hon åkte skridskor i ett 
nummer tillsammans med 
Alexander Majorov. I låten 
Feeling Good visade hon att 
hon är en talang att räkna med 
även röstmässigt!

– Det känns helt otroligt 
att få sjunga med ett storband 
bakom sig, var kommentaren 
från Betty under genrepet.

600 KR RABATT PÅ 
VÅRA KONSERTER

I samarbete med Kulturens 
hus i Luleå har vi sedan 
många år ett mycket för-
månligt jazz- (och klassiskt) 
abonnemang. Det betyder att 
du som tecknar dig för denna 

KOM OCH SE HUR  
VI HAR DET PÅ 
KULTURNATTEN!

Lördagen den 10 september 
förvandlar vi på Norrbot-
tensmusiken vår repetitions-
sal till en jazzklubb – one 
night only! Kom och hör 
Norrbotten Big Band till-
sammans med amerikanska 
jazzscenens just nu hetaste 
trummis EJ Strickland  
– en mångfacetterad artist 
som har banat sin alldeles 
egen väg och låtit sig influeras 

musikserie får se 5 jazzkon-
serter för 900 kr (ord pris 
1 500 kr). Det  blir många 
härliga upplevelser under 
året och en av konserterna är 
en s k abonnemangskonsert 
som bara våra abonnenter får 
uppleva. Läs mer på kultu-
renshus.com/musikserier

av allt från afro-beat till hip-
hop likväl som sina ”tunga” 
mentorer som Reggie Work-
man och Buster Williams.

Var? Högst upp i Kultu-
rens hus i Luleå, (ingång från 
Magasinsgatan 2 vid rondel-
len nedanför brandstationen)

När? Öppet hus: 19-21.30.  
(Konsert kl 20 och 21.)

Vad får du? En hänföran-
de utsikt, god plockmat,  
en enkel aktivitet med fina 
vinster och självklart en  
härlig musikupplevelse.

LYCKADE MENTORS- 
PROJEKTET I DINA 
SKOR FORTSÄTTER

2015 inleddes satsningen av 
ett mentorskap mellan bl a 
yrkesmusiker och elever i 
Göteborg, Gävle och Kalix. 
Resultatet med att överbrygga 
klyftan mellan kulturskole- 
elever och professionella 
kulturutövare har fallit väl ut. 
Våra storbandsmusiker Arvid 
Ingberg, trombonist, och Jacek 
Onuszkiewicz, trumpetare, 
var båda med i projektet I dina 
skor (som stöds av medel från 

NYTT JAZZABONNE-
MANG I PITEÅ!

Norrbottensmusiken har 
sedan tidigare ett jazzabonne-
mang i samarbete med Kultu-
rens hus i Luleå. Nu är tankar-
na kring ett nytt abonnemang 
igång, denna gång i samarbete 

med Studio Acusticum i Piteå. 
Om allt går vägen startar vi 
abonnemangskonserterna i 
början på 2017 – då kan du 
köpa ett antal jazzkonserter till 
ett förmånligt pris. 

Du kan följa utvecklingen 
på facebook.com/norrbottens-
musiken, på vår nya hemsida 
och på studioacusticum.se.

EMIL, PIPPI,  
KARLSSON & CO  
TURNERAR IGEN

Familjeföreställningen Emil, 
Pippi, Karlsson & Co ska ut på 
vägarna en tredje vända. Den 
här gången blir det skolelever 
i Västerbotten, Jämtland och 
Västernorrland som kommer 
att få höra Idas sommarvisa 
och andra Astrid Lind-

gren-hits i storbandstappning. 
Georg Riedel som skrivit 
flera av låtarna följer med och 
spelar bas, likaså hans dotter 
Sarah Riedel på sång och  
skådespelaren Jens Lindvall 
kommer som vanligt att ta 
med barnen på en rolig resa 
genom föreställningen. Diri-
gent är Örjan Fahlström.  
Det blir inte bara musik utan 
en hel del allsång och  
skojiga hyss!

NOTISER NOTISER

Foto: M
arie Lundgren

Foto: M
arie Lundgren

Foto: Linda Iro N
äsström
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JOAKIM 
MILDER

KONSTNÄRLIG LEDARE 
NORRBOTTEN BIG BAND "Inför mitt fjärde år som 

konstnärlig ledare för 
Norrbotten Big Band, så har 
det blivit dags att lyfta ett par 
frågor som kommit att bli 
mig särskilt angelägna.

– Varför är det viktigt 
att spela ny musik?
Musik har genom alla tider 
varit stadd i utveckling. 
Det finns musikskapare som 
vittnar om hur de motvilligt 
ryckts med i en utveckling 
som snarare tycks emanera 
inifrån musiken än som 
en konsekvens av deras 
egen tankeverksamhet. 
Allt det vi idag upplever 
som självklart och tilltalande 
har någon gång framstått 
som obegripligt och ofta 
oattraktivt.   

Nytt är inte lika med bra, men 
jag upplever att Norrbotten 
Big Band som ensemble 
regelbundet måste tänja på 

de gränser som avskiljer det 
bekväma från det utmanande, 
och därigenom även locka 
med våra lyssnare på  
samma resa. 

Belöningen blir känslan av 
att ha vidgats, att vi idag kan 
uppleva och uppskatta något 
som igår inte fanns inom 
räckhåll. 

Vårt tonspråk blir rikare, 
får fler nyanser, och det 
öppnar sig nya möjligheter att 
kunna säga det som behöver 
bli sagt snarare än det vi är 
kapabla att säga.

Vi fyller våra korta  
liv med mening. 

– Varför är det viktigt att 
engagera musikskapare  
som inte är män?
Jazzmusiken och inte minst 
storbandsgrenen av jazzträdet 
var länge ytterst glest befolkat 
av det täcka könet.

Detta förhållande förblev 
länge föga ifrågasatt, men 
de senaste decennierna 
har många engagerat sig i 
saken och det spekuleras 
friskt kring orsaker och 
lösningar på ett förhållande 
som knappast någon vill 
permanenta.

Det råder högst delade 
meningar kring huruvida man 
kan tala om ett manligt och ett 
kvinnligt sätt att skapa musik, 
och man bör nog inte göra 
alltför stor affär av saken. 
Om inga skillnader kan 

påvisas, är det fortfarande 
en etiskt mycket viktig 
fråga, men incitamentet att 
genomföra jämställdhet av 
konstnärliga skäl elimineras. 

Utan att kunna definiera 
hur de är beskaffade, så 
tycker jag mig ofta ha upplevt 
skillnader, och jag upplever 
att dessa skillnader och den 
mångfald som finns inom 
räckhåll, är något oerhört 
välgörande. 

Så, jag lutar åt att 
skillnader finns, och att vi 
måste ge dessa skillnader 
en möjlighet att ”befrukta” 
varandra när en rimligare 
balans uppnåtts. 

När tre av våra första fyra 
huskompositörer är kvinnor 
(välkommen Outi!) och då 
kompositions-leverantörerna 
i vår hyllningsserie till stor 
del är kvinnor, så blir det 
uppenbart att Norrbotten 
Big Band arbetar aktivt med 
saken. Och inte primärt 
därför att bidragsgivare och 
det omgivande samhället 
granskar vårt agerande, utan 
därför att jag är övertygad om 
att musiken har mycket att 
vinna på en vettigare balans.

Överflödig, sägs 
presentationen ofta 
vara avseende somliga 
gestalter, men mer 
överflödig än i samband 
med vårt sextioårsfyllda 
hyllningsobjekt Nils 
Landgren kan en 
presentation knappast bli.

Det ska bli oerhört 
spännande att på nära 
håll följa hur han tar sig 
an de sannolikt (på ett 
tilltalande vis) krävande 
kompositionerna.

Kommer de att locka 
fram ytterligare sidor av 
en musikskapare som 
blivit själva definitionen av 
begreppet mångsidighet?

Ett projekt som ligger mig 
verkligt varmt om hjärtat 
är Norrbotten Big Bands 
kommande samarbete med 
Los Angeles-duon KNOWER, 
som mer utförligt beskrivs på 
annan plats (sid 20).

Ytterligt sällan i mitt 
tämligen långa liv har jag 
blivit så begeistrad över en ny 
musikalisk bekantskap! Jag 
blev helt enkelt omgående ett 
fan och kommer att be om 
autografer då de dyker upp i 
Luleå nästa höst."

– DAGS ATT LYFTA  
TVÅ FRÅGOR

storbandet  
måste tänja på 
de gränser som 
avskiljer det  
bekväma från 
det utmanande

Foto: M
arie Lundgren

Foto: M
arie Lundgren
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Foto: Sigel Eschkol

– MED DE BEGÅVADE  
MUSIKERNA I NORRBOTTEN 
BIG BAND ÄR ALLT MÖJLIGT

än goda minnen av våra 
tidigare möten. Jag har redan 
börjat fundera ut ett koncept 
som jag tror ska fungera men 
jag ser också delar av uppgif-
ten som en omålad duk som 
jag kommer sätta penseln 
på allt eftersom. En sak som 
är säker är att med det här 
storbandet kan man göra allt, 
för de är inte bara otroligt 
begåvade musiker utan också 
nyfikna på det som är nytt 
och oprövat. 

– Att arbeta med Norrbotten 
Big Band har varit till stor 
glädje för mig. Det är en 
extremt talangfull och smidig 
orkester. Sektionernas samar-
bete är verkligen finslipat och 
man kan se att de arbetar pro-
fessionellt och gör sitt yttersta 
vid varje konserttillfälle – det 
hörs på musiken de framför. 
Vi har även repeterat och 
framfört mycket svåra styck-
en tillsammans som verk-
ligen varit utmaningar och 
slutresultatet har alltid blivit 
mycket bra. Med så ambitiösa 
musiker, som vid konsert-
tillfällena dessutom har en 
förmåga att höja musiken och 
sina framföranden ytterligare 
ett snäpp, är mycket givande 
att få uppleva, särskilt som 
kompositör.

Outi Tarkiainen har nyligen 
varit residenstonsättare vid 
Festival de Musique d’Uzer-
che i Frankrike, där det 
framfördes fem komposito-
ner av henne varav ett var ett 
uruppförande. Kan hon ta 
med sig lärdomar därifrån?
– Det är nog stor skillnad.  
I mitt franska uppdrag gjorde 

Vad passar väl bättre än en 
finsk huskompositör nu när 
Finland firar 100 år av själv-
ständighet? Outi Tarkiainen 
är dock inget oprövat kort 
för Norrbotten Big Band 
– de har redan tidigare utfört 
stordåd tillsammans och nu 
kan vi med säkerhet se fram 
emot nya.

Rovaniemibördiga Outi 
Tarkiainen (f. 1985) har 
studerat både jazz och klassisk 
komposition vid Sibelius-
Akademin, i Miami och vid 
Guildhall School i London. 
Hon har samarbetat med 
många orkestrar i olika länder 
och är hett eftertraktad i olika 
musikaliska sammanhang.

Tarkiainen har redan jobbat 
med Norrbotten Big Band 
vid två tillfällen och 2013 gav 
man ut den gemensamma 
skivan Into the Woodland 
Silence som fick ett mer än 
utmärkt mottagande av både 
publik och recensenter. Och 
under 2017 är det dags för ny 
ljuv musik för nu återkommer 
Outi som huskompositör, 
Composer in Residence.

– Jag ser med stor glädje fram 
emot uppdraget som hus- 
kompositör, jag har inte annat 

jag arbetet i förväg. Här kom-
mer processen vara annorlun-
da och jag kommer istället att 
både skriva musik och träffa 
musikerna återkommande 
under ett år. På så vis kan 
idéer ändras, växa fram och 
testas flera gånger. Musikerna 
kommer också att ha chansen 
att kommentera det jag tagit 
fram vid varje möte. Om jag 
känner storbandet rätt så 
kommer slutresultatet också 
på så vis bli helt annorlun-
da än i Frankrike. Och lite 
fräschare.

Tillvaron ter sig lätt hektisk 
för Tarkiainen när Norr-
bottensmusiken når henne 
under våren 2016.

– Jag komponerar just nu 
en konsert med stycken för 
saxofon till den fantastiske 
finske jazzsaxofonisten Jukka 
Perko som han ska framföra 
med en orkester från Helsing-
fors. Perko är en mångsidig 
musiker och de verk jag 
skriver reflekterar och bygger 
broar mellan det elektronis-
ka, saxofonen och orkestern. 
Uruppförandet kommer att 
ske under 2017. Utöver det 
har jag under våren och för-
sommaren haft fullt upp med 
den årliga Hiljaisuus (övers 
Tystnaden)-festivalen som jag 
varit konstnärlig ledare för 
sedan 2014 och som går av 
stapeln varje sommar, denna 
gång i finska Kaukola. Där 
samlar vi musik, konst och 
föreläsare av hög klass.

Innan hon kliver på som 
huskompositör för vårt 
nordligaste storband i janu-
ari väntar ännu fler uppdrag 

och en hektisk höst. 
– Ja, jag kommer att skriva 

musik till ett stort uruppfö-
rande i Lappland då Lapland 
Chamber Orchestra kommer 
att framföra ett 40  minuter 
långt verk med texter på 
samiska och med den otroliga 
finska mezzosopranen Virpi 
Räisänen som solist. Verket 
är en sambeställning med 
Norrbottens Kammarorkes-
ter och Arctic Philharmonic 
Orchestra från Tromsö.  
I delar av konserten visas en 
video av regissören Elina 
Oikari – och vi arbetar också 
med ljuseffekter av olika slag. 
Det visuella har blivit allt 
viktigare för mig de senaste 
åren. Senare under året kom-
mer jag under några månader 
koncentrera mig på att skriva 
kammarmusik åt både en 
dansk och en tysk kammar-
musikensemble. Jag har också 
fått ett hedersvärt uppdrag 
som huvudkompositör för en 
finsk festival men det kan jag 
tyvärr inte berätta mer om. 
Men sedan är det dags att 
komma till er Norrbotten!

Tidigare 
huskompositörer

Anne Mette Iversen
basist (2016)

Peter Danemo
trumslagare (2015)

Cecilia Persson
pianist (2014)

2017

OUTI 
TARKIAINEN
COMPOSER IN RESIDENCE 
NORRBOTTEN BIG BAND

COMPOSER IN 
RESIDENCE

jag ser uppdra-
get som en omå-
lad duk som jag 
sätter penseln på 
allt eftersom

Outi Tarkiainen 
samarbetar 

även med vår 
kammarorkester  

se sid 49!
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FAKTA

Period: 25 – 30 januari
Speltid: Ca 1 tim 30 min
Lokal: Konsertlokal/ scen 
Spelyta: 10 m bred x 7 m djup 
Takhöjd min. 4 m
Bygg-/rivtid: 4 tim/ 1,5 tim
El: 1 x 16A trefas  
och 1 x 32A trefas
Övrigt: Nystämd flygel  
eller piano
Tekniker: Mats Lundstedt
Producent: Åsa Westling

KURT ROSENWINKEL

Hyllad jazzrebell 
från New York

Som om det inte vore nog 
bjuder denna konsert också 
på en trevlig återkomst. 
Det är ingen mindre än 
Tim Hagans som tillfälligt 
återvänder till Norrbotten 
Big Band och den publik som 
älskar honom för att återigen 
leda storbandet under denna 
konsertturné. Och precis som 
det brukar när Hagans står 
på scenen i dessa samman-
hang, bjuder han också på 
egna kompositioner och 
arrangemang där självklart en 
särskild komposition tillägnas 
solisten Kurt Rosenwinkel. 
Räkna med överraskningar. 

Kurt Rosenwinkel omtalas 
inte bara som en makalös 
gitarrist och kompositör 
utan också som en av jazzens 
förnyare och rebell. Född 
i Philadelphia 1970 och 
verksam som musiker sedan 
1990, efter att ha hoppat av 
sin musikutbildning för att 
istället börja turnera med 
Gary Burton och hans band. 
Det tog inte lång tid för 
honom att bli en av de mest 
uppmärksammade jazzgitarr- 
isterna på den amerikanska 
östkusten, hyllad som en av 
de mest intressanta rösterna 
på New Yorks intensiva jazz-
scen på 1990-talet. Numer 
är han bosatt i Berlin och 
verksam över hela Europa, 
med ständiga återbesök i New 

York, vars musikscen han 
fortfarande säger sig tillhöra. 
Hans musik rör sig både i då-
tid och nutid. För att inte säga 
i framtid – Kurt Rosenwinkel 
låter musiken växa fritt, emel-
lanåt bortom jazzen utan att 
någonsin förlora greppet. 

Till Norrbotten Big Band 
kommer Kurt Rosenwinkel 
med sin egen musik arrangerad 
för storband av norrmannen 
Geir Lysne, en gudabenådad 
arrangör som storbandet länge 
önskat knyta till sig. Faktum är 
att de redan gjort det – förra 
säsongens hyllningskonsert 
till Jojje Wadenius bjöd bland 
annat på Torshavn by night, 
komponerad och arrangerad 
av Geir Lysne. 

FAKTA

Period: 13 – 24 februari
Målgrupp: 6-12 år
Publikantal: Full aula
Speltid: 45 min
Lokal: Konsertlokal/ scen 
Spelyta: 10 x 7 meter 
Takhöjd min. 4 meter
Bygg-/rivtid: 4 tim/ 1,5 tim
El: 1 x 16A trefas  
och 1 x 32A trefas
Mörkläggning: Nej
Övrigt: Nystämd flygel  
eller piano
Tekniker: Mats Lundstedt
Producent: Åsa Westling

VÅR UNDERBARA VÄRLD

Om fiffiga uppfinningar 
och häftiga underverk!

vuxna på teatrar, i folkparker 
och i radio och tv. De har 
tidigare bland annat gjort jul-
kalendern och flera barnra-
dioserier för Sveriges Radio. 

Föreställningen bygger på 
det bästa ur tre stycken popu-
lära barnradioserier i Sveriges 
Radio. Nu har låtarna fått nya 
maffiga arrangemang av Sven 
Fridolfsson. 

Allt som Jonny och Bengt 
sjunger och berättar om 
underverken, uppfinningarna 
och äventyren är nästan sant. 

Skratta och fatta!

Ett musikaliskt kunskaps-
fyrverkeri om jordens bästa 
underverk, uppfinningar och 
äventyr i nyskrivna låtar och 
nästan sanna historier om allt 
från han som uppfann dyna-
miten till kinesiska muren. 

Henrik Wallgren och  
Per Umaerus spelar Jonny 
och Bengt. De skriver låtar 
om kvinnor och män som fått 
snilleblixtar och skapat fiffiga 
saker som ingen tänkt på 
förut. Och så kollar de in våg-
halsiga äventyrare och häftiga 
underverk, tillsammans  
med Norrbotten Big Band.  
I sketcher och låtar får publi-
ken lära känna uppfinnarna 

bakom vindrutetorkaren och 
frisbeen, träffa sjörövare, åka 
vassbåt med Thor Heyerdahl 
och simma över Engelska 
kanalen. 

Jonny och Bengt försöker 
också uppfinna saker själ-
va, som strumpomaten, det 
fyrkantiga hjulet, djurluren 
och näslampan. Oftast blir 
uppfinningarna sådär. De vill 
äventyra också och skapa un-
derverk. Men det viktiga är ju 
inte att lyckas utan att försöka, 
igen och igen. Sedan bearbetas 
upplevelsen i en sång. 

Henrik Wallgren och Per 
Umaerus är göteborgmusiker 
som spelat för både barn och 

SKOL
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Musik från Eddas 
tre egna kritiker-

rosade album

EDDA MAGNASON

För några år sedan slog Edda 
Magnason igenom stort som 
en porträttlik Monica Zetter-
lund i långfilmen Monica Z, 
prisades med en Guldbagge 
och fick beröm för sitt sätt att 
sjunga och tolka legendens 
musik. 

Prestationen var så storar-
tad att många kom att koppla 
ihop musikern och sånger-
skan Edda Magnason med 
sångerskan Monica Zetter- 
lund och glömde bort att 
framgångarna var ett resultat 
av ett väl genomfört arbete i 
att ikläda sig en roll. 

I själva verket är Edda 
Magnason en musiker som i 
egen rätt skapar och framför 
musik som ligger ganska 
långt från jazzlegendens.  

FAKTA

Period: 9 – 18 mars
Speltid: Ca 1 tim 30 min
Lokal: Konsertlokal/ scen 
Spelyta: 10 m bred x 7 m djup 
Takhöjd min. 4 m
Bygg-/rivtid: 4 tim/ 1,5 tim
El: 1 x 16A trefas  
och 1 x 32A trefas
Övrigt: Nystämd flygel  
eller piano
Tekniker: Mats Lundstedt
Producent: Åsa Westling

Tre kritikerrosade album  
– Edda Magnason, Goods och 
Woman Travels Alone – har 
hon hittills kommit ut med 
i eget namn och hon har be-
skrivits som en intuitiv, intel-
ligent och poetisk musikper-
sonlighet av stora mått som 
gärna skapar allkonstverk av 
sin musik. Hennes sätt att 
måla upp en egen värld för 
lyssnaren att utforska och 
hennes sångstil har emellan-
åt fått musikkritikerna att 
jämföra med Björk, men de 
har också hittat kopplingar 
till Kate Bush, Elvis Costello 
och Frank Zappa. 

När Edda Magnason möter 
Norrbotten Big Band  
arrangerar bandets egen  
Håkan Broström tillsam-

OFF

mans med gitarristen och 
producenten Johan Lind-
ström (bland annat Ton-
bruket) hennes egen musik 
för storband. Det blir tredje 
gången gillt de båda samarbe-
tar – tidigare har de arrang-
erat musiken till Norrbotten 
Big Bands konsertturnéer 
med Rebecka Thörnqvist 
och Ebbot Lundberg  
– vilket givit mersmak. 

– Vi får helt enkelt ihop en 
bra mix, Johan och jag. Att 
arrangera musik ska vara lite 
av ett möte mellan den unika 
artisten och kompositören 
och oss som arrangörer, där 
alla bidrar med sina tankar 
och idéer. Det är en mycket 
spännande process, säger 
Håkan Broström. 

FAKTA

Period: 20 – 29 april
Speltid: Ca 1 tim 30 min
Lokal: Konsertlokal/ scen 
Spelyta: 10 m bred x 7 m djup 
Takhöjd min. 4 m
Bygg-/rivtid: 4 tim/ 1,5 tim
El: 1 x 16A trefas  
och 1 x 32A trefas
Övrigt: Nystämd flygel  
eller piano
Tekniker: Mats Lundstedt
Producent: Åsa Westling

NILS ”NISSE” LANDGREN

OFF

Nyskriven musik och 
sceniska överraskningar

Van att själv bestämma över 
sina musikaliska samman-
hang, ser Nils Landgren fram 
emot att överraskas av de ar-
rangemang och kompositio-
ner som Norrbotten Big Band 
med Joakim Milder i spetsen 
plockar fram till honom inför 
denna turné. 

– Jag får väl skylla mig 
själv som antar utmaningen. 
Men jag ser odelat positivt 
på det här och känner stor 
förväntan. Samtidigt är det 
förstås lite skrämmande att 
inte själv få bestämma över 
musiken. Men bara lite.  
Det här ska bli väldigt roligt!

Kompositörerna som ska 
skriva musik är Peter Dahl-
gren/Arvid Ingberg, Cennet 
Jönsson, Anna-Lena Laurin, 
Magnus Lindgren, Georg 
Riedel, Kathrin Thomsen 
och Joakim Milder.

Under 40 år har han varit på 
ständig resa med sin röda 
trombon. Nu fyller Nils 
Landgren 60 år och hyllas av 
Norrbotten Big Band med 
skräddarsydd musik och spän-
nande sceniska överraskningar. 

Att fånga Nils Landgren i 
flykten för en turné torde vara 
en bedrift i sig, men när det 
gäller Norrbotten Big Band be-
hövdes det ingen övertalning.

– Vi har en lång gemen-
sam historia bakom oss, 
Norrbotten Big Band och 
jag, och det ska bli väldigt 
trevligt att återse bandet som 
jag verkligen gillar, säger Nils 
Landgren som också längtar 
efter att återigen få turnera i 
Norrbotten. 

Lagom till 60-årsdagen 
gav hans tyska skivbolag Act 
ut plattan Some Other Time, 
en hyllning till tonsättaren 
Leonard Bernstein där Nils 

Landgren samarbetar med 
storheter som sångerskan 
Janis Siegel, frontfigur i  
The Manhattan Transfer, 
och Vince Mendoza, som 
arrangerat musiken. 

Genom åren har Nils 
Landgren, som också är en 
mycket duktig sångare, med-
verkat på cirka 500 skivin-
spelningar med andra artister, 
förutom alla han gjort i eget 
namn och som producent.  
I år fick han medalj av kung-
en och blev också tilldelad 
Jan Johansson-stipendiet.

Tyskland har blivit något 
av hans andra hemland efter 
alla år i Hamburgs radioband. 
Numer har han flyttat hem till 
Sverige, men återvänder ofta 
till Tyskland där han bland 
annat är professor vid  
Musikhögskolan i Hamburg 
och konstnärlig ledare för fes-
tivalen Jazz Baltica i Niendorf. 
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Foto: Pressbild

FAKTA

Period: 21 – 30 september
Speltid: Ca 1 tim 30 min
Lokal: Konsertlokal/ scen 
Spelyta: 10 m bred x 7 m djup 
Takhöjd min. 4 m
Bygg-/rivtid: 4 tim/ 1,5 tim
El: 1 x 16A trefas  
och 1 x 32A trefas
Övrigt: Nystämd flygel  
eller piano
Tekniker: Mats Lundstedt
Producent: Åsa Westling

KNOWER

OFF

Funk-, jazz- och 
electronicafusion

skrivna arrangemang och låtar. 
Frågan var bara om Louis 

Cole och Genevieve Artadi 
skulle vara intresserade, nu 
när ryktet om dem börjat 
spridas i allt större kretsar 
och när, som det sägs, alla vill 
spela med dem.

– De blev väldigt entusias-
tiska. Både Louis och Gene-
vieve har en stabil jazzgrund, 
så de vet verkligen vad de ger 
sig in på, säger Joakim Milder, 
som redan nu kan utlova en 
föreställning snarare än  
en konsert.

– Genevieve Artadi är 
en fantastisk sångerska och 
Louis Cole är en briljant 
trummis. Dessutom är han 
utbildad i filmmusik och båda 
jobbar med animationer, 
grafik och filmer som de pro-
jicerar på dukar under sina 
konserter. Så det här blir en 
upplevelse för många sinnen. 

Vare sig Joakim Milder eller 
Norrbotten Big Band hör 
till dem som skyr ovanliga 
musikaliska möten. 

Den här gången kan det 
oväntade musikaliska mötet 
kanske skyllas på Joakim 
Milders studenter på Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm 
där han har en professur i im-
provisation och ensemblespel. 
Det var de som tipsade 
honom om Los Angeles- 
duon KNOWER bestående 
av trummisen Louis Cole och 
sångerskan Genevieve Artadi 
och deras inspirerande fusion 
av pop, funk, jazz, electronica 
och häftiga beats. 

En natt fick han ett ryck, 
satte sig framför datorn och 
klickade sig in på youtube för 
att lyssna och se på KNOWER, 
som gärna skapar en visuell 
form för sin musik genom 
animationer och filmer. 

– Jag blev blixtförälskad, 
satt i ett par timmar och bara 

njöt, berättar Joakim Milder 
som ganska snart började 
drömma om ett musikaliskt 
möte mellan KNOWER och 
Norrbotten Big Band. 

Ironiskt nog inträffade 
detta bara några veckor efter 
att KNOWER begått sin 
Sverigedebut på Fasching, 
ditlockade av Morgan Ågren 
som ända sedan han i ung-
domen spelade tillsammans 
med Frank Zappa alltid haft 
en utvecklad näsa för den 
musikaliska framkanten. 

Det Joakim Milder fann 
där i natten var musik med 
stor spännvidd och variation 
– allt från det utåtriktade och 
energiska, till det sparsmakade, 
lyriskt vackra. 

Ganska snart började 
han tänka på ett musikaliskt 
möte mellan KNOWER och 
Norrbotten Big Band. Ett aktivt 
möte där ingenting översätts 
bokstavligen utan där musiken 
skapas genom samarbete, ny-
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FAKTA

Period: 26 – 29 oktober
Speltid: Ca 1 tim 30 min
Lokal: Konsertlokal/ scen 
Spelyta: 10 m bred x 7 m djup 
Takhöjd min. 4 m
Bygg-/rivtid: 4 tim/ 1,5 tim
El: 1 x 16A trefas  
och 1 x 32A trefas
Övrigt: Nystämd flygel  
eller piano
Tekniker: Mats Lundstedt
Producent: Åsa Westling

SGT. PEPPER'S LONELY 
HEARTS CLUB BAND

OFF

hyllning till Charlie Parker 
och nykomponerade The 
Study of Touch i bagaget. 
Samarbetet med storban-
det blev mycket lyckat med 
konserter bland annat under 
anrika The Proms på Royal 
Albert Hall i London och på 
den internationella jazzfesti-
valen i Gateshead. 

Det är med spänning vi ser 
fram emot resultatet av Bates 
möte med Beatles klassiker  
– genredefinitioner har aldrig 
hindrat honom.

 
Medverkande: Django Bates 
keyboard och sång, Peter 
Bruun, trummor och sång, 
Martin Dahl, sång och gitarr, 
Jonas Westergaard, elbas och 
sång, Stuart Hall, gitarr, violin 
och diverse stråkinstrument.

Många minns exakt var de 
befann sig när de för allra 
första gången hörde Beatles 
Sgt. Pepper´s Lonely Hearts 
Club Band spelas. Så starkt 
var intrycket. Året var 1967 
och ett skivsläpp av Beatles 
fick västvärldens ungdomar 
att stanna upp. 

Det hade tagit 129 dagar 
att spela in albumet, en ovan-
ligt lång tid enligt dåtidens 
mått. Rykten hade snurrat 
och skivan var mytomspun-
nen redan när den kom ut 
och skulle med tiden komma 
att säljas i miljontals exem-
plar. Allt på plattan analysera-
des; texterna, den musikaliska 
variationen och inte minst 
skivkonvolutet med sitt kända 
persongalleri och sin rika 
symbolvärld. 

Nu har det gått femtio år 
sedan releasen och under året 
kommer vi förmodligen att få 
höra både nya tolkningar och 
hyllningar till denna musika-
liska milstolpe. 

En av dem som nu ger sig i 
kast med Sgt. Pepper är Djan-
go Bates, en av förgrunds-
gestalterna i den brittiska 
jazzrenässansen som tog fart  
i slutet av 1980-talet. 

En multiinstrumentalist 
och kompositör som ”rör sig 
mellan olika genrer lika egen-
sinnigt som en ekorre hoppar 
bland skogens grenar”, som 
en recensent skrev efter hans 
framträdande tillsammans 
med Norrbotten Big Band 
på Kulturens hus 2013. 

Den gången kom Django 
Bates till Norrbotten med en 

Mytomspunnen musik,
 nu i storbands- 

arrangemang
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Alla ord
Arctic Youth Jazz Orchestra 
(AYJO) med Malin och  
Karolina Almgren
DBD Music [2014]

SM-vinnande ungdomsstor-
bandet AYJO tillsammans 
med Malin och Karolina 
Almgren som både arrang-
erat och skrivit musiken och 
även medverkar som solister 
på trummor, saxofon och 
sång på den här skivan som 
är inspelad hos Norrbottens- 
musiken i Luleå. 

The Avatar Session
Norrbotten Big Band tillsam-
mans med Randy Brecker, Pe-
ter Erskine, George Garzone, 
Tim Hagans, Dave Liebman 
och Rufus Reid
Fuzzy Music [2009]

Snake City North
Norrbotten Big Band 
med Jonas Kullhammar 
Quartet
m.m.p.CD 031 [2005]

The Sirenades 
Norrbotten Big Band,  
Lina Nyberg och  
Lina Nyberg band
Hoob records [2014]

Toner från Brasilien, musik 
av kompositörer som Joni 
Mitchell, W.A. Mozart och 
isländska artisten Björk. Även 
beställningsverket The Sirena-
des som Lina Nyberg skrivit 
till Norrbotten Big Band. 
Musiken framförs med Lina 
själv som solist och storban-
det förstärks av Linas egna 
band, Cecilia Persson, piano, 
David Stackenäs, gitarr,  
Josef Kallerdahl, bas och 
Peter Danemo, trummor.

Dagens Nyheter (4/5):
"Att höra Nybergs Sirenades 
är inte bara att konfronteras 
med en röst. Det är att kliva 
in i hela den värld som är 
Nybergs estetiska domän… 
I de flesta av låtarna finns en 
äventyrlighet och en humor 
som inte bara bygger på im-
provisationsmomentet utan 
också på improvisation och 
arrangemang."

Emil, Pippi,  
Karlsson & Co
Norrbotten Big Band  
med Sarah Riedel och 
Georg Riedel
Naxos [2013] 

Den här skivan Grammisno-
minerades 2014 och presen-
terar Astrid Lindgrens barn-
klassiker i storbandstappning. 
Sarah Riedel är sångsolist 
och Georg Riedel har arran- 
gerat om sina välkända sång-
er i jazzversion.

Episodes from  
the Future and the Past 
Håkan Broström, Norrbotten 
Big Band med Marilyn Mazur
Art of Life Records [2014]

Musikindustrin.se:
"Sammantaget är det här ett 
album som erbjuder ett håll-
bart personligt skrivet materi-
al med briljanta solopresta-
tioner och ett imponerande 
ensemblespel. Håkan Bro-
ström kan vara stolt över sitt 
magnifika verk!"

Into the woodland silence
Outi Tarkiainen, Aili Ikonen 
och Norrbotten Big Band
Fredriksson Music [2013]

Jazzrytmit.com:
Fantastiska soloprestationer 
av musikerna! Aili Ikonens 
sång, när det inte ens är sång 
utan bara nynnanden och 
läten, är fängslande. Outi 
Tarkiainens arrangemang är 
otroliga. Trots skivans titel 
Into the Woodland Silence  
– är musiken allt annat än 
just tyst, den fångar och väck-
er till liv.

Blues-finland.com:
Det viktigaste styrketecknet 
för ny finsk musik inom jazz- 
och bluesgenren! Norrbotten 
Big Band tillsammans med 
Outi Tarkiainen och sånger-
skan Aili Ikonen bjuder på 
riktigt proffsigt framförande 
i samma stil som orkestrar 
som Woody Herman och 
Glenn Miller tidigare gjort. 
Alla inblandade visar på en 
kompetens som är häpnads-
väckande! 

Jazzpossu:
– En helt lysande skiva! 

Jan Allan (80)
Norrbotten Big Band  
och Jan Allan
Prophone Swedish Jazz [2014]

Norrbotten Big Band, under 
ledning av Joakim Milder, 
framför skräddarsydd musik 
av Fredrik Lundin, Peter  
Danemo, Joakim Milder, 
Elin Larsson Forkelid, 
Cecilia Persson, Jan Levan-
der, Håkan Broström samt 
Ann-Sofi Söderqvist.

Piteå-Tidningen:
"Spännande och snyggt!"

Norrbottens-Kuriren:
"Häpnadsväckande
och elegant!"

Norrländska  
Socialdemokraten:
"Hänförande, fräckt och  
kreativt– ren spelglädje!"

SvD:
"Både småskaligt och  
storslaget."

Lira Musikmagasin:
"Man återvänder gärna till 
skivan många gånger, det 
finns mycket kvar att upp-
täcka lyssning efter lyssning."

Jojje Wadenius (70)
Norrbotten Big Band och 
George "Jojje" Wadenius
Prophone Swedish Jazz  [2016]

Norrbotten Big Band, under 
ledning av Joakim Milder, 
framför skräddarsydd musik 
av Monica Dominique, 
Helge Albin, Peter Danemo, 
Anne Mette Iversen, Johan 
Lindström, Geir Lysne och 
Maggi Olin. 

HEDVIGSNÄS
PETER DANEMO

NORRBOTTEN
BIG BANDCOMPOSER 

IN RESIDENCE

Peter Danemo 
Composer in Residence 2015
Norrbotten Big Band och 
Peter Danemo
Prophone Swedish Jazz  [2016]

Under 2015 var trummisen 
Peter Danemo storbandets 
huskompositör. Han träffade 
musikerna flera gånger under 
året och skrev även ett antal 
nya verk, skräddarsydda för 
musikerna, som presenteras 
på denna skiva.

Cecilia Persson 
Composer in Residence 2014
Norrbotten Big Band och 
Cecilia Persson
Prophone Swedish Jazz  [2016]

Nyskriven musik av storban-
dets allra första huskompo- 
sitör Cecilia Persson.

Kristianstadbladet:
"Mångsidiga Norrbotten Big 
Band erbjuder en ännu rikare 
palett med svåröverträffad ryt-
misk och dynamisk precision."

While we sleep
Norrbotten Big Band  
och Josefine Lindstrand
Antfarm [2016]

Norran:
"Inte ett tråkigt spår. Det är 
mycket hög kvalitet på arrang-
emangen och bandet spelar  
på toppnivå."

NORRBOTTEN BIG BAND  
OCH AYJOS SKIVUTGIVNINGAR

Kommer 
under hösten 

2016

Nominerad  
till en  

amerikansk 
Grammy!

Grammis-
nominerad!

Grammis-
nominerad!

Kommer 
under hösten 

2016

Jan Allan går hem 
världen över!

Vår platta med trumpetaren och ikonen 
Jan Allan kom ut för ungefär ett år  

sedan och har sålts i ca 4 500  
ex hittills. Skivan säljer bäst 
i våra nordiska länder och 

Tyskland men även i  
Mexiko, Brasilien, USA, 

Storbritannien och 
           Schweiz. Heja Jan!
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Under 2016 uruppför man 
musik av bland andra 
amerikanska tonsättaren 
Chaya Czernowin, svens-
ka Lina Järnegard och Per 
Mårtensson. Inte minst är 
samarbeten med tonsättarut-
bildningar en viktig del i det 
arbetet och för närvarande 
samarbetar ensemblen med 
kompositionsutbildningarna 
vid Musikhögskolan i Piteå 
samt Kungl. Musikhögskolan 
i Stockholm.

Sedan starten 2007 har 
Norrbotten NEO uruppfört 
över 100 verk och dessutom 
utvecklats till en nationell an-
gelägenhet och en plattform 
som föder massor av musi-
kaliska idéer. För detta arbete 
belönades ensemblen 2012 
med Föreningen Svenska 
Tonsättares interpretations-
pris och ensemblens goda 
renommé har också medfört 
konserter och turnéer hos 
flera svenska länsmusikorga-
nisationer och konserthus. 
2013 fick Norrbotten NEO 
frågan om att framföra ett 
kammarmusikaliskt porträtt 
av finska tonsättaren och 
Polarprisvinnaren Kaija Saa-
riaho i samband med Polar-
prisceremonin i Stockholms 
Konserthus. Sedan samma 
år är Norrbotten NEO även 
Ensemble in Residence på 
Stockholms Konserthus.

Norrbotten NEO bildades 
2007 och var då, som nu, lan-
dets enda i sitt slag och med 
ett nationellt uppdrag att ver-
ka för den nutida kammar-
musiken. Nutida musik är ett 
vitt begrepp, som inbegriper 
tonsättningar som skrivits för 
snart 100 år sedan, men också 
det helt nyskrivna. Därför är 
det viktigt att en ensemble av 
det här slaget har den mest 
effektiva besättningen, och 
som också kan kompletteras 
med andra instrumentalister 
utifrån den musik som ska 
framföras. 

Norrbotten NEO består av 
sju musiker som spelar flöjt, 
klarinett, slagverk, piano, 
violin, viola och cello.  
Musikerna fungerar också 
som stämledare i Norrbottens 
Kammarorkester och ingår 
i Piteå Kammaroperas upp-
sättningar. I syfte att verka 
för den svenska kammarmu-
sikens utveckling beställer en-
semblen fortlöpande nya verk 
och samarbetar både med 
yngre och mer väletablerade 
tonsättare, främst nationellt 
men även internationellt.

MUSIKER 

Sara Hammarström, flöjter
Robert Ek, klarinetter
Daniel Saur, slagverk
Mårten Landström, piano
Kim Hellgren, viola
Elemér Lavotha, cello
Brusk Zanganeh, violin

DET HÄR ÄR  
NORRBOTTEN 
NEO

www.norrbottenneo.com
www.facebook.com/norrbottenneo

Foto: G
ustaf W

aesterberg
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– NYTÄNKANDE, 
NYSKRIVET OCH 

NYDANANDE
"Vilket spännande och 
kreativt år vi lägger bakom 
oss och blickar fram emot 
nästa år. 

2017 är det 10 år sedan 
Norrbotten NEO startade 
som ensemble och vi kommer 
bland annat att erbjuda en 
liten jubileumsserie med 
ett urval av några av de 
bästa stycken som vi spelat 
genom åren. Små och större 
guldkorn som på något sätt 
gett avtryck på oss eller vår 
publik. Jag ser fram emot att 
få bjuda vår publik på en  
fin återblick.

2017 är även det år då 
kompositören Anders 
Eliasson skulle ha fyllt 70 
år. Anders var en mycket 
omtyckt tonsättare som vi 
haft förmånen att arbeta 
tillsammans med. Tyvärr 
gick han bort 2013 efter en 
tids sjukdom. Vi vill hedra 
hans minne genom en fin 
porträttserie med några av 
hans bästa stycken. Lagom till 
konserterna med hans musik 
släpper vi även en rykande 
färsk skiva med några av hans 
främsta verk.

Norrbotten NEO symboli-
seras av nytänkande, nyskrivet 
och nydanande. Vi står 
inför ett nytt spännande och 
utmanande år, rustade med 
nyskriven musik, nya skivsläpp 
och nytt hus fyllt av musik! 

det blir ett  
jubileum till 
ensemblen som 
faktiskt fyller  
10 år
Nästa år kommer vi även att 
bjuda på ett lite mer blandat 
kammarmusikprogram som 
förhoppningsvis kan passa 
både vana och ovana lyssnare. 
Vi upprepar förra årets succé 
och erbjuder ett avstämt, fint 
program som fungerar lika 
bra i den lilla samlingsstugan 
ute i byarna, som i konsert-
huset eller kyrkan. 

Personligen ser jag mycket 
fram emot personliga möten 
med våra arrangörer, nya 
som gamla. Utan er skulle 
vi inte kunna göra allt det 
vi gör, och älskar mest; att 
framföra och sprida den 
nutida musiken runt om i 
landet. Under de 10 år som 
Norrbotten NEO turnerat har 
vi träffat så många duktiga 
och engagerade arrangörer, 
frivilliga och entusiaster.  
Ni har berikat oss och 
inspirerat oss på så många sätt.

Vilket roligt och innehålls-
rikt år det kommer att bli. 
Hoppas vi ses!"VERONICA 

MARKSTRÖM
PRODUCENT 
NORRBOTTEN NEO
0920 - 23 66 95
veronica.markstrom@nll.se
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– KÄRA PUBLIK ...
"Jag har under det senaste 
året haft möjligheten  
– och lyxen – att göra ett 
uppehåll i mitt arbete på 
Norrbottensmusiken och 
istället arbeta med musik i  
ett annat sammanhang och i 
en annan roll.

Som musiker på 
Norrbottensteatern har 
jag ägnat tankarna år hur 
musiken bäst kan beledsaga 
berättandet i de föreställningar 
som satts upp. Jag har skrivit, 
arrangerat och framfört 
musik, något som har varit 
såväl ovant och nervöst som 
lärorikt och roligt!

Det har också varit 
berikande att arbeta i en 
annan kulturinstitution, få 
inblick i andra arbetssätt och  
delta i de samtal som pågår 
där, ofta rörande utmaningar 
som våra institutioner i 
mångt och mycket delar.

Mycket handlar 
förstås (som på de flesta 
arbetsplatser), om ekonomi. 
En annan förutsättning som 
vi delar är detta vidsträckta 
län med sina långa avstånd, 
likaså viljan att överbrygga 
ekonomiska begränsningar 
och långa avstånd för att 
uppfylla allas självklara rätt 
till kulturupplevelser.

Samtalen handlar också 
om konstens betydelse, 
kvalitet och syfte och bärs 
av det starka engagemanget 
i att år efter år skapa utbud 
som på olika sätt ska beröra, 
underhålla, överraska och 
utmana vår publik. 

Aldrig tidigare i världs-
historien har scenkonsten haft 
en sådan rikedom av genrer 
och uttryck. 

Ur denna rikedom kan 
ingen av oss omfamna allt 
men vi gör vårt bästa för att 
erbjuda en så stor del av den 
som möjligt.

vi gör vårt bästa 
för att erbjuda 
en så stor del  
av paletten  
som möjligt
Norrbottensmusikens 
konstmusikaliska utbud utgörs 
av tre verksamhetsdelar.

Det som Norrbotten 
NEO, Norrbottens 
Kammarorkester och Piteå 
Kammaropera erbjuder ger 
en rik upplevelsepalett utifrån 
trehundra år av instrumental 
och vokal musik. 

Det senaste tillskottet, 
och den verksamhet 
som på allvar fört in den 
samtida konstmusiken 
till den paletten, är 
kammarensemblen 
Norrbotten NEO vars  
10-års jubileum vi bl a firar 
tillsammans med en av 
initiativtagarna; den tidigare 
konstnärlige ledaren  
Petter Sundkvist.

Norrbotten NEO, i sin 
tur, uppmärksammar en 
av svensk musiks stora; 
kompositören Anders 
Eliasson, som skulle ha  
fyllt 70 år under 2017. 

En annan av svensk musiks 
stora; Sven-David Sandström, 
komponerar musiken till 
20-års jubilerande Piteå 
Kammaropera och ytterligare 
en annan; Ale Möller, gästar 
kammarorkestern. 

Det – och mycket annat 
kan du läsa om i den här 
katalogen."

Foto: M
arie Lundgren

TOMAS 
ISACSSON
ENHETSCHEF PITEÅ 
0920 - 23 66 90
tomas.u.isaksson@nll.se
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NORRBOTTEN NEO 10 ÅR

perfekta pusselbiten i samspel 
med Norrbottens Kammar-
orkester och Piteå Kammar- 
opera, och samtidigt bli ett 
tillskott i både det regionala 
och nationella musiklivet, 
säger Petter Sundkvist.

En av Norrbotten NEOs 
viktigaste uppgifter vid 
sidan av att själv beställa och 
uruppföra musik, är att fånga 
upp och framföra centrala och 
viktiga verk som uruppförts av 
utländska ensembler och på 
så sätt inspirera vårt inhem-
ska musikliv. Och till det här 
jubileet presenterar ensemblen 
en inspirerande blandning 
av moderna klassiker som 
Franco Donatonis Arpège 
och framtida klassiker som 
Rolf Wallins Age of Wire and 
String, Madeleine Isakssons 
Isär och Polarpristagaren Kai-
ja Saariahos Light and Matter.

Sedan starten 2007 har 
Norrbotten NEO som består 
av sju heltidsanställda musiker 
utvecklats till en omistlig del av 
det samtida svenska musiklivet 
och har internationellt anseen-
de som en av de allra främsta 
ensemblerna för ny musik. 

Dirigent: Petter Sundkvist

Repertoar
Christophe Bertrand: Satka
Kaija Saariaho:  
Light and Matter * 
Rolf Wallin: Age of Wire  
and String
Chaya Czernowin:  
AYRE: TOWED through plu-
mes, thicket, asphalt, sawdust 
and hazardous air I shall not 
forget the sound of **
Franco Donatoni: Arpège
Madeleine Isaksson: Isär **

* Sambeställning av Bowdoin Music 
Festival, The Library of Congress, 
Britten Sinfonia och Norrbotten NEO

**Beställningsverk av  
Norrbotten NEO

Norden och en fin blandning 
av nybeställningar av Norr-
botten NEO och befintlig 
repertoar. Så har program-
sättningen sett ut ända från 
början, säger dirigenten Petter 
Sundkvist, en av Norrbotten 
NEOs grundare som också  
leder ensemblen vid jubileums- 
konserterna. 

En levande konstmusik-
scen kan inte existera utan ny 
musik. Därför har ensemblen 
Norrbotten NEO samma 
betydelse och vikt för den 
klassiska musiken som en 
forsknings- och innovations-
avdelning vid ett internatio-
nellt verksamt teknikföretag. 
Tillsammans med Norrbotten 
NEO har tonsättare möjlighet 
och konstnärligt utrymme 
att prova nya idéer, spelsätt, 
klanger och frågeställningar. 
Och musikerna har möjlighet 
att i nära dialog med tonsätta-
re och ljud- och datatekniker, 
utveckla nya metoder och 
speltekniker. 

– Det fanns ett stort behov 
av en ensemble för ny musik 
och jag insåg att en sådan 
skulle kunna fungera som den 

FAKTA

Period: 22 – 29 januari
Lokal: Konsertlokal
Spelyta: 7 m bred x 5 m djup
Bygg-/rivtid:  
I dialog med arrangör
Övrigt: Nystämd flygel  
eller piano (önskvärt med 
flygel, i dialog med arrangör)
Bärhjälp: 1 person
Teknisk producent:  
Mats Lundberg
Producent: Veronica Markström

OFF

Ett program som speglar 
ensemblens själ

Starka uttryck! Sofistikerade 
klanger och sällsam skönhet. 
Norrbotten NEO fyller tio år 
och firar med ett jubileums-
program där både musikernas, 
publikens och branschens fa-
voriter finns med. Ett program 
som speglar ensemblens själ. 

– Ja, här finns internatio-
nella storheter med tonvikt på 

Foto: M
arie Lundgren, A

nnelii B
ackm

an och G
ustaf W

aesterberg

LAPTOPKONSERT

musiker får eleverna ta del 
av nyskriven experimentell 
musik som öppnar upp och 
ställer frågor om vad musik 
är och kan vara. 

Anders Lind är konstnär-
lig lektor i musik vid Umeå 
universitet och har upp-
märksammats för innovativa 
orkesterverk som exempelvis 
Fire Alarms and Orchestra 
för bearbetade ljud från 
brandlarm i samspel med en 
symfoniorkester, samt Singing 
Instruments!! där vardagsfö-
remål som cykelhjul och vat-
tenkranar genom integrering 
med elektronik förvandlas till 
interaktiva musikinstrument. 
Hans stycke Voltage Control-
led Ensemble uruppfördes av 
Norrbotten NEO vid New 
Sweden 2015.

Vi erbjuder en unik möjlighet 
för skolklasser i Norrbotten 
att medverka och bli delakti-
ga i en konsert tillsammans 
med en av Sveriges främsta 
kammarensembler – Norr-
botten NEO. Musiken är 
specialskriven av tonsättaren 
Anders Lind. 

Norrbotten NEO genom-
för en turné i Norrbotten där 
varje skola som anmäler sig 
bildar en Laptop-orkester 
genom att sätta samman en 
klass med omkring tjugo 
elever. Efter repetitioner 
framförs den specialskriv-
na musiken live på orten 
tillsammans med ensemblen. 
Eleverna spelar på en särskilt 
framtagen applikation för 
bärbara datorer, som i förväg 
installeras på de datorer 
som eleverna använder i sin 

ordinarie skolverksamhet. 
Samspelet mellan de profes-
sionella musikerna och skol-
eleverna sker med ett unikt 
animerat notationssystem 
utvecklat av Anders Lind. 

– Eleverna brukar bli totalt 
uppslukade när de ger sig in 
i det! Jag har gjort liknande 
projekt tidigare och eleverna 
kommer ofta fram efteråt och 
säger att det varit super-
spännande och kul. Grafiken 
påminner mer om dataspel 
än traditionell notation, vilket 
gör att ungdomar helt utan 
musikaliska förkunskaper kan 
experimentera med konst-
närliga uttryck och sam-
spela med de professionella 
musikerna, säger tonsättaren 
Anders Lind om projektet. 

Förutom att musicera till-
sammans med professionella 

FAKTA

Period: 4 – 10 februari
Målgrupp: 13-18 år
Lokal: Konsertlokal
Spelyta: 7 m bred x 5 m djup
Bygg-/rivtid:  
I dialog med arrangör
Övrigt: Nystämd flygel  
eller piano (önskvärt med 
flygel, i dialog med arrangör)
Bärhjälp: 1 person
Teknisk producent:  
Mats Lundberg
Producent: Veronica Markström

Unik samverkan mellan 
elever och musiker

SKOL
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ANDERS ELIASSON

Porträttkonsert  
med tonsättarens 

viktigaste verk

piano (2010) hör till den sene 
Eliassons avklarnade produk-
tion, och detsamma gäller 
den virvlande och briljanta 
Fantasia per sei strumenti 
(2009) – som skrevs direkt för 
just Norrbotten NEO 2009. 

Både Notturno (1981) för 
basklarinett, cello och piano 
och Senza risposte (1981) för 
flöjt, violin, cello och piano 
är absoluta nyckelverk hos 
Eliasson. Det var vid denna 
tid som Eliassons mogna 
tonspråk formulerades, efter 
det fördjupningsarbete som 
pågått under hela 1970-talet. I 
ett sinnligt verk som Fogliame 
(1990) – ”lövverk” – för stråk-
trio och piano, framträder all 
den känslighet som gjorde 
– och gör – Eliasson till en av 
vår tids viktigaste tonsättare. 

Repertoar
Anders Eliasson: Trio
Anders Eliasson:  
Senza Risposte
Anders Eliasson: Notturno
Anders Eliasson: Fogliame: 
quartetto per pianoforte  
e trio d'archi 
Anders Eliasson: Fantasia  
per sei strumenti

När tonsättaren Anders  
Eliasson gick bort en kväll i 
maj 2013 blickade han fort-
farande framåt. ”Det ska bli 
spännande att dö”, sa han. Han 
förlorade aldrig sin nyfikenhet 
– det fanns alltid ett fram-
åtblickande. Vi andra tvingas 
blicka bakåt: de riktigt stora 
konstnärskapen blir vi ofta  
varse i backspegeln. 

Anders Eliasson (1947-2013), 
född i Borlänge men bosatt 
och verksam i Stockholm, vär-
nade sin konstnärliga integri-
tet och höll sig borta från mu-
siklivets trender och kotterier. 
Uppriktigheten och äktheten 
i varje ton och musikalisk fras 
var ett sätt att leva. Människan 
Eliasson är musiken. 

I samband med att Eliasson 
skulle ha fyllt 70 år presenterar 
Norrbotten NEO en porträtt-
konsert med flera nyckelverk 
som tecknar bilden av tonsät-
taren. Det är ett program som 
via hans kammarmusik illus-
trerar några av de viktigaste 
faserna och höjdpunkterna i 
skapandet – med ett tidsspann 
på nästan 30 år. 

Den nästan jazzpoetiska 
Trio för violin, vibrafon och 

FAKTA

Period: 6 – 12 mars
Lokal: Konsertlokal
Spelyta: 7 m bred x 5 m djup
Bygg-/rivtid:  
I dialog med arrangör
Övrigt: Nystämd flygel  
eller piano (önskvärt med 
flygel, i dialog med arrangör)
Bärhjälp: 1 person
Teknisk producent:  
Mats Lundberg
Producent: Veronica Markström

OFF

GERMANY VS USA

En äventyrlig 
transatlantisk 

resa i musik 

belönades hon 2015 med 
Rompriset, en utmärkelse 
som delas ut av Amerikanska 
Akademin i Rom. Året före 
tilldelades hon Charles Ives- 
stipendium som delas ut av 
American Academy of Arts 
and Letters.

Vid den här tysk-ameri-
kanska musikpanoreringen 
får vi också höra musik av 
lovordade amerikanskan 
Hanna Lash. Hennes Subtilior, 
Lamento från 2011 är inspire-
rad av den rytmiskt komplexa 
och melodiskt intrikata musik 
från 1300-talets Frankrike 
och Italien som går under 
benämningen Ars Subtilior, 
den subtilare konsten. ”I mitt 
stycke använder jag kanon 
för att skapa strukturer med 
konstant rytmisk oro och 
harmonier som uppstår ur 
melodiernas linjer. Skilda 
element som jag använder för 
att hela tiden hålla musiken 
i balans”, säger Hanna Lash 
om Subtilior, Lamento som 
uruppfördes i Carnegie Hall i 
New York 2012. 

Dirigent:  
Jonathan Stockhammer

Repertoar
Nina C Young: Rising Tide
Hanna Lash:  
Subtilior, Lamento
Hans Werner Henze:  
Sonata för sex musiker
Georg Friedrich Haas: Sextett

(Med reservation för  
programändringar)

 
Under många år har den  
amerikanske dirigenten 
Jonathan Stockhammer varit 
verksam i både hemlandet 
USA och Tyskland. Och hans 
förmåga att ladda både opera-
uppsättningar, traditionell 
symfonisk repertoar och ny 
musik med energi och starka 
uttryck har fått stor internatio-
nell uppmärksamhet. Det har 
lett till en rad exceptionella 
samarbeten med framstående 
ensembler som Musikk- 
fabrik, Ensemble Modern 
och Ensemble Resonanz,  
men även med artister från 
andra genrer, som jazzduon 

Chick Corea och Gary Bur-
ton, slagverkaren Peter Er-
skine, popgruppen Pet Shop 
Boys, poeten Saul Williams 
och den svenska saxofonisten 
Mats Gustafsson.  

Med utgångspunkt från 
sina olika arbetsfält i Tyskland 
och USA presenterar Jonathan 
Stockhammer tillsammans 
med Norrbotten NEO ett 
program där repertoaren tar 
oss med på en transatlan-
tisk odyssé. Vi får uppleva 
klassiska modernister som 
Hans Werner Henze, som 
avvek från avantgardets 
abstraktionsdyrkan och gärna 
bekände sig till melodier, 
skönhet och musikens sinnliga 
och emotionella verkan. Hans 
Sonata för sex musiker kompo-
nerades 1984, samma år som 
den amerikanska tonsättaren 
Nina C Young föddes i New 
York. Hon har hyllats av både 
kritiker och publik för sin 
våghalsiga experimentlusta 
och förmåga att skapa sällsamt 
personligt utformade klang-
landskap. Förutom en lång rad 
prestigefyllda beställningar 

FAKTA

Period: 26 september  
– 3 oktober
Lokal: Konsertlokal
Spelyta: 7 m bred x 5 m djup
Bygg-/rivtid:  
I dialog med arrangör
Övrigt: Nystämd flygel  
eller piano (önskvärt med 
flygel, i dialog med arrangör)
Bärhjälp: 1 person
Teknisk producent:  
Mats Lundberg
Producent: Veronica Markström

OFF



Fo
to

: P
re

ss
bi

ld

33
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MENSCHEN AM SONNTAG

Ny konsertmusik 
till klassisk film

IRCAM och Conservatoire 
national supérieur de musique 
et de danse i Paris, där han 
idag själv är professor. 

– Vid den här föreställning-
en improviserar jag på piano, 
ett vanligt upprättstående som 
de gamla stumfilmspianister-
na använde. Det är musik som 
tillkommer i stunden, medan 
ensemblen spelar helt genom-
komponerad och noterad 
musik.  

Alexandros Markeas 
använder sig gärna av flera 
media i sina verk men beto-
nar att det i föreställningen 
Menschen am Sonntag inte 
handlar om en film med 
musik till. 

– Det vi skapar är en 
konsert där filmen ingår som 
ett av flera element och där 
bildernas suggestiva kraft får 
ytterligare dimensioner av 
musiken som bildar en länk 
mellan nuet och 1920-talet, 
säger Alexandros Markeas. 

Dirigent: Pierre-André Valade

Repertoar
Alexandros Markeas:  
Les hommes le dimanche

Stumfilm
Curt Siodmak och Robert 
Siodmak: Menschen  
am Sonntag

Den legendariska filmen 
Menschen am Sonntag är en 
svindlande återblick till en 
idyllisk tid innan Hitler och 
nazisterna förändrade allt. 
Vid den här konserten får den 
unika filmen med manus av 
Billy Wilder helt ny musik av 
den grekisk-franske tonsätta-
ren och pianoimprovisatören 
Alexandros Markeas.  

– Filmen är så vacker.  
En stark kontrast till det vi 
vet ska komma. Alla som var 
inblandade och gjorde filmen 
fick några år senare också fly 
Tyskland. Det gör att allt det 

sköna döljer ett starkt vemod, 
säger tonsättaren och improvi-
satören Alexandros Markeas. 

Filmens startpunkt är 
Bahnhof Zoo, Berlins brusan-
de mittpunkt. Det är lördags-
morgon en dag i slutet av 
1920-talet och staden vaknar. 
Bilar, tåg, människor, spårvag-
nar fyller filmduken och ger 
en intensiv känsla av mellan-
krigstidens Berlin. Vi möter 
filmens huvudpersoner innan 
de ska bege sig till badsträn-
derna vid Nikolassee i  
stadens utkant. 

– Förutom den historiska 
dimensionen och de underlig-
gande spänningarna är filmen 
oerhört dramatisk och nyska-
pande på andra sätt. Här finns 
bildrytmik, temposkiftningar 
och flera lager av händelser. 
Och den är full av arkitekto-
niska former och genometris-
ka mönster, säger Alexandros 
Markeas, som ofta använder 
sig av avancerade strukturer i 
sina verk. Han är utbildad vid 

FAKTA

Period: 6 – 12 november
Lokal: Konsertlokal
Spelyta: 7 m bred x 5 m djup
Bygg-/rivtid:  
I dialog med arrangör
Övrigt: Nystämd flygel  
eller piano (önskvärt med 
flygel, i dialog med arrangör)
Bärhjälp: 1 person
Teknisk producent:  
Mats Lundberg
Producent: Veronica Markström

OFF

SKETCHES OF SPAIN

Kammarmusikprogram 
med gitarren i fokus

inspireras av den suggestiva 
harmoniken i Miles Davis 
legendariska album Sketches 
of Spain från 1960; en mix av 
jazz och spansk folkmusik 
kryddad med musik av Manu-
el de Falla och den långsamma 
satsen i Rodrigos berömda 
Concierto de Aranjuez. 

Internationellt hyllade  
Luca Francesconi gestaltar i 
sitt stycke allt som kan rym-
mas inom uttrycket A fuoco 
– eldigt. Här finns bländande 
intensitet men också de oför-
utsägbara och mångskiftande 
mönster och skepnader som 
eld skapar. Francesconi är 
professor i komposition vid 
Musikhögskolan i Malmö och 
har själv studerat för Karl-
heinz Stockhausen  
och Luciano Berio. 

Inleder konserten gör 
Maurice Ravels impressio-
nistiska etsningar i Sonatine, 
en trio som lär ha fått de Falla 
att brista ut att de främsta 
spanska tonsättarna nog är 
fransmän – avgör själva. 

Dirigent: Christian Karlsen
Solist: Jacob Kellermann, gitarr

Repertoar
Maurice Ravel: Sonatine 
(arr: Jacob Kellerman)
Francisco Coll: Nytt verk 
(uruppförande)
Manuel de Falla: Homenaje 
– Le tombeau de Debussy 
Pete Harden: Nytt verk  
(uruppförande)
Isaac Albéniz: Iberia 
(arr: Karlsen/Kellerman) 
Luca Francesconi: A fuoco

Spanien är den kulturella 
outsidern som till sist befri-
ades från morerna och blev 
en symbol för det exotiska, 
erotiska och mystiska. Det 
spanska nationalinstrumentet 
gitarren står i fokus när diri-
genten Christian Karlsen och 
gitarristen Jacob Kellermann 
tillsammans med Norrbotten 
NEO presenterar programmet 
Sketches of Spain. 

Vi får uppleva några av den 
spanska nationalromantikens 

stora klassiker, Isaac Albéniz 
och Manuel de Falla. Musik 
som vibrerar av musikalisk 
hetta och brännhet passion.  
I Iberia tar Albéniz oss med till 
sitt eget Andalusien där han 
med sinnlighet och intensitet 
målar upp sin färgsprakande 
värld: kulturen, landskapet, 
människorna, dansen – allt! 
Den här musiken hyllades av 
Claude Debussy, som i sin tur 
tillägnades Homenaje, ett av 
världens mest omtalade styck-
en för sologitarr av de Falla. 

Vi får också möta den 
spanska tonsättaren Francisco 
Coll som med sin klangligt 
fantasirika och melodiskt 
intrikata musik intagit posi-
tionen som en av Spaniens 
idag mest framstående och 
eftertraktade tonsättare. I sin 
nya gitarrkonsert som urupp-
förs under turnén har han valt 
flamencon som estetisk och 
musikalisk utgångspunkt,  
men tagit den ett steg vidare.

Brittiske tonsättaren och 
gitarristen Pete Harden har i 
sitt nya stycke istället låtit sig 

FAKTA

Period: 14 – 18 december
Lokal: Konsertlokal
Spelyta: 7 m bred x 5 m djup
Bygg-/rivtid:  
I dialog med arrangör
Övrigt: Nystämd flygel  
eller piano (önskvärt med 
flygel, i dialog med arrangör)
Bärhjälp: 1 person
Teknisk producent:  
Mats Lundberg
Producent: Veronica Markström

OFF
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Ritournelle
Norrbotten NEO  
och Fredrik Hedelin
Db Productions [2016]

Verk skrivna av tonsättaren 
Fredrik Hedelin. Dirigent 
Petter Sundkvist. Solister är 
violinisten Cecilia Zilliacus, 
pianisten Mårten Landström 
och flöjtisten Sara Hammar-
ström.

Aftonbladet:
"Lysande solistinsatser"

Musibloggen  
Universum Noll: 
"Norrbotten NEO tar det  
s k ”priset” för skicklighet  
och något som träffar precis".

NORRBOTTEN NEOS  
SKIVUTGIVNINGAR

New Sweden  
– Empreintes Digitales
Norrbotten NEO, Fredrik 
Hedelin, Johannes Jansson, 
Joakim Sandgren, Britta By-
ström och Christofer Elgh. 
Studio Acusticum [2014]

Steve Reich
Norrbotten NEO
Studio Acusticum [2013]

Norrbotten NEO tolkar verk 
av flerfaldigt prisade ameri-
kanske kompositören Steve 
Reich. Musikerna framför 
varsitt solo och ensemblen 
strålar samman i Reich´s 
berömda Double Sextet.

New Sweden – Diptychon
Norrbotten NEO, André 
Chini, Madeleine Isaksson, 
Anders Eliasson, B Tommy 
Andersson, Pär Lindgren  
och Per Mårtensson.
Studio Acusticum [2013]

"4 av 5 möjliga" 
CD-Revyn (22 sept 2013).

ENSEMBLEN TOG 
SNÖN MED SIG TILL 
HOLLAND

I februari reste Norrbotten 
NEO till Arnhem i Holland 
för att ge en konsert med 
musik av två giganter; Oliver 
Knussen och Hans Abra-
hamsen. Konserten hade lånat 
sin titel av den sistnämndes 
verk Schnee (som ju betyder 
snö på tyska). Allt under 
ledning av Christian Karlsen 
och med Keren Motseri som 
sångsolist i verket Hums and 
Songs of Winnie the Pooh.  

AMERIKANSK  
TONSÄTTARE HYLLAR 
SAMARBETE

Norrbotten NEO inledde 2016 
med en konsert och inspelning 
i samarbete med eftertrakta-
de amerikanska tonsättaren 
Chaya Czernowin. Under 
sex dagar arbetade ensemblen 
med Czernowin i Piteå sedan 
åkte man turné då man bland 
annat uruppförde Czernowins 
verk AYRE som hon skrivit 
för ensemblen. Man passade 
dessutom på att spela in hennes 
musik och Czernowin hann 
också träffa studenter från Mu-
sikhögskolan i Piteå – ett möte 
som många sett fram emot då 
Chaya Czernowin har en spän-
nande karriär att berätta om. 
Hon var t ex den första kvinna 

som erbjöds tjänsten som kom-
positionsprofessor vid Univer-
sity of Music and Performance 
Arts i Wien 2006 samt vid 
Harvard University 2009, där 
hon fortfarande arbetar. Hon 
är dessutom gästprofessor på 
skolor runt om i världen. 

– Studenter och lärare var 
helt lyriska och starstrucked, 
berättar Robert Ek, klarinettist 
i Norrbotten NEO.

Chaya beskrev samarbetet 
med musikerna i Norrbot-
tens-Kuriren:

– Norrbotten NEO är en 
grupp av yppersta världsklass 
där otroligt skickliga och 
öppna musiker får varje stycke 
att glänsa. Att få jobba med 
dem var en "a really special 
experience”.

Det blev en mycket uppskat-
tad och välbesökt konsert och 
man upprepade programmet 
i Stockholms Konserthus. 
Turnépremiären gavs dock i 
Kulturens hus i Luleå i samar-
bete med föreningen Kluster.

FYRA KONSERTER  
PÅ ÅLAND

Första veckan i augusti gick 
festivalen Katrina Kammar-
musik av stapeln på Åland. 
Norrbotten NEO var där och 
genomförde fyra konserter. 
Årets tema var Frankrike, 
Årets kompositör var Fredrik 
Hedelin och konstnärlig led-
are var Cecilia Zilliacus som 
medverkat i Norrbotten NEO 
vid ett flertal tillfällen. 

Festivalen avslutades med ett 
samtal kring musik och filo-
sofi där bland andra Hedelin 
och författaren och akademi-
ledamoten Horace Engdahl 
deltog. 
Många 
fina 
möten 
blev 
kvit-
tot!

NOTISER

NORRBOTTEN NEO 
ÅKTE LÄNGS
MALMENS VÄG

I augusti hade föreställningen 
Malmens väg premiär i Luleå 
för att sedan åka på turné 
i länet. Norrbotten NEO 
framförde musiken skriven av 
Malin Hülpers och dirige-

rades av Erik Westberg som 
också ledde den medverkan-
de kören. Föreställningen 
berörde många minoriteter 
och minoritetsspråk. Projek-
tet är ett samarbete mellan 
Tornedalsteatern, Norrbot-
tensmusiken, Dans i Nord, 
Norrbottensteatern, LTU  
och Filmpool Nord. 

Vi hyllar 
Anders Eliasson 

med en CD!

Under våren 2017 kommer Norr-
botten NEOs nya hyllningsskiva 
till tonsättaren Anders Eliasson. 

Skivsläpp sker i samband 
med turnéstarten, 
se mer på sid 30.

The Age of Wire and String
Studio Acusticum [2011]

Svenska Dagbladet: 
"Det är ny musik som ny 
musik ska låta: briljans som 
spricker, klangspektra som 
växlar till klangspektra, något 
uns upprepningsestetik. Bäst 
är amerikanske David Felder 
som leker med tidsfärgningar 
och elektroakustik i partial 
[dist]res[s]toration.
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ÅTERBLICKAR TILL  
NEW DIRECTIONS 
2016!

Våra egna musikdagar i mars 
i Piteå presenterade en härlig 
kompott av musik, konst och 
installationer. Och kanske lite 
mer oväntat – fiskar!

New Directions 2016 
pågick i dagarna två i Stu-
dio Acusticum i Piteå, med 
start torsdag den 17 mars, då 
välkomstminglet inte bara 
bjöd på snittar och dryck utan 
också på konserten Make 
a fish come true av Kristin 
Boussard. Många var vi som 
höjde på ögonbrynen av 
förundran när Kristin och 
hennes musiker framförde 
stycket genom att följa det 
partitur som målats utanpå 
akvariet med tuschpenna och 
de fyra fiskarna inuti. 

Vår egen ensemble Norr-
botten NEO gav konserten 

Under 2017 gästas vi av 
Rostrum*-vinnaren Matej 
Ronin och Alexandro Petrini 
som vann den kompositions-
tävling som utlystes av danska 
ensemblen Esbjerg Ensemble 
vid årets musikdagar. Vi hopp-
as också kunna genomföra ett 
antal uruppföranden av svens-
ka verk – vi ses förhoppnings-
vis i Studio Acusticum i mars!

*International Rostrum of Composers 
är radiobolagens årliga  
tonsättartävling.

Salvatore Sciarrino, båda 
framstående tonsättare av 
nutida musik.  

De senare åren har vi haft 
artisten Loney Dear som Ar-
tist in Residence, som gjorde 
ett makalöst framträdande på 
Orgel Acusticum tillsammans 
med sitt band 2015. 

2016 uruppförde tonsätta-
ren Sten Sandell sitt verk  
[b]orduna [h]eterotopia [a]cus-
ticum under våra musikdagar. 

Vi på Norrbottensmusiken 
har en förhoppning att i mars 
2017 återigen och för femte 
året i rad kunna genomföra de 
musikdagar som för oss blivit 
mycket viktiga ur flera aspek-
ter – att uppmärksamma nya 
strömningar inom musiken 
och betydelsefulla samtida 
riktningar och kompositörer 
är två av dem. Att vara en 
mötesplats där man utbyter 
erfarenheter, där studenter får 
chansen att träffa och spela 
med och ibland dirigera musi-
ker från hela världen, och även 
träffa några av de kompositö-
rer vars nya verk de framför, 
är också mycket värdefullt för 
samtliga deltagande. Efterdy-
ningarna från dessa möten 
håller i sig länge!  

Ambitionen inför nästa år är 
att göra våra samarbetspart-
ners Luleå tekniska univer-
sitet, Musikhögskolan i Piteå 
och föreningen Kluster än mer 
delaktiga. Orgel Acusticum 
vid Studio Acusticum har pre-
cis som tidigare en viktig roll.

New Directions såg dagens 
ljus 2013 och har sedan dess 
haft gästkompositörer i form 
av finska Polarprisvinnaren 
Kaija Saariaho och italienske 

Foto: M
arie Lundgren

www.newdirections.se

NEW DIRECTIONS FESTIVAL 

 Våra egna musikdagar 
som speglar betydelse- 
fulla samtida riktningar

New Sweden med fyra urupp-
föranden skrivna av bl a  
Lina Järnegard och  
Cristian Marina.

Norrbotten NEOs slagver-
kare Daniel Saur, nu tillsam-
mans med NEOs klarinettist 
Robert Ek och slagverkarna 
Anders Åstrand och Rolf 
Landberg gav en bejublad 
slagverkskonsert med musik 
från bland annat sin senaste 
CD-skiva. 

Vårt storband Norrbotten 
Big Band spelade upp två nya 
verk skrivna av trummisen  
Peter Danemo och bandets 
egna konstnärlige ledare  
Joakim Milder. 

I jazzens tecken gick också 
jammet med pianisten Arne 
Forsén framåt fredagsnatten.

Norrbottens Ungdoms-
symfoniker gav en jubileums-
konsert med anledning av att 
man fyller 25 år. Det blev en 
upplevelse för flera sinnen då 
man blandade den klassiska 

repertoaren med vackra foto-
grafier av Olivia Markström 
och konst a la carte av graffiti-
konstnären Anton Backe.  
I programmet kunde man 
också hitta något överraskande 
i form av dataspelsmusik från 
Battlefield skrivet av svenske 
tonsättaren Mikael Karlsson 
som var med på länk från sitt 
hem i New York. 

Multikonstnären 
Agnes 
Merce-
des bjöd 
in till en 
cyklonisk 
bordun, 
mycket 
uppskattad 
av publik 
och recen-
senter.

Duon Kondens, My Ek-
lund och Lisa Oscarsson, gav 
helt nya tolkningar av Bachs 
Goldbergvariationer med orgel 
och blockflöjt. En av tolk-
ningarna var undertecknad 
kompositören Jan Sandström. 

Sveriges Radio P4 Norr-
botten direktsände från våra 
musikdagar och intervjuade 
bland andra tonsättaren Sten 
Sandell vars verk [b]orduna 
[h]eterotopia [a]custicum 
uruppfördes. Sandell visade 
också upp sina spännande  
fotografier av Orgel Acusti-
cum i en utställning.

Årets musikdagar rymde ock-
så en minifestivalen Resonans 
arrangerad av föreningen 
Kluster. En högtalarkonsert 
och improvisationsstorbandet 
NIO var några av inslagen.

Gästande danska gruppen 
Esbjerg Ensemble bjöd på 
ett stort antal uruppföranden 
och en kompositionstävling 
där vinnarna utsågs under 

våra musikdagar. Italien-
ske Alessandro Perinis 
verk Raum Void 444 
för ensemble tog hem 
förstapriset.

Orgelappen Ore-
gano hade världs-
premiär (nu kan 
man interagera med 
Orgel Aucsticum på 

ett helt nytt sätt).
Lars-Göran Ulander 

var projektledare för årets 
musikdagar.
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Piteå Kammaropera med 
Kyrkoopera har under de 
senaste två decennierna varit 
en av de flitigaste förnyarna av 
operakonsten. Med beställ-
ningar av nya verk, användan-
det av ny teknik inom scen, 
video och multimedia och 
inte minst genom gränsöver-
skridande samarbeten har 
kammar- och kyrkooperan 
etablerat sig som en unik röst 
inom svensk musikdramatik 
med ständiga överraskningar 
på lager.

Höjdpunkterna har varit 
många genom åren – nyskri-
ven opera om Carl Michael 
Bellman signerad Jan Sand-
ström, Fredrik Österlings 
Näsflöjten, Astor Piazzollas 
María de Buenos Aires och 
Hjärtats nycklar av Peter 
Bruun.

Foto: M
aria Fäldt

Hösten 2015 uruppfördes  
Marcus Fjellströms kammar- 
opera Boris Christ och under 
oktober 2016 kommer Stilla 
min eld, i regi av Kristoffer 
Steen och med musik av Nico-
lai Dunger och Fredrik Hög-
berg och libretto av Kerstin 
Gezelius och Alexander 
Onofri, att få sin urpremiär. 
Piteå Kammaropera fortsätter 
därmed sitt fleråriga arbete 
med nya beställningsverk  
– alla med ambitionen att 
berätta angelägna historier i 
ett modernt musikdramatiskt 
format. 

Under 2017 representeras 
denna ambition av nybe-
ställningen Under en kvinnas 
hjärta författad av Leif Janzon 
och tonsatt av Sven-David 
Sandström. Musiken i de 
olika operauppsättningarna 
framförs av vår egen ensemble 
Norrbotten NEO.

Piteå Kammaropera med 
kyrkoopera är en del av Norr-
lands nätverk för Musikteater 
och Dans (NMD) – ett tur-
nénätverk som innebär att alla 
produktioner går på turné i de 
fyra nordligaste länen.

DET HÄR ÄR  
PITEÅ KAMMAR- 
OPERA!
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NOTISER NOTISER
Christer Jönsson på Savo har i flera års tid arbetat 
med våra partitur, här i full gång med det som ska 
användas i operan Stilla min eld under hösten 2016.

DAGVERKSAMHETEN 
SAVO – EN VIKTIG 
KUGGE I VÅR  
VERKSAMHET

Vad skulle vi göra utan 
dagverksamheten Savo i 
Öjebyn? Inte mycket för det 

STILLA MIN ELD  
– EN NYSKRIVEN 
OPERA INSPIRERAD 
AV EN VERKLIG  
HÄNDELSE

Den 15 oktober 2016 är det 
premiär av Piteå Kamma-
roperas Stilla min eld, med 
libretto av Kersin Gezelius och 
Alexander Onofri, i Studio 
Acusticum i Piteå. Detta är en 
fiktion, en berättelse inspirerad 
av händelserna från 2012 då 
Eva Rausing återfanns död i 
sin och makens gemensamma 
bostad, en lyxvåning i Londons 
finaste kvarter. Musiken är 
skriven av Piteåsonen Nicolai 
Dunger och Fredrik Hög-
berg regi görs av Kristofer 
Steen, ljusdesignen står Linus 
Fellbom för och huvudrollerna 
sjungs av Linus Börjesson 
(Hans Kristian Rausing)  
och Annie Fredriksson (Eva 
Rausing). Musiken framförs av 
Norrbottensmusikens egen 
ensemble Norrbotten NEO.

BORIS CHRIST 
– EN AUDIOVISUELL 
OPERASUCCÉ

Det är en sak att göra en 
klassisk opera som spelats i 
decennier. Men att sätta upp en 
helt ny ger nog fjärilar i magen 
hos alla som arbetat med den. 
Ska folk förstå vad den går 
ut på? Piteå Kammaroperas 
Boris Christ var förra höstens 
nyskrivna opera med libretto 
av Daniel Pedersen och musik 
av tonsättaren Marcus Fjell-
ström. "En synnerligen läcker 

skapelse" recenserade Norr- 
bottens-Kuriren, "en väck-
arklocka för mänskligheten" 
skrev Allehanda.se. 

Jo, historien om Boris,  
som lever i ett bortglömt  
universum där man försöker 
finna den mening som gått för-
lorad, och som älskar Gabrielle 
som vill ha en maskin...

I föreställningen kombine-
rades stumfilm, med levande 
sång och musik (dirigerad 
av Jonas Dominique) och 
elektroniska instrument. En 
audiovisuell operaupplevelse 
och given succé.

Foto: M
aria Fäldt

är nämligen där våra kla-
verutdrag och partitur binds 
in. Och utan partitur – ingen 
musik! På Savo arbetar kom-
petenta människor med olika 
funktionshinder och vi är 
tacksamma och stolta över  
att ni finns till vår hjälp!

VI KOMMER 
GÄRNA TILL ER!

Vår producent Håkan Ekman 
reste i slutet av augusti till 
Skellefteå för att berätta om vår 
kommande opera Stilla min 
eld när Riksteaterföreningen 
hade sin medlemsträff. Och vi 
hoppas på fler sådana tillfällen 

då vi kommer ut till er och 
berättar om våra kommande 
produktioner och vår verksam-
het. Kontakta oss så hittar vi på 
något tillsammans!

Våra mejladresser och 
telefonnummer hittar du på 
norrbottensmusiken.se och så 
klickar du på "kontakt" i vän-
sterspalten. Vi hörs och ses!
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Barn spelar en central roll  
i deras liv: änkan Annas er-
farenheter som mor, den gifta 
Elisabets önskan att få barn, 
Mirjams förväntningar inför 
vuxenlivet.

In i deras liv kommer en 
Herrens budbärare – men 
inte i skepnad av ärkeängeln 
Gabriel, utan av den unga 
Gabrielle, en ängel med  
attityd och iPhone.

Och historerna vävs sam-
man: Vem är egentligen den 
dotter som Anna födde?  
Ska Elisabets heta längtan 
efter barn uppfyllas? Vad  
ska Mirjams nya liv med  
en älskad man ge?

Ur kvinnornas oro, smärta 
och ovisshet öppnas deras liv 
för Guds nåd."

MEDVERKANDE

Norrbotten NEO
Mira Bartov, regissör
Fredrik Glahns, scenograf 
och ljusdesigner
David Björkman, dirigent

LEIF JANZON  
OM HANDLINGEN:

"Elisabet, Anna och Mirjam 
är tre kvinnor i vårt eget 
2000-tal. 

Olika i mycket, men 
bestämda av det unika livs-
villkor som alla kvinnor har 
gemensamt: barnet. 

Att kunna bära barnet i 
sin kropp, att föda sitt barn 
– miraklet att av en bli två. 
Att längta efter barn. Eller att 
välja bort barn. Eller att inte 
kunna få barn.

Hur än individen eller 
samhället förhåller sig till det-
ta livsvillkor är en sak ofrån-
komlig: varje människa har 
växt under en kvinnas hjärta. 
Och vi är alla människor.  
Så allt börjar där – under en 
kvinnas hjärta.

allt börjar där  
– under en 
kvinnas hjärta
De mogna kvinnorna Elisa-
bet, Anna samt Annas dotter 
Mirjam träffas på vardagligt 
vis: i anspråkslös gemenskap, 
med intresse för varandra 
och för skvaller, med öppna 
hjärtan. 

Han är född i Luleå och 
uppvuxen i Stockholm 
och Norrbotten. Familjen 
tillhörde statskyrkan men 
flera släktingar var aktiva i 
Frälsningsarmén.

– För mig hör musiken och 
tron ihop. Så är det också för 
Sven-David som är uppvuxen 
inom frikyrkan. Han skriver 
sångbart och lättillgängligt, 
sångare tycker om att jobba 
med honom.

– Batseba var första gången 
vi jobbade ihop. Han ändrade 
bara ett par rader i librettot 
och det tar jag som ett bra 
betyg för egen del. Jag hör 
inom mig hur musiken ska 
låta medan jag skriver och 
tänker framför allt på frase-
ringen. Det viktigaste ordet 
ska till exempel komma sist 
på raden!

 Leif Janzon säger att han 
tänkt på innehållet i Under 
en kvinnas hjärta i snart 
tio år. Han har bland annat 
arbetat som dramaturg på 
Norrbottensteatern och 
funderar ständigt på vilka 
berättelser som passar för 
scenen. De handlar allt mer 
om Norrbotten.

– Det måste vara ett enkelt 
drama som förstärks av mu-
siken. I den nya kyrkooperan 
förekommer flera arior, som 
ju är typiska för musikteatern. 

– En aria är ett ensamt 
uttryck, där kan man uttala  

”de förbjudna orden”, de som 
inte kan sägas till någon annan.

I ett speciellt inre rum 
skriver Leif Janzon för "mos-
ter Rutan i Harads" – förank-
ringen hos publiken, männ-
iskorna här i Norrbotten,  
är central.

– Om jag skriver något för 
den publiken måste det vara 
något som andra inte hittar 
om de inte fötts och vuxit här. 
Musik är den stora grejen 
i Norrbotten, den kan alla 
förenas i, och jag drömmer 
fortfarande om att skriva ett 
stort musikdrama om vår 
trakt och historia.

Efter att ha arbetat i New 
York, bott bland annat i Paris, 
Lissabon, Köpenhamn och 
Irland, har Leif Janzon bosatt 
sig i byn Långfors utanför 
Töre. Härnäst åker han till 
New York för att titta på en 
musikal som han vill över-
sätta när äventyret med Piteå 
Kyrkoopera är över för den 
här gången.

UNDER EN KVINNAS HJÄRTA

Leif Jansson, foto: Jean-Å
ke A

lm
quist. Sven-D

avid Sandström
, foto: U

lla M
ontán

FAKTA

Period: 14 – 29 oktober
Lokal: Kyrka
Bygg-/rivtid: 8 tim/ 2 tim 
Teknisk specifikation: 
Kontakta teknisk producent 
för ytterligare detaljer
Bärhjälp: 4 personer
Teknisk producent:  
Mats Lundberg
Producent: Håkan Ekman

OFF

Bibliskt kvinno-
tema i nutid

om. Varje gång är det som 
att ge sig ut på ett äventyr, 
det kvinnliga fascinerar mig! 
konstaterar den vitt bereste 
librettisten Leif Janzon, som 
samarbetade med Piteå Kam-
maropera 2011 och 2013.

Sven-David Sandström, 
en av Sveriges mest berömda 
kompositörer nationellt och in-
ternationellt, står för musiken. 

De två har samarbetat förut, 
när Kungliga Operan satte 
upp Batseba 2008 med 140 
personer på scenen och 100 i 
orkesterdiket.

– Den här kyrkooperan 
är betydligt mindre – fyra 
kvinnor i huvudrollerna, två 
mogna i 45-årsåldern, och 
två yngre, cirka 25 år. Plus en 
änglakör, fyra unga flickor.

– Tre av karaktärerna byg-
ger på de bibliska Elisabet, 
Anna och Mirjam (Maria), 
den fjärde är en kvinnlig 
ärkeängel, men handlingen 
är i nutid. Förhoppningsvis 
allmänmänsklig, för varje 
människa har ju vuxit under 
en kvinnas hjärta, säger  
Leif Janzon.

Redan titeln Under en kvinnas 
hjärta är sångbar, när Piteå 
Kyrkoopera iscensätter en 
helt nyskriven produktion  
om kvinnor av idag, med 
förebilder från Bibeln.

– Allt jag skrivit och skriver 
för musikteater handlar om 
kvinnor – jag intresserar 
mig för det jag inte vet något 
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förankringen  
hos publiken, 
människorna 
här i Norrbotten, 
är central
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Kammarorkestern har även 
beställt och uppfört flera verk 
av samtida tonsättare, som Jan 
Sandström och André Chini. 
Under spelåret 2016 uruppför-
de orkestern, tillsammans med 
Eva Ollikainen, Sven-David 
Sandströms andra flöjtkon-
sert med Sara Hammarström 
som solist.

Genom åren har Norrbot-
tens Kammarorkester letts av 
många framstående dirigenter, 
som Paul Mägi, Anna-Maria 
Helsing, Mats Rondin,  
Eva Ollikainen, Okko Kamu, 
Tobias Ringborg och Petter 
Sundkvist. Bland de solister 
som framträtt tillsammans 
med kammarorkestern åter-
finns Karen Gomyo, Ronald 
Brautigam, Maria Fontosch, 
Göran Söllscher, Martin 
Fröst samt hemmasonen, 
världssångaren Peter Mattei. 
Norrbottens Kammarorkester 
spränger genregränser genom 
samarbeten med artister 
verksamma utanför den klas-
siska musikens sfär. Exempel 
på detta är bland annat de 
bejublade konserterna med 
folkmusikern Ale Möller, 
vissångerskan Sofia Karlsson, 
sångaren Uno Svennings-
son, violinisten Gilles Apap 
och jazzsångerskan Rigmor 
Gustafsson.

Namnet Norrbottens  
Kammarorkester är inte bara 
synonymt med klassisk musik 
framförd av skickliga musi-
ker. Kärnan för orkesterns 
verksamhet är västerländsk 
konstmusik, men ensemblens 
verksamhet spänner över ett 
större fält. Deras musikaliska 
territorium innefattar klassis-
ka verk av odödliga kompo-
sitörer, moderna 1900-tals-
klassiker, nutida svensk och 
internationell musik samt 
samarbeten med stjärnsolister 
och populära artister från vitt 
skilda genrer!

Norrbottens Kammar- 
orkester består främst av mu-
siker från övre Norrland och 
samlas vid fyra produktioner 
per år. Mellan produktionspe-
rioderna ingår medlemmarna 
i andra orkestrar, arbetar som 
frilansmusiker och musiklä-
rare. Sedan starten 1991 har 
orkestern kommit att positio-
nera sig som en kraft att räkna 
med, en utveckling som tog 
fart i och med Petter Sund-
kvists konstnärliga ledning.

Mycket musik har fram-
förts – över 400 verk! Nämnas 
kan Bachs Brandenburgkon-
serter och symfonier av Hay-
dn, Mozart och Beethoven. 
Ett axplock ur den roman-
tiska repertoaren är verk av 
Brahms, Dvořák och Grieg. 

DET HÄR ÄR 
NORRBOTTENS 
KAMMAR-
ORKESTER

www.facebook.com/norrbottensmusiken

Foto: M
aria Fäldt
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FRANSKT OCH SVENSKT  
I DYNAMISK FÖRENING

46

"Vilket 2016 vi har haft; 
uruppförande av ny 
flöjtkonsert, norska lysande 
violinistbesök och så en 
avslutande rekordlång turné 
i Norrbotten. Och det sista är 
precis det vi ska göra; se till 
att varje hörn av vårt stora 
län får ta del av högkvalitativ 
orkestermusik i ett direkt och 
levande möte mellan musiker 
och publik.

Och 2017 blir inte sämre. 
Vår franske dirigent Pierre-
André Valade är tillbaka 
på pulten med utmärkt 
musik. Eller vad sägs om 
en snabblektion i romantik 
med violinisten Ulf Wallin? 
Kärlek, skönhet, glädje och 
lekfullhet.

Under 2017 firar Finland 
100 år som självständig 
nation. Med tanke på min 
finländska börd så skulle 
det i det närmaste ha varit 
landsförräderi att inte dra ihop 
till ett kalas. Dirigenten Okko 
Kamu gör sitt andra besök hos 
oss och framför tillsammans 
med den finländska 
mezzosopranen Virpi 
Räisänen ett helt nytt verk 
med samiska texter i fokus. 
Som ”extranummer” bjuder 
vi på Kamus favoritsymfoni; 
Beethovens etta.

konserten  
beskrevs som  
en hockeymatch 
där alla hejar  
på samma lag  
– publiken 
närmast skrek 
av lycka

Senast så beskrev Sveriges 
Radio P2 konserten som ”en 
hockeymatch där alla hejar 
på samma lag.” Publiken 
närmast skrek av lycka. 
Ale Möller kan spela på 
allt; eller vad sägs om den 
norrbottniska vägpinnen som 
i Ales händer omformades till 
en välljudande flöjt? Bättre än 
såhär blir det inte!

Musikaliska under vid 
vägrenen och mänskliga 
under i vår nya kyrkoopera. 
Genom Leif Janzons 
nyskrivna texter och Sven-
David Sandströms pinfärska 
musik skildrar vi undret 
kring barnafödandet. Och det 
här vill vi göra i kyrkan på 
just din ort.

Norrbottens Kammar- 
orkester och Piteå Kammar-
opera med Kyrkoopera är 
norrbottningarnas ensembler. 
Tack för att vi får spela för er!"

HÅKAN 
EKMAN
PRODUCENT
NORRBOTTENS KAMMARORKESTER 
OCH PITEÅ KAMMAROPERA
0920 - 23 66 91
hakan.ekman@nll.se
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FAKTA

Period: 22 – 26 februari
Speltid: 85 min + paus
Lokal: Konsertlokal eller kyrka
Spelyta: 14 m bred x 8 m djup 
Bygg-/rivtid: 3 tim/ 1 tim
Bärhjälp: 2 personer
Övrigt: Nystämd flygel
Teknisk producent:  
Mats Lundberg
Producent: Håkan Ekman

OFF

Populärt pianoverk och 
mäktig marimba

kännetecknas av rymd och 
väl avvägda klanger.

Vår pianist i Norrbotten 
NEO, Mårten Landström 
är solist när påföljande 
Saint-Saëns Pianokonsert i 
g-moll, som med tiden blivit 
hans kanske mest populä-
ra, framförs. Programmet 
avslutas med Stravinskys 
Pulcinellasvit. Själva baletten 
hade premiär i Paris 1920 och 
ett par år senare använde han 
valda delar till den populära 
orkesterversionen. Pulcinella 
blev en estetisk vändpunkt 
för Stravinsky som hittade sitt 
signum och sedan fortsatte att 
komponera i neoklassisk stil. 

– Jag tycker om att komma 
till Norrbotten, speciellt med 
ett sådant här fint program, 
säger Pierre-André Valade.

Dirigent: Pierre-André Valade
Solister: Mårten Landström, 
piano och Daniel Saur, 
marimba

Repertoar
Gilbert Amy: 
Après: Ein... Es Praeludium
Camille Saint-Saëns:  
Pianokonsert nr. 2 i g-moll, 
Daniel Saur: Marimba- 
konsert nr. 1 (uruppförande)
Igor Stravinsky:  
Svit ur Pulcinella

Franskt och svenskt i  
dynamisk förening präglar 
programmet när franske diri-
genten Pierre-André Valade 
gästar Norrbottens Kammar-
orkester för andra gången. 

Särskilt hans framföranden 
av nutida musik har upp-

märksammats i olika världs-
delar, så det är ingen tillfällig-
het att konserten bjuder på ett 
uruppförande med norrbott-
niska förtecken av slagverka-
ren Daniel Saur bosatt i Piteå. 
”Modern naturromantik om 
hur skönt det är att komma 
inomhus vid ett regnoväder i 
Mexiko och kunna betrakta 
de översvämmade gatorna 
på avstånd”. Så beskriver 
slagverkaren Daniel Saur sitt 
nyskrivna verk för kammar-
orkester och marimba, med 
honom själv som solist. 

Även övriga delar av 
programmet innebär en 
nyare repertoar för orkestern. 
Gilbert Amys kompositio-
ner för orkester, exempelvis 
Après: Ein... Es Praeludium, 
som inleder denna konsert, 

Foto: M
arie Lundgren

– BÄTTRE ÄN  
SÅ HÄR BLIR  

DET INTE
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FINLAND FIRAR 100 ÅR!
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FAKTA

Period: 13 – 17 september
Speltid: 70 min + paus
Lokal: Konsertsal eller kyrka 
Spelyta: 10 m bred x 8 m djup
Bygg-/rivtid: 3 tim/ 1 tim
Bärhjälp: 2 personer
Teknisk producent:  
Mats Lundberg
Producent: Håkan Ekman

OFF

Jubileumskonsert 
med musik som 

berört i mer än 250 år

och operahus, men ägnar sig 
lika gärna åt kammarmusik. 
Okko Kamu är berömd för 
sin insiktsfulla lyhördhet och 
förmåga att förmedla inspire-
rande energi till musiker och 
publik. Det finns omkring 
100 skivinspelningar med  
honom. Okko Kamu är med-
lem i svenska Kungl. Musika-
liska akademien sedan 1994.

Konsertprogrammet 
avslutas med Ludwig van 
Beethovens (1770-1827) 
första symfoni, fullbordad 
år 1800. De fyra satserna är 
kanske inte lika berömda 
som de andra åtta symfoniska 
verk han skrev, men bär hans 
omisskännliga signum av 
lekfullhet och temperament. 

Som alla Beethovens sym-
fonier är den här en genialt 
orkestrerad känsloexplosion 
av melodiskt sammanfogade 
toner. Hans musik bottnar 
i det enkla, för att sväva ut i 
sinnrikt uträknade variatio-
ner som berört människor i 
mer än 250 år.

Dirigent: Okko Kamu
Solist: Virpi Räisänen,  
mezzosopran

Repertoar
Outi Tarkiainen: Eanan, giđa 
nieida – Jorden, vårens dotter
Ludwig van Beethoven:  
Symfoni nr. 1 i C-dur

Finland firar 100 år som själv-
ständig nation och Norrbottens 
Kammarorkester uppmärk-
sammar jubileumet tillsam-
mans med finländska musiker.

Kompositören Outi Tar-
kiainen, född 1985, skriver 
musik som klingar långt 
utanför Finlands gränser. Nu 
har hon skrivit ett beställ-
ningsverk (en sambeställning 
med Lapland Chamber 
Orchestra och Arctic Phil-
harmonic Orchestra) till 
Norrbottens Kammarorkester. 
Jorden, vårens dotter består 
av sju sånger med texter av 
samiska författare. Sångcykeln 
behandlar samernas relation 

till majoritetsbefolkningen, 
pågående klimatförändringar 
och de samiska kvinnornas 
starka band till varandra över 
generationsgränser.

Utöver samarbetet med 
Norrbottens Kammar- 
orkester, är Outi Tarkiainen 
huskompositör hos Norrbot-
ten Big Band under 2017, 
Composer in Residence.

Mezzosopranen och violi-
nisten Virpi Räisänen är en 
av Finlands hetaste sånger-
skor, internationellt efterfrå-
gad för såväl operauppsätt-
ningar som konserter. 

Hennes nyansrika uttryck 
och lyriska ton har, sedan 2009 
när hon började fokusera på 
sången, placerat henne bland 
världens främsta i sitt röstfack.

Dirigenten Okko Kamu 
blev lika omtyckt av den 
norrbottniska publiken som 
av musikerna vid sitt senaste 
samarbete med orkestern 
2014. Han samarbetar sedan 
1969 med en lång rad av värl-
dens stora symfoniorkestrar 

Foto: A
nnett M

elzer

FAKTA

Period: 5 – 9 april
Speltid: 75 min + paus
Lokal: Konsertsal eller kyrka 
Spelyta: 8 m bred x 5 m djup
Bygg-/rivtid: 2 tim/ 1 tim
Bärhjälp: 1 person
Teknisk producent:  
Mats Lundberg
Producent: Håkan Ekman

I DEN SPIRANDE  
ROMANTIKENS FAMN

OFF

Känslosvall från 
glädje till sorg

Mendelssohns (1809-1847) 
stycken är också känslofyll-
da. Han var bara tolv år när 
han skrev sin Violinkonsert i 
d-moll. I det aktuella konsert-
programmet presenteras ock-
så ett lättsamt, humoristiskt 
stråkstycke av Nancy Dahl-
berg (1881-1949) som var 
verksam i Danmark och som 
pricken över i spelas Sten-
hammars Romans i f-moll. 

– Ett av de allra vackraste 
verk som skrivits i svensk 
musikhistoria, säger Wallin.

Ulf Wallin är en inter-
nationellt erkänd violinist 
som framträder såväl som 
solist som kammarmusiker 
och hans arbetsfält sträcker 
sig över Europa, Asien och 
USA. Wallin har arbetat med 
dirigenter som Esa-Pekka 
Salonen och Walter Weller. 
2014 valdes han in som leda-
mot av Kungl. Musikaliska 
akademien.

Ledare och solist: 
Ulf Wallin, violin

Repertoar
Felix Mendelssohn:  
Sinfonia nr. 2 i D-dur
(utgår vid konserter utan paus)
Wilhelm Stenhammar:  
ur Två sentimentala romanser 
nr. 2 i f-moll (i arrangemang 
för stråkorkester av Ulf Wallin)
Felix Mendelssohn: Violin-
konsert i d-moll
Nancy Dahlberg: Scherzo  
för stråkorkester
Josef Suk: Serenad för stråkar 
i Ess-dur

Romantikens ungdomsskede 
och glansperiod tonar fram, 
när violinisten Ulf Wallin 
leder Norrbottens Kammar-
orkester och dessutom med-
verkar som solist. Den sprud-
lande musiken är skriven av 
unga kompositörer i dra-
matiska skeden av livet. Ulf 
Wallin är entusiastisk inför att 
framföra den och konstaterar 

att konsertprogrammet passar 
både orkestern och publiken.

– Musiken uttrycker ärliga 
känslor, från glädje till sorg, 
och visar en ensemble ur 
många olika synvinklar och 
aspekter.

Ulf Wallin vill alltid veta 
vad som står bakom noterna i 
de verk han tar sig an. Denna 
gång är bakgrundshistorierna 
mycket dramatiska, ibland 
roliga, ibland sorgliga.

Med ett glittrande leen-
de berättar Wallin om den 
tjeckiske ikonen Josef Suk 
(1874-1935). Han var kär i 
Dvořáks dotter och ville gifta 
sig med henne.

– Dvořák ville försäkra sig 
om att hans dotter skulle bli 
väl försörjd och sa, att först 
måste Suk skriva ett verk 
som är minst lika bra som 
Dvořáks egen serenad, den 
som alla känner till.

– Ynglingen förstod att han 
måste göra sitt mästerprov. 
Det sprudlar av känslor. 



5150

innan det var dags att börja 
repetera programmet då den 
tänkta solisten, flöjtisten 
Tobias Carron, tyvärr blev 
sjuk. Vem skulle nu kunna 
uruppföra Sven-David 
Sandströms verk Konsert  
för flöjt och orkester nr. 2? 

Frågan ställdes raskt till 
Sara Hammarström som 
spelar flöjt i ensemblen 
Norrbotten NEO och 
som också är stämledare i 
kammarorkestern.  
– Jag kan inte fatta att jag 
vågade tacka ja, berättar Sara. 

MYCKET MUSIK  
FÖR PENGARNA!

Om du tycker om klassisk 
musik (eller jazz!) eller är 
nyfiken på att upptäcka 
den så gör det med 
vårt mycket förmånliga 
konsertabonnemang/
musikserie som vi har i 
samarbete med Kulturens hus 

ALE MÖLLER

Foto: Thorn U
llberg

FAKTA

Period:  
22 november – 2 december
Speltid: 70 min + paus
Lokal: Konsertsal eller kyrka 
Spelyta: 8 m bred x 5 m djup
Bygg-/rivtid: 3 tim/ 1 tim
Bärhjälp: 2 personer
Teknisk producent:  
Mats Lundberg
Producent: Håkan Ekman

OFF

Influenser från 
folk- och världsmusik

instrument, och är sedan 
länge en världsmusikalisk 
ikon på flera kontinenter.

Ale Möller är inte främ-
mande för någon musikalisk 
stilart. Vare sig det gäller att 
komponera och arrangera för 
film, sceniska uppsättningar 
och olika konstellationer, eller 
att spela in skivor, samarbeta, 
uppträda, turnera, är han 
öppen för nya upptäckter att 
dela med sig till publiken av.

Ale Möller är flerfaldigt 
prisad med utmärkelser, inte 
minst för att han förnyar 
nordisk folkmusik och låter 
den möta musik från många 
andra kulturer. Sedan 2013 
är han ledamot av Kungl. 
Musikaliska akademien och 
han innehar Reijmerprofes-
suren vid Musikhögskolan 
Ingesund.

Gästartister:  
Ale Möller med vänner

En från båda håll besvarad 
kärlek uppstod när världsmu-
sikern Ale Möller turnerade 
med Norrbottens Kammar-
orkester 2011. Sedan dess har 
alla inblandade, inklusive pu-
bliken, hoppats på en återför-
ening. Äntligen blir den av och 
succén är given på förhand. 

– Vi hade fantastiskt roligt 
när min trio och jag turne-
rade med orkestern. Mötet 
med publiken i Norrbotten, 
som var så härlig att spela för, 
minns jag med lika stor glädje 
som samvaron med orkester-
musikerna. 

– Sedan dess har jag drömt 
om att få komma tillbaka 
och spela med Norrbottens 
Kammarorkester, men jag har 
varit för blyg för att föreslå 

det själv, säger Ale Möller.
Han tillägger att han blev 

mycket lycklig när Norrbot-
tensmusiken äntligen hörde 
av sig:

– Kärleken är besvarad! Jag 
är väldigt glad, min dröm går 
i uppfyllelse! Vilken kärleks-
historia!

Ale Möller njuter av att 
smida planer angående vilka 
medmusiker han tar med sig 
till Norrbotten denna gång. 
Han har en skattkista av mu-
sikantvänner att ösa ur.

– Intensiv musik ska upp-
stå. Jag har sugit på den här 
karamellen länge och det här 
blir gott, det lovar jag, säger 
han förväntansfullt.

Ale Möller är en musi-
kalisk mångkonstnär, född 
1955 och uppvuxen i Skåne. 
Han inledde sin karriär som 
jazztrumpetare, fortsatte med 
folkmusik och en rad andra 

SARA RÄDDADE 
SHOWEN

I våras turnerade Norrbottens 
Kammarorkester under 
ledning av finska dirigenten 
Eva Ollikainen. Men stor 
dramatik uppstod en tid 

ELEVER INLEDDE 
BODENKONSERT

Så ofta som det bara är möj-
ligt försöker musikerna i vår 
kammarorkester att samarbe-
ta med elever och studenter. 
Och så var det när Norrbot-
tens Kammarorkester under 

ledning av finska dirigenten 
Eva Ollikainen besökte Bo-
den i april. Då var det elever 
från Kulturskolan som fick 
chansen att spela i en profes-
sionell miljö och det gjorde de 
med den äran. Publiken fick 
höra verket The Hobbit från 
filmen med samma namn.  

i Luleå. Förutom att du får 
se fyra konserter om året till 
ett mycket bra pris och alltid 
ha din fasta plats i salongen 
får du chansen att se en 
"hemlig" konsert bara för dig 
som abonnent. Mer om allt 
detta på kulturenshus.com/
musikserier. PS. det är också 
en perfekt present till någon 
som älskar livemusik.

NOTISER

Men det är vi otroligt glada 
för och vilken succé det blev 
– publikens applåder ville 
aldrig ta slut. Samtliga i stora 
salen i Kulturens hus i Luleå 
inklusive recensenterna, 
var minst sagt lyriska över 
insatsen. Heja Sara!
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DET HÄR ÄR  
BARN OCH 
UNGDOM 

Från möten och diskussioner 
med medföljande lärare vet vi 
att våra föreställningar berör. 
Och då gäller det för lärarna 
att kunna bemöta frågorna 
som ställs och funderingarna 
som kommer, kanske flera 
månader efter man sett något 
på scen. Därför har vi tagit 
fram en lärarhandledning 
som kan vara bra att ha som 
hjälp före, under och efter en 
föreställning. Handledningen 
kan laddas hem från Norr-
bottensmusikens hemsida,  
norrbottensmusiken.se.  
Eller kontakta oss telefon- 
ledes eller via mail så postar 
vi den till dig. 

Nytt för i år är att vi sam-
verkar med länsmuseet och 
Kulturcentrum Ebeneser.

I 2017 års program hittar 
man bland annat en jojkikal, 
afrikansk underhållning, ett 
skogsäventyr, den klassiska sa-
gan om Plupp, nya fakta och 
fantasi om stenåldern, lekar på 
meänkieli, en sann saga om en 
romsk gitarrkung, barockhits 
och mycket mycket mer!

Att ge barn tillgång till pro-
fessionell scenkonst av hög 
kvalitet ligger oss på Norr-
bottensmusiken varmt om 
hjärtat. Vi producerar varje 
år mellan 15 och 19 skolpro-
duktioner för alla åldrar, från 
förskola till gymnasium, som 
åker ut till länets skolor på 
turné. Varje år når vi cirka  
22 000 barn i skolorna i länet. 
Det är vi stolta över. 

Vi är måna om att varje 
produktion är av hög kvalitet 
och ger något utöver själva 
föreställningen som en dis-
kussionsstund eller ett möte 
med en musikstil som man 
inte kände till. Och förstås 
chansen till att se liveartister 
och musiker som står på scen 
oavsett om det är rap eller 
folkmusik. Det kan bli en 
upplevelse som berör eller 
upprör. Som väcker glädje 
eller sorg men också något 
som ger ett mervärde som 
direkt kopplas till målen i 
läroplanen.

Norrbottensmusikens upp-
drag för barn och unga är att 
se till att eleverna får möjlig-
het att ta del av kultur och vi 
ger dem möjligheten att själva 
skapa. I årets utbud har vi 
som vanligt flera produktio-
ner där barnen aktivt deltar.

Foto: A
lexandra N

ym
an

www.facebook.com/norrbottensmusiken
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– TA CHANSEN 
ATT BREDDA ER 

KOMMUNS UTBUD
"Jag minns så tydligt när jag 
själv gick i skolan och vi skul-
le få gå på föreställning, teater 
eller konsert. En blandning av 
spänning, nyfikenhet, glädje 
och pirr i magen. Att komma 
från det vanliga skolarbetet i 
den vanliga miljön, till något 
nytt och okänt och få försvin-
na in i det för en stund. Höra 
ny musik, se nya instrument, 
förstå vilken kraft som musik 
och kultur kan ha. Jag minns 
lika tydligt hur jag skämdes 
för mina kamrater som inte 
var fullt lika entusiastiska, 
och till och med ibland för-
störde magin för oss andra.

Så här i efterhand så tän-
ker jag att de där stunderna 
säkert gav dem lika mycket, 
fast att de kanske inte insåg 
det där och då. Det är i alla 
fall det jag vill tro!

Så nu kommer ett nytt 
utbud av konserter och fö-
reställningar, där jag hoppas 
att barnen och ungdomar-
na på sitt alldeles egna sätt 
får känna och bli berörda 
precis som jag själv fick. Och 
förhoppningsvis att även 
de minst intresserade kan 
få med sig något. Vi kom-
mer fortsätta att erbjuda de 
allra flesta skolkonserter och 
föreställningar till beställning 
som ”familje” eller "offentlig 
utanför avtal”. Så tänk på att 

ni kan ta chansen och bredda 
er kommuns offentliga utbud 
med dessa produktioner, när 
de ändå är i krokarna och gör 
skolföreställningar.

Måste också nämna ett 
fantastiskt fint initiativ och 
exempel på detta när vår 
arrangör Anders Drugge i 
Pajala ordnade en offentlig 
kvällkonsert med Nadin och 
Gabriel i våras.

I lilla Junosuando med sina ca 
500 invånare, som nu kryd-
dats med 50 nyanlända, sam-
lades en väldigt blandad skara 
människor i det charmerande 
välbevarade Folkets hus. Na-
din Al Khalidi och Gabriel 
Hermansson gjorde föreställ-
ningen både på svenska och 
arabiska kvällen till ära, och 
delade med sig av berättelser, 
musik och minnen. Det blev 
en stark upplevelse att sitta 
tillsammans sida vid sida 
med nya och gamla svenskar, 
och en grupp som åkt 175 
mil från en av våra största 
svenska städer i sydligaste 
Sverige till en väldigt liten ort 
i den nordligaste delen av vårt 
avlånga land. 

Vi ses 2017!"

Foto: M
arie Lundgren

JOHAN 
ENGLUND
PRODUCENT
BARN OCH UNGDOM
0920 - 23 66 70
johan.englund@nll.se

– LEVANDE  
MUSIK FÖR  
UNGA ÄR VÅRT 
VIKTIGASTE  
UPPDRAG
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gärna samarbeta med. Viktigt 
är att alla unga i länet får 
tillgång att få uppleva levande 
musik oberoende på var i 
länet man bor. Personligen 
anser jag det som den del av 
vårt uppdrag som är mest 
angeläget.

För de artister som gästar 
oss från andra delar av landet, 
känns det bra att få visa upp 
vårt Norrbotten. Ibland kan 
det vara deras första besök 
här uppe, tänk vilket PR-
värde bara i det! De känner 
sig alltid så väl mottagna av 
skolorna och våra arrangörer. 
Det är vi glada och stolta över.

Under 2017 inleder 
vi ett nytt samarbete 
med länsmuseet där vi, 
tillsammans med musiker 
och museipedagoger, gör en 
föreställning om stenåldern. 

Samverkan mellan 
institutioner och kommuner 
lovar gott!"

"Att jobba med barn och unga 
är otroligt spännande och 
fantastiskt roligt men mest 
av allt viktigt. Spänningen 
kommer sig av att vi ju inte 
har en aning från år till år vad 
barnen kommer att tycka om 
det vi valt ut till dem. Hittills 
har vi lyckats tycker jag, då vi 
under året fått uppleva och 
se hur publiken reagerat på 
våra produktioner. Motsatsen 
vill jag aldrig uppleva, därför 
letar jag och min kollega 
Johan Englund extra hårt för 
att hitta det bästa. Vi arbetar  
för en bred målgrupp från 
förskola till gymnasium.  
Vi har dessutom många 
kriterier att följa och vi 
måste hitta en bra mix som 
presenterar många olika 
musikstilar och budskap.

Varje år efterlyser vi 
musiker från vårt eget län med 
idéer eller klara föreställningar 
till Norrbottensmusikens  
Showcase. I år har vi 6 
produktioner från länet som 
presenteras i utbudet för 
2017. Vi har många duktiga 
musiker i Norrbotten som vi 

55

KRISTINA 
ENQUIST

PRODUCENT
BARN OCH UNGDOM

0920 - 23 66 81
kristina.enquist@nll.se
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Foto: M
arie Lundgren

ett fantastiskt  
fint initiativ av 
vår arrangör  
Anders Drugge

vi jobbar hårt 
för att hitta de 
bästa produk-
tionerna
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FAKTA

Period: 18 – 30 september
Målgrupp: 3-6 år
Publik: 50
Speltid: 35-40 min
Lokal: Samlingssal eller  
liknande, ej gymnastiksal
Spelyta: 4 x 3 meter
Bygg-/rivtid: 45 min/ 20 min
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Producent: Johan Englund

FINGRET PÅ NÄSAN

Sång och musik om 
en dag på förskolan

Medverkande: Anders 
Ågren, gitarr, sång, banjo 
m.m. Linda Dahl, sång, me-
lodika m.m. och Olle Tjärn, 
percussion, sång, bas m.m.

När man cyklat upp för en 
backe och vänder sig om och 
tittar då är det en nerförs-
backe man ser!

En musikföreställning 
anpassad för små öron och 
små kloka tankar. 20 nya låtar 
skrivna speciellt för förskolan. 
Sångerna handlar till stor del 
om en dag på förskolan och 
är enkla för både barn och 
personal att sjunga. 

Trehjuling, balansgång, smy-
ga, blöta vantar, mysstund, ja 
det mesta av vikt tas upp här.

Anders Ågren har skrivit 
alla låtar i samma anda som 
de han spelade in med Tomas 
och Jujja Wieslander under 
80-talet. Till föreställningen 
ingår både CD-skiva med 
låtarna och en notbok med 
ackord och noter och även 
tips om hur materialet kan 
användas. 

FAMSKOL
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FAKTA

Period: 16 – 29 januari
Målgrupp: 3-6 år
Publik: 50
Speltid: 35 min
Lokal: Samlingssal eller  
liknande utan upphöjd scen
Spelyta: 4 x 3 meter
Bygg-/rivtid: 60 min/ 45 min
El: 230 V
Mörkläggning: Gärna!
Producent: Johan Englund

BLÅ TONER OCH SNÖFALL

Saga, jojk och 
sånger där barnen 

får vara med

hennes önskan att föra detta 
vidare till andra, något som 
hon gör bland annat genom 
att ha släppt skivorna Viervái 
och Niegadit med sitt band. 

Joakim Hellgren är en 
musikalisk mångsysslare 
som är lektor i musik i Luleå 
Kulturskola och frilansande 
musiker. I Luleå Kulturskola 
har Joakim varit musiklära-
re, gjort rockgruppsprojekt 
tillsammans med mellan-
stadiebarn, forskat på barns 
utveckling av musikalisk 
identitet och varit kultursko-
lechef. Som musiker har Joa-
kim delat scen med flera mer 
eller mindre kända artister, 
arbetat på Norrbottensteatern 
och drivit egna projekt och 
produktioner. 

I föreställningen Blå toner 
och snöfall kommer Joakim 
mest att spela gitarr. Även 
Lars Paulin, deltar som ljud-
tekniker och musiker.

Någonstans svävar en liten 
snöflinga som ibland är en 
vattendroppe. Hon heter Bora 
och hon är 5 och 5000 år, både 
ung och gammal samtidigt. 
Jag har träffat henne och det 
hon berättade för mig, ska jag 
nu berätta för er …

Så börjar berättelsen om 
snöflingan Bora som vi får 
följa på hennes resa genom 
förvandlingen från snöflinga 
till vattendroppe till snöflinga 
igen. Sommaren tillbring-
ar hon i en älv. På hennes 
resa möter hon Isrock – en 
snöflingekille som inte riktigt 
vågar släppa taget om trygg-
heten i molnet. 

Sagan om Bora vävs ihop 
med jojk och sånger där 
barnen kan vara med – hur 
svirvlar en busig snöflinga? 
Berättelsen om Bora ger en 
grund till samtal med barnen 
om naturens kretslopp. Det är 
även en berättelse om att vara 

unik, ingen snöflinga är ju 
den andra lik. 

Sagan är skriven av Mari-
anne Hellgren och musiken är 
gjord av Joakim Hellgren och 
Anja Storelv. Det är Anja och 
Joakim som med jojk, sång, 
elgitarr och andra instrument 
berättar musiksagan. 

Anja Storelv kommer från 
en samisk bygd i Nord-Norge 
men har bott i Sverige i flera 
år. Hon är utbildad förskol-
lärare med inriktning drama 
och teater och har medverkat 
i föreställningar för barn i 
Norge. Att jobba med samisk 
musik har en stor plats i An-
jas hjärta och har bland annat 
vunnit den samiska melo-
difestivalen 1998 och 1999 
och hon har jojkat för bland 
andra det norska kunga- 
paret. För Anja har jojken 
och samisk musik blivit ett 
sätt att hitta sin egen identitet 
och kultur. Samtidigt är det 

FAMSKOL
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FAKTA

Period: 2 – 13 oktober
Målgrupp: 3-6 år
Publik: 50
Speltid: 35 min
Lokal: Samlingssal  
eller liknande
Spelyta: 3 x 4 meter
Bygg-/rivtid: 60 min/ 60 min
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Producent: Kristina Enquist

Barnens fantasi 
står i fokus i detta 

skogsäventyr!

Madeleine Johansson, skåde-
spelerska och sångerska från 
Piteå, utbildad vid Musikal- 
akademien i Umeå och verk-
sam vid bland annat Astrid 
Lindgrens Värld och Lule 
Stassteater som skådespelare 
och sjukhusclown. Tidigare 
verksam som skådespelare 
och artist på Western Farm  
i Boden.

Jakob Jonsson Ollander, 
skådespelare och sångare 
från Kiruna, utbildad vid 
Musikalakademien i Umeå, 
verksam vid bland andra 
Astrid Lindgrens Värld, Lule 
Stassteater, NorrlandsOperan 
samt som Sjukhusclown i 
både Norr- och Västerbotten.

Ensemblen vill tillsammans 
med barnens fantasi, mu-
sikens magi och berättan-
dets kraft levandegöra två 
klassiska sagofigurer, två som 
funnits med i den nordiska 
folk- och berättartraditionen 
sedan urminnes tider. Dessa 
två figurer, Tore och Vilma, 
är olika. Väldigt olika. Vittror 
och troll brukar aldrig dela 
skog, hur ska det gå nu när 
trollet Tore måste fly från 
sin skog där han bott hela 
livet, till Vilmas? Och vad 
ska Vilma göra med ett stort 
sovande troll mitt i hennes 
favoritglänta?

Vi väljer att med omänsk-
liga figurer, improvisera och 
dramatisera kring mänskliga 
rättigheter. Alla människor 
har rätt att söka skydd, alla 

människor är lika mycket vär-
da, alla människor har rätt till 
en dräglig vardag. Vi väljer att 
gestalta detta i vår egen skog, 
som ju är till för alla. Naturen 
är vacker, vild och vid, och 
nyckfull och oberäknelig.

Tore, Vilma och Åskan är 
en interaktiv musikteaterföre-
ställning där barnen själva är 
med och styr och hjälper till 
där det behövs. 

Medverkande: Thomas Bur-
ström, pianist och tidigare 
elev vid Framnäs folkhögsko-
la och vid Musikhögskolan 
i Piteå, har även medverkat 
som dragspelsmusiker i 
Luffarorkestern vid flerta-
let föreställningar på Astrid 
Lindgrens Värld i Vimmerby.

FAMSKOL
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FAKTA

Period: 24 april – 5 maj
Målgrupp: 3-6 år
Publik: 60
Speltid: 35 min
Lokal: Samlingsal, aula  
eller stort klassrum
Spelyta: 3 x 4 meter
Bygg-/rivtid: 60 min/ 45 min
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Producent: Kristina Enquist

MAMA GUMBO

Afrikanska 
visdomar för 

svenska barn

Hennes musikprogram 
Hakuna Matata har setts 
av tusentals barn som har 
trummat, dansat och sjungit 
tillsammans med henne. 

Floid Gumbo tilldelades 
ABF Göteborgs kultur- 
pris 2012.

Medverkande: Floid Gumbo 
med musiker.

Mama Gumbos värld är en 
skön värld, en grön och brun 
och lite galen värld. I Mama 
Gumbos värld ryms både det 
roliga och det jobbiga i livet. 
I musik, dans och berättelser 
gestaltas varma värderingar 
med stor igenkänning.

Föreställning är uppbyggd 
kring afrikanska ordspråk. 
Mama Gumbo säger att 
denna vishet även gäller barn 
i Sverige idag. Vad menar hon 
till exempel med att ”det finns 
en krokodil på varje skola…?” 

Och att enda sättet att ha 
allting är att dela med sig?

Floid Gumbo, alias Mama 
Gumbo, är en sprakande 
färgstark personlighet – en 
glädjespridare som har afri-
kansk underhållning som sitt 
varumärke. Floid är född och 
uppväxt i Zimbabwe, men 
flyttade till Sverige 1994.  
Musiken har alltid varit en 
viktig del i hennes liv och 
möter du henne kommer den 
bli det i ditt också.FAMSKOL
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Period: 6 – 19 november
Målgrupp: 4-9 år
Publik: 50
Speltid: 30 min
Lokal: Samlingssal eller  
liknande utan upphöjd scen 
och fasta stolar
Spelyta: 3 x 2 meter
Bygg-/rivtid: 60 min/ 30 min
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Producent: Johan Englund

MUSIKALISKA MOJÄNGER

Från Lille katt  
till Sean Banan!

Medverkande: Filip Runes-
son, violin, Gabriele Freese 
och Paula Gårsjö, viola och 
Anna Thorstensson, cello.

Vad finns i den hemliga 
lådan? Med hjälp av saker-
na som finns i den hemliga 
lådan får fantasin flöda fritt 
hos stråkkvartetten Sexton 
strängar och deras publik. 
Musik, alltifrån Mozart och 
barnvisor, popmusik och 
film inspirerar barnen till 
att tänka och associera när 
Sexton strängar plockar upp 
en mojäng ur lådan. Där finns 
både söta och läskiga saker…

Till exempel kan något gult 
leda till Sean Banans Copa-
cabanana, små fåglar sätts på 
instrumenten och Vivaldis 
Våren flödar ur instrumenten. 
En rutig duk blir ett helt pick-
nick-kalas. Lille katt passar 
för de riktigt små barnen 
medan de större barnen får 
frågan: ”What does the fox 
say?”. En föreställning med 
musik, sång och ett och annat 
danssteg.
 

FAMSKOL
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FAKTA

Period: 20 mars – 2 april
Målgrupp: 4-8 år
Publik: 70
Speltid: 35 min
Lokal: Samlingslokal  
eller liknande
Spelyta: 4 x 5 meter
Bygg-/rivtid: 60 min/ 45 min
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Producent: Johan Englund

BÄSTA KOMPIS

Kan tre vara 
bästisar?

Medverkande: Anna Karin 
Sersam (Rosa), blockflöjt 
och sång, Stefan Wikström 
(Alvin), trombon och sång, 
samt Dario Lociale (Mario), 
kontrabas och sång. 

Kan man va’ de’ om man e 
tre? Alvin och Rosa leker och 
spelar tillsammans varje dag. 
De är bästa kompisar! Men en 
dag upptäcker Rosa att en ny 
kille håller på att flytta in i det 
tomma huset … Vem kan det 
vara? Var kommer han ifrån? 
Har han rest långt? Kan man 
spela och leka med honom? 
Kan ”bästa kompis” även 
inkludera tre? 

Föreställningen är en fristå-
ende fortsättning på Kompis 
och Mera kompis och presen-
terar musik och teater i en 
blandad och underhållande 
kompott, allt skrivet av Anna 
Karin och Rolf Sersam.

FAMSKOL
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Period: 24 april – 5 maj
Målgrupp: 7-10 år
Publik: 50
Speltid: 40 min
Lokal: Aula, samlingsal  
eller liknande
Spelyta: 3 x 5 meter
Bygg-/rivtid: 60 min/ 45 min
El: 230 V
Mörkläggning: Ja
Producent: Kristina Enquist

INLANDSISENS HEMLIGHET 

Nya fakta och fantasi 
kring stenåldern

Produktionen är ett samarbe-
te mellan Norrbottens muse-
um och Norrbottensmusiken. 

Undervisningsmaterial: 
Inför turnén skickas ett 
lärarmaterial ut (framtaget av 
museets pedagoger och arke-
ologer) till respektive skola.

Regi: Kjell Peder Johansson.
Manus: Viktoria Lestander 
och Annika Josbrant,  
Norrbottens museum. 
Fakta: Arkeolog Olof Öst-
lund, Norrbottens museum.

Medverkande: Viktoria 
Lestander, Annika Josbrant, 
Björn Sjöö, musiker och  
Lars Paulin, musiker.

I den här musikteatern tas 
publiken med på en tidsre-
sa tillbaka till stenåldern. 
Självklart händer väldigt 
spännande och dramatiska 
saker då! En nutida arkeo-
log hamnar i stenåldern och 
möter Livia som just har fått 
ett farligt uppdrag av sin klan. 
För det är Livia som är modig 
nog att våga ta reda på om 
det verkligen "bara" är stora 
björnens ande som skrämmer 
och visar missnöje – eller om 
det är något helt annat som 
håller på att hända? 

På ett fantasifullt sätt får 
vi reda på de allra senaste 
arkeologiska upptäckterna 
om den här fascinerande 
tidsåldern. De flesta av oss vet 

vad stenåldern var, men alla 
vet kanske inte hur det såg 
ut här i vårt län då. Stämmer 
det som står i läroböckerna 
i skolan? Nej, för nu vet vi 
till exempel att människor-
na här faktiskt levde väldigt 
nära inlandsisen och att isen 
smälte på ett helt annat sätt 
än vad som står i alla våra 
skolböcker. Idag vet vi att det 
har bott människor här uppe 
i norr långt, långt tidigare än 
man trott. 

Föreställningen skapar 
nyfikenhet och intresse att på 
ett lustfyllt sätt lära sig mer 
om just stenåldern och om 
alla nya fakta, och fynd, som 
framkommit till exempel 
under 2016.

FAMSKOL
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FAKTA

Period: 20 – 26 februari
Målgrupp: 6-10 år
Publik: 100
Speltid: 45 min
Lokal: Aula eller teaterscen
Spelyta: 10 x 7 meter
Takhöjd: 4 meter
Bygg-/rivtid: 4 tim/ 2 tim
El: 1 x 63A trefas
Mörkläggning: Ja
Producent: Johan Englund

PLUPP

En dramatiserad före-
ställning av Inga Borgs 

barnböcker om Plupp

Sara Kander, mask och kost-
ym och Elle Sofe Henriksen, 
koreografi.

I föreställningen med-
verkar tre skådespelare från 
samiska teatern samt tre 
musiker från Estrad Norr. 

Produktionen är ett Inter-
reg Nord-samarbete mellan 
Åarjelhsaemien Teatere och 
Estrad Norr, samarbetspart-
ners är även SÁMI nasunála 
teáhter och Nord Universitet 
avd Levanger.

Ett projekt med stöd från 
den europeiska regionala 
utvecklingsfonden.

Plupp är en liten figur med 
blått hår som bor på fjället. 
Han är egentligen osynlig 
för oss människor, förutom 
för dem som tror på honom. 
I författarinnan Inga Borgs 
värld, är han synlig som 
det blå man kan se som en 
skiftning över den smältande 
snön på fjället om våren. Han 
kan vara synlig på hösten, när 
löven skiftar i gult och orange 
och höststormarna får fjäll-
björkarna att svaja. Då är det 
nämligen hans halsduk som 
syns som ett löv. Plupp möter 
olika äventyr tillsammans med 
sina båda vänner Slamma 

(lämmeln) och Tjeske (her-
melinen) i denna dramatisera-
de föreställning av Inga Borgs 
barnböcker om Plupp. 

Undervisningsmaterial: 
Lärare och elever får digital 
tillgång till undervisnings-
material på förhand. Materi-
alet innehåller Pluppsången, 
samisk ordlista, en lek samt 
biografi om Inga Borgs förfat-
tarskap.

Frode Fjellheim, komposi-
tör, Cecilia Persson, manus, 
Haukur Gunnarsson, regi, 
Jens Gustavson, scenografi, 

FAMSKOL
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Period: 16 – 27 oktober
Målgrupp: 6-12 år
Publik: 50
Speltid: 40 min
Lokal: Gympasal eller större 
rum som man kan röra sig fritt
Bygg-/rivtid: 30 min/ 30 min
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Producent: Kristina Enquist

Så lekte  
man förr

gänget låter barnen prova på 
hur barn lekte förr i tiden till 
ackompanjemang av drag-
spelsmusik.

Medverkande: 
Jan Johansson, dragspel och 
Thomas Olofsson, lekledare.

När Thomas och Janne är i 
lektagen upphör tiden och 
livet utanför ringen att existe-
ra…i en tajt kommunikation 
med barnen skapas en helt 
egen värld där allt är möjligt 
och där barnets innersta, 
spontana och kreativa förmå-
gor får fritt spelrum. 

I våra lekar växlar vi friskt 
mellan mycket aktiva lekar 
med hopp, spring och klapp 

till stillasittande lekar med 
tanke, uppmärksamhet och 
lyssnande.

Thomas leder lekarna och 
Janne ackompanjerar på drag-
spel på ett följsamt sätt som 
verkligen inspirerar till leklust! 

Svenska, meänkieli och fin-
ska är de språk som används. 

Gamla tiders ringlekar 
roar fortfarande och det går 
undan i svängarna när det här 

FAMSKOL
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FAKTA

Period: 13 – 24 februari
Målgrupp: 6-12 år
Publikantal: Full aula
Speltid: 45 min
Lokal: Konsertlokal/ scen 
Spelyta: 10 x 7 meter 
Takhöjd min. 4 meter
Bygg-/rivtid: 4 tim/ 1,5 tim
El: 1 x 16A trefas  
och 1 x 32A trefas
Mörkläggning: Nej
Övrigt: Nystämd flygel  
eller piano
Tekniker: Mats Lundstedt
Producent: Åsa Westling

VÅR UNDERBARA VÄRLD

Om fiffiga uppfinningar 
och häftiga underverk!

vuxna på teatrar, i folkparker 
och i radio och tv. De har 
tidigare bland annat gjort jul-
kalendern och flera barnra-
dioserier för Sveriges Radio. 

Föreställningen bygger på 
det bästa ur tre stycken popu-
lära barnradioserier i Sveriges 
Radio. Nu har låtarna fått nya 
maffiga arrangemang av Sven 
Fridolfsson. 

Allt som Jonny och Bengt 
sjunger och berättar om 
underverken, uppfinningarna 
och äventyren är nästan sant. 

Skratta och fatta!

Ett musikaliskt kunskaps-
fyrverkeri om jordens bästa 
underverk, uppfinningar och 
äventyr i nyskrivna låtar och 
nästan sanna historier om allt 
från han som uppfann dyna-
miten till kinesiska muren. 

Henrik Wallgren och  
Per Umaerus spelar Jonny 
och Bengt. De skriver låtar 
om kvinnor och män som fått 
snilleblixtar och skapat fiffiga 
saker som ingen tänkt på 
förut. Och så kollar de in våg-
halsiga äventyrare och häftiga 
underverk, tillsammans  
med Norrbotten Big Band.  
I sketcher och låtar får publi-
ken lära känna uppfinnarna 

bakom vindrutetorkaren och 
frisbeen, träffa sjörövare, åka 
vassbåt med Thor Heyerdahl 
och simma över Engelska 
kanalen. 

Jonny och Bengt försöker 
också uppfinna saker själ-
va, som strumpomaten, det 
fyrkantiga hjulet, djurluren 
och näslampan. Oftast blir 
uppfinningarna sådär. De vill 
äventyra också och skapa un-
derverk. Men det viktiga är ju 
inte att lyckas utan att försöka, 
igen och igen. Sedan bearbetas 
upplevelsen i en sång. 

Henrik Wallgren och Per 
Umaerus är göteborgmusiker 
som spelat för både barn och 
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Period: 27 mars – 7 april
Målgrupp: 10-12 år
Publik: 100
Speltid: 40 min
Lokal: Samlingsal el liknande
Spelyta: 5 x 6 meter
Bygg-/rivtid: 60 min/ 30 min
El: 230 V
Mörkläggning: Ja
Producent: Kristina Enquist

DJANGO

Gypsyjazz och 
en sann saga

dansmusik och blandade den 
med de tidiga jazzinfluenser-
na, och blev på så sätt en av 
världens främsta gitarrister 
och den som influerade  
BB King, Jimi Hendrix  
och Eric Clapton bland 
många andra.
 
Medverkande: Andreas 
Ugorskij, gitarr, Jesper Lund 
Jakobsen, kontrabas balalajka 
och Jacob Kolkur, gitarr.

I den här föreställningen 
möter vi Django, Django 
Reinhardt, den berömde 
gitarristen från det tidiga 
1900-talets Frankrike. Vi får 
höra när han improviserar 
och hittar på nya låtar och 
lyssna på hur musiken låter 
när han är ledsen och hur han 
spelar när han vill bli glad. 
Det är lätt att ryckas med i 
melodierna som speglar gläd-
je likväl som vemod. Vi får 
följa med Django när han far 
med sin häst och vagn från 
by till by. Bråttom har han 
och en dag kör han så fort att 
vagnen börjar brinna! Det be-

rättas om hur Djangos rival, 
Robin Snoland, skriver låtar 
till Djangos flickvän Sephora. 
Men Django tar utmaningen 
och skriver en bedårande vals 
till Sephora, så att han kan få 
dansa med henne och de kan 
leva lyckliga i alla sina dagar.

Trio-orkestern SwingBazz 
bjuder in publiken till en 
resa med musik från Frank-
rike som kallas för ”Swing 
Manouche” eller ”Gypsy Jazz” 
– musiken som skapades av 
Django Reinhardt i början av 
1900-talet. Django, som hade 
rötter i den romska kulturen, 
tog intryck av tidens populära 

Foto: Pressbild

FAKTA

Period: 18 – 30 september
Målgrupp: 6-12 år
Publik: 30
Speltid: 1-6 x 20 min
Lokal: Klassrum
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Övrigt: 3 st klassrumsbesök 
motsvarar 1st låg/mellan 
konsert i avtalet.
Producent: Johan Englund

SYMBIO

Musik, drömmar 
och andra  

(livs)viktiga saker!

Symbio har tilldelats priset 
som Årets Nykomling på 
Folk- och Världsmusikgalan 
2016.

Medverkande: Johannes 
Geworkian Hellman, vevlira 
och LarsEmil Öjeberget, 
dragspel.

Om du bokar Symbio som 
familje- eller offentlig konsert 
utformas föreställningen så 
att den passar er ort/lokal.

Vem hade kunnat tro att vev-
lira och dragspel rockar värre 
än ett rockband?

Denna musikaliska duo 
bjuder in publiken till en 
värld av musik och ljud som 
många aldrig har hört förut 
och inte visste fanns. Johan-
nes och LarsEmil är två 
unga, men erfarna musiker 
som hyllats varmt för sitt 
starka samspel, sin glödande 
energi och sitt varma, inbju-
dande scenuttryck. Symbios 
musik handlar om livet, 
känslor och drömmar. Mellan 
låtarna diskuterar och pratar 
musikerna med eleverna som 
får ställa frågor och bidra 

med sina egna tankar. Med en 
unik mix av modern folkmu-
sik med influenser från pop 
och rock, vill Symbio visa 
att allt kanske inte är som 
det ser ut att vara och att det 
enda som står i vägen för vår 
fantasi och kreativitet är de 
gränser som vi själva sätter i 
våra hjärnor. Nu är det dags 
att öppna dessa gränser  
– följ med på Symbios resa!

Johannes och LarsEmil 
tar denna gång musiken rakt 
in i klassrummet, och utan 
förvarning kommer de in och 
avbryter lektionerna med sin 
musik!

FAMSKOL FAMSKOLOFF

Köps utanför 
avtalet för 
7500 kr 
exkl. moms

OFF

Köps utanför 
avtalet för 
10 000 kr 
exkl. moms
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rctic Light

FAKTA

Period: Våren 2017  
(efter överrenskommelse)
Målgrupp: 10-12 år
Publik: Full aula
Speltid: 40 min
Lokal: Aula, samlingssal  
eller liknande
Spelyta: 7 x 6 meter
Bygg-/rivtid: 1,5 tim/ 1 tim
El: 1 x 16A trefas
Mörkläggning: Ja
Producent: Johan Englund

Publiken är med och 
inspirerar till helt ny musik 

och visuella upplevelser

internationellt kände kom-
positören Svante Henryson 
och amerikanske komposi-
tören Jonathan Larson, vars 
verk blandas med musik från 
Indonesien och Tornedalen, 
med texter på bl a samiska 
och meänkieli.

Stjärnklara nätter, långa 
bilfärder, kristallglas och 
rymdfysikens mysterier. Allt 
detta ryms i vokalensemblen 
Arctic Lights nya föreställ-
ning Elements där Norrbot-
ten, vår del av världen, är i 
centrum.

Publiken får vara med och 
inspirera till helt ny musik 
och visuella upplevelser som 
skapas i stunden. 

Skådespelaren Charlotte 
Lindmark har hjälpt vokalen-
semblen med sceniska verktyg 
för att de ska kunna gestalta 
Norrbotten på olika sätt. 

I Elements presenteras 
musik, där texternas innehåll 
hämtats ur körmedlemmar-
nas egna tankar, som sedan 
formats av ensemblens konst-
närliga ledare och kompositör 
Susanna Lindmark. Texten 
har bildat grund för tre nya 
stycken, helt olika i karaktär, 
av kompositörerna Anna  
Cederberg-Orreteg och 
Ulrika Emanuelson och 
Susanna själv.

I föreställningen bjuds 
det även på musik av let-
tiska kompositören Ēriks 
Ešenvalds, cellisten och 

ARCTIC LIGHT – ELEMENTS
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FAKTA

Period: 27 – 31 mars  
och 11 – 15 september
Målgrupp: 13-19 år
Publik: 90
Speltid: 50 min
Lokal: Samlingssal, konsertsal, 
gymnastiksal eller liknande
Spelyta: 7 x 7 meter
Bygg-/rivtid: 90 min/ 40 min
El: 1 x 16A trefas
Mörkläggning: Ja
Producent: Kristina Enquist

SEX, GENUS OCH  
BAROCK’N ROLL!

Barockhits  
och nutidspop! 

Sagts i pressen om  
Ensemble Flatterie:

Flatterie tacklar musiken ryt-
miskt, tufft, svängigt, lekfullt, 
dansant och ibland så vackert 
så man ryser i hela kroppen. 
Aftonbladet 

Barnen var med och röstade. 
På första plats kom en sväng-
ig linedance country från 
medeltiden. Vi vill ha mycket 
mer av detta i skolorna. 
Falu Kuriren

Ensemble Flatterie rör sig 
hämningslöst mellan år-
hundraden och musikstilar. 
Resultatet är succé. 
Skånska Dagbladet

En sjusärdeles scennärvaro. 
Smålandsposten 

Missa inte Ensemble Flatte-
ries nyskrivna och fartfyllda 
show som tar avstamp i ex-
tremt tidiga och sällsynta hits 
från medeltiden och barock-
en som korsas och mixas vilt 
med senare och mer välkända 
pop- och rocklåtar från vårt 
eget tidevarv.

Eller vad sägs om Hil-
degard von Bingen, nun-
nan som skrev liturgisk 
kyrkomusik på 1100-talet, 
och kultbandet The Velvet 
Underground i samma låt? 
Extra fokus har den här gång-
en lagts på att hitta kvinnliga 
tonsättare med målsättningen 
50/50 kvinnor och män.

Följ med på en ”helt 
normal” tidsresa, där två män 
och två kvinnor, i en sjuhel-
sikes barockensemble, med 
mycket intensitet och humor, 
och med genusforskningen 

till hjälp, eldar liv i frihets-
längtan och drömmen att  
få vara – och blomstra som  
– den man är.

Ensemble Flatterie är en 
unik kvartett som spelar de 
allra största hitsen från de 
senaste 1000 åren på sina 
historiska instrument.

Efter succéerna Ba-Rock, 
Absolute Old Music och 
Golden Hits 1228-1767 som 
tillsammans spelats mer än 
1000 gånger för högstadieele-
ver, presenterar nu stolt den 
nya djärva show Sex, Genus  
& Barock’n roll. 

Medverkande: Mette af 
Klint, sopran, Hans Lund-
quist, luta, Anna-Carin  
Fogelqvist, blockflöjt och 
Pelle Halvarsson, cello 
Regi: Helena Collert

SKOL

SKOL OFF Köps utanför 
avtalet för 
10 000 kr 
exkl. moms
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FAKTA

Period: 18 – 30 september
Målgrupp: 13-18 år
Publik: Full aula
Speltid: 40 min
Lokal: Aula, samlingssal  
eller liknande
Spelyta: 4 x 3 meter
Bygg-/rivtid: 2 tim/ 1 tim
El: 1 x 16A trefas
Mörkläggning: Nej
Producent: Johan Englund

KONGERO

En mäktig 
folkmusik-
upplevelse

turnérat och hållit workshops 
i Sverige, Norge, Danmark, 
Finland, Tyskland, Österrike, 
Polen, England, Skottland, 
Belgien, Singapore, Kanada 
och USA. 

Kongero har släppt tre 
fullängdsalbum, medverkar på 
den guldsäljande Naxosskivan 
Bara vara ledig och gav under 
jubileumsåret 2015 ut första 
delen i en serie song books 
med workshopmaterial.

Medvekande: Lovisa Lilje-
berg, sång, Lotta Andersson, 
sång, Emma Björling, sång 
och Anna Wikenius, sång.

Med den nordiska folkmu-
siken som grund utforskar 
vokalgruppen Kongero ny-
fiket och obehindrat röstens 
möjligheter. Musiken präglas 
av klarhet, täta klanger och 
tajt rytmiskt driv. På ett 
självklart vis kompletterar de 
fyra sångerskornas personli-
ga uttryck varandra och ger 
gruppen dess unika sound. 
Med sångteknisk skicklighet, 
oemotståndlig lekfullhet och 
briljanta arrangemang tar 
Kongero den traditionella 
folkmusiken in i nutiden.

En konsert med Kongero 
tar lyssnaren på en fantastisk 

resa, en mäktig och vidsträckt 
skandinavisk folkmusikupp-
levelse. Blåtoner, banbrytande 
polyfoni, svängigt och intimt. 
Kongero bildades 2005 och 
har sedan dess etablerat sig 
som en av de absolut främsta 
folkliga vokalgrupperna  
i Sverige.

Genom sin musik utmanar 
Kongero de gängse normerna 
inom både vokalmusik och 
folkmusik. Kongeros musika-
liska resa har hittills tagit dem 
till konsertscener och festiva-
ler inom både folkmusik,  
a cappella och kammarmusik. 
Gruppen har framgångsrikt 

SKOL OFF Köps utanför 
avtalet för 
10 000 kr 
exkl. moms

LAPTOPKONSERT

musiker får eleverna ta del 
av nyskriven experimentell 
musik som öppnar upp och 
ställer frågor om vad musik 
är och kan vara. 

Anders Lind är konstnär-
lig lektor i musik vid Umeå 
universitet och har upp-
märksammats för innovativa 
orkesterverk som exempelvis 
Fire Alarms and Orchestra 
för bearbetade ljud från 
brandlarm i samspel med en 
symfoniorkester, samt Singing 
Instruments!! där vardagsfö-
remål som cykelhjul och vat-
tenkranar genom integrering 
med elektronik förvandlas till 
interaktiva musikinstrument. 
Hans stycke Voltage Control-
led Ensemble uruppfördes av 
Norrbotten NEO vid New 
Sweden 2015.

Vi erbjuder en unik möjlighet 
för skolklasser i Norrbotten 
att medverka och bli delakti-
ga i en konsert tillsammans 
med en av Sveriges främsta 
kammarensembler – Norr-
botten NEO. Musiken är 
specialskriven av tonsättaren 
Anders Lind. 

Norrbotten NEO genom-
för en turné i Norrbotten där 
varje skola som anmäler sig 
bildar en Laptop-orkester 
genom att sätta samman en 
klass med omkring tjugo 
elever. Efter repetitioner 
framförs den specialskriv-
na musiken live på orten 
tillsammans med ensemblen. 
Eleverna spelar på en särskilt 
framtagen applikation för 
bärbara datorer, som i förväg 
installeras på de datorer 
som eleverna använder i sin 

ordinarie skolverksamhet. 
Samspelet mellan de profes-
sionella musikerna och skol-
eleverna sker med ett unikt 
animerat notationssystem 
utvecklat av Anders Lind. 

– Eleverna brukar bli totalt 
uppslukade när de ger sig in 
i det! Jag har gjort liknande 
projekt tidigare och eleverna 
kommer ofta fram efteråt och 
säger att det varit super-
spännande och kul. Grafiken 
påminner mer om dataspel 
än traditionell notation, vilket 
gör att ungdomar helt utan 
musikaliska förkunskaper kan 
experimentera med konst-
närliga uttryck och sam-
spela med de professionella 
musikerna, säger tonsättaren 
Anders Lind om projektet. 

Förutom att musicera till-
sammans med professionella 

FAKTA

Period: 4 – 10 februari
Målgrupp: 13-18 år 
Lokal: Konsertlokal
Spelyta: 7 m bred x 5 m djup
Bygg-/rivtid:  
I dialog med arrangör
Övrigt: Nystämd flygel  
eller piano (önskvärt med 
flygel, i dialog med arrangör)
Bärhjälp: 1 person
Teknisk producent:  
Mats Lundberg
Producent: Veronica Markström

Unik samverkan mellan 
elever och musiker

SKOL
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Period: 3 – 9 april
Målgrupp: 13-18 år
Publik: 150
Speltid: 50 min
Lokal: Aula, samlingssal  
eller liknande
Spelyta: 5 x 5 meter
Bygg-/rivtid: 60 min/ 60 min
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Producent: Johan Englund

HEMLÄNGTAN

När svenskarna 
var invandrare

Idé och regi: Benoît Malmberg. 
Texter: Brev av anonyma  
utvandrade svenskar samt  
C. J. L. Almqvists brev från 
Amerika till dottern Maria.
Kostym: Barbro Hellsing 
(Dramatens kostymavdelning)

Medverkande: Medlemmar  
ur Romeo & Julia Kören

Inför föreställningen skickas 
ett pedagogiskt material ut till 
skolorna. 

Många svenskar var på 
1800-talet tvungna att lämna 
sitt land och möta en ny 
kultur. Problem med språ-
ket, kulturkrockar och en 
evig längtan hem var deras 
vardag. Dramatiserade brev 
ger röst åt de svårigheter som 
mötte de svenska utvandrar-
na. Breven berättar även om 
dråpliga situationer, varmt 
mottagande och om lyckan 
över att ha förbättrat sin och 
sina barns framtid.

En liten ensemble ur Ro-
meo & Julia Kören tar med 
oss på ett besök i Kristinas 
och Karl-Oskars musi-
kaliska samtid. Musiken i 
föreställningen är folkmusik, 
psalmer och skillingtryck 
från 1800-talets Sverige och 
Amerika, som speglar det arv 
svenskarna tog med sig från 
Sverige och den kultur de 
mötte i det nya landet.

Foto: A
nnica N

ordlund

FAKTA

Period: 16 – 27 oktober
Målgrupp: 13-18 år
Publik: Full aula
Speltid: 45 min
Lokal: Aula samlingssal  
eller liknande
Spelyta: 5 x 4 meter
Bygg-/rivtid: 2 tim/ 1 tim
El: 1 x 16A trefas
Mörkläggning: Ja
Producent: Johan Englund

OH JONATHAN

Våga förverkliga 
dina drömmar!

Medverkande: Josefine 
Löfgren, sång och Sandra 
Widman, sång och gitarr.  
På turnén är duon även för-
stärkt med trummor och bas.

Piteåduon Oh Jonathans 
musik är en blandning mellan 
vemodig folktronica och skev 
gladpop, som en drömkombo 
mellan Emmylou Harris,  
Säkert! och Pippi på kafferep. 
Duon har tidigare agerat för-
band åt Glasvegas, Markus 
Krunegård och Sofia Jannok. 
Det här unga bandet med  
norrländska rötter släppte sin 
debut-EP för lite mer än ett 
år sedan och är aktuell med 
ett nytt EP-släpp sommaren 
2016. Bakom Oh Jonathan 

hittar vi Sandra Widman 
och Josefine Löfgren, båda 
bosatta i Piteå.

Föreställningen är utfor-
mad som en vanlig spelning 
där man i mellansnacken 
lägger tonvikten vid hur 
viktigt det är att våga ta för 
sig och att gå sin egen väg. De 
båda medverkande vill också 
ta tillfället i akt att inspirera 
och peppa ungdomarna till 
att våga göra de saker de 
drömmer om. Budskapet är 
att ingenting är omöjligt.

SKOL OFF Köps utanför 
avtalet för 
10 000 kr 
exkl. moms

SKOL OFF Köps utanför 
avtalet för 
10 000 kr 
exkl. moms



7574

Att ge ungdomar möjlighet 
att växa i sitt musicerande är 
ett självklart uppdrag för oss 
på Norrbottensmusiken.  
Genom våra ungdomsensem-
bler som vokalensemblen 
Arctic Light, Norrbottens 
Ungdomssymfoniker och 
ungdomsstorbandet Arctic 
Youth Jazz Orchestra arbetar 
vi långsiktigt för att bygga 
upp och stärka musiklivet i 
Norrbotten och i Sverige. Vår 
konstnärliga och pedagogiska 
verksamhet för barn och unga 
främjar återväxten av musiker 
och sångare och bidrar till en 
fortsatt utveckling av länets 
kulturella livsmiljö.

vårt mål är att  
deltagarna ska växa 
som individer och 
bli tryggare både 
som människor 
och i sitt möte 
med musiken
Vårt mål är att deltagarna ska 
växa som individer och bli 
tryggare både som människor 
och i sitt möte med musiken. 
De ska inspireras, utmanas 
och få möjlighet att möta 
musikaliska förebilder. Ibland 
blir det en injektion som 
leder dem vidare till högre 

VÅR UNGDOMSVERKSAMHET FRÄMJAR:

ÅTERVÄXTEN AV MUSIKER

ÅTERVÄXTEN AV SÅNGARE

EN FORTSATT UTVECKLING AV 
LÄNETS KULTURELLA LIVSMILJÖ

MUST 2, Fyrkantens Blåsor-
kester och Horndagarna. 

Vi anordnar vartannat år 
Music Teachers Big Band 
som kompetensutveckling för 
länets blåslärare och vi arbe-
tar för en motsvarighet som 
inspiration för stråklärarna 
och vi på Norrbottensmusi-
ken är i ständig dialog med 
länets kulturskolor för nya 
samarbeten.  

Vårt engagemang tillsam-
mans med Sveriges högre  
musikutbildningar syns också 
genom att våra spetsensembler 
Norrbotten NEO och Norr-
botten Big Band samverkar 
med Musikhögskolan i Piteå, 
Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm och Musikhögsko-
lan i Örebro med workshops 
och masterklasser för stu-
denter på både jazz- och de 
klassiska utbildningarna. 

musikutbildningar och arbete 
som professionella musiker 
eller musiklärare. För andra 
blir musiken en livslång 
hobby där man kan berika sitt 
eget och andras liv genom att 
vara en god amatörmusiker 
och en kunnig och engagerad 
publik. 

varje år deltar  
ungefär 120  
ungdomar i våra 
tre ensembler 
Vi anordnar repetitionshelger, 
läger och workshops, 
seminarier och föreläsningar 
och kröner det hela med 
konserter runt om i Norrbot-
ten och emellanåt både 
utomläns och utomlands. 
Varje år deltar ungefär 120 
ungdomar i våra tre ungdoms- 
ensembler och de möts totalt 
ca 60 dagar per år.

… OCH HIT NÅR  
VI OCKSÅ!

Norrbottensmusiken stödjer 
också fler ungdomsverksam-
heter än våra egna! Det är 
något vi är mycket glada och 
stolta över. Vi bidrar bland 
annat med stöd till kultursko-
lornas musikläger för barn 
och unga i MUST 1 och 

UNGDOMSVERKSAMHETER 
– HÄR ÄR VÅR PLANTSKOLA!

under ca 15 
dagar per år står 
våra ensembler 
till förfogande 
för studenter
Under ca 15 dagar per år står 
våra professionella ensembler 
till förfogande för komposi-
tionsstudenter och dirigent-
studenter som får testa sina 
vingar med oss. Dessa studen-
ter kan mycket väl vara just 
de som låter höra talas om sig 
längre fram. Varje år samar-
betar vi också med Musikhög-
skolan i Piteå där studenterna 
på jazz- eller rockkandidatlin-
jen får göra en professionell 
produktion i länet genom vårt 
programutbud.

Foto: Pressbild
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med trombonisten Dicken 
Hedrenius som hade med 
sig eget material samt musik 
av sin far, den legendariske 
storbandsledaren Gugge He-
drenius. I september kommer 
man att vara med och inviga 
Norrbottensmusikens nya 
lokaler i Piteå Science Park.

2017 fyller AYJO 20 år 
och det kommer så klart att 
uppmärksammas!

AYJO vann 2013 SM i ung-
domsstorband, 2014 urupp-
förde man pianisten och 
kompositören Cecilia Pers-
sons (två gånger utnämd till 
Årets kompositör) musik och 
arbetade med storbandets 
förre konstnärlige ledare Tim 
Hagans från New York. Un-
der 2015 hade man läger och 
gav konsert under ledning av  
trummisen Peter Danemo. 
2016 har AYJO haft ett läger 

Arctic Youth Jazz Orchestra 
(AYJO) har funnits i Norr-
bottensmusikens verksamhet 
sedan 1997 och grundidén 
med orkestern var att skapa 
möten mellan de professio-
nella musikerna i Norrbotten 
Big Band och ungdomar som 
satsar på musik.

AYJO, som består av ca 25 
ungdomar i åldrarna 14–21 år, 
rekryteras från kulturskolorna 
i Norrbotten och träffas cirka 

tre gånger per år. Genom åren 
har AYJO bl a turnerat till-
sammans med Norrbotten Big 
Band, gjort radioprogram och  
spelat in CD-skivor. Åren med 
AYJO har också skapat goda 
relationer med musiklärarna 
i Norrbotten och vartannat år 
görs ett läger då musikerna i 
Norrbotten Big Band träffar 
lärarna i länet och spelar med 
dem på samma sätt som  
med AYJO.
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– NU HAR DET 
INTRÄFFAT!  

"När vi startade Arctic 
Youth Jazz Orchestra 
(AYJO) 1997 talade vi om 
hur fantastiskt det skulle 
vara om någon musiker från 
Norrbotten som deltagit i 
vår ungdomsverksamhet 
utbildar sig, skaffar sig 
erfarenhet, kommer tillbaka 
och blir fast anställd musiker 
i Norrbotten Big Band, och 
detta har nu inträffat!

2004 var basisten Petter 
Olofsson från Piteå med på 
sitt första AYJO-läger. Han 
visade genast att han var en 
musiker med särskild talang 
och spelade trots sin låga 
ålder fantastiskt bra på både 
kontrabas och elbas.

Jag minns en kväll från ett 
av hans första läger då det var 
jamsession med musiker från 
Norrbotten Big Band och 
AYJO-ungdomar att det slog 
gnistor om samspelet mellan 
storbandets trummis Jonas 
Holgersson och Petter. 

Jonas utsatte Petter för allt 
svårare rytmiska utmaningar 
ju längre kvällen gick, och det 
triggade Petter som fick spelet 
att lyfta till oanade höjder.

Petter deltog under 4 år 
i AYJOs verksamhet men 
flyttade 2008 till Stockholm 
för att studera på Kungl. 
Musikhögskolan. Efter 
studierna frilansade han som 
jazzmusiker med Stockholm 
som bas och spelade i princip 
med hela ”jazzeliten” i Sverige.

Redan under sitt sista år i 
AYJO fick han under lägren 
möjlighet att spela med 
Norrbotten Big Band vid 
ett par tillfällen. Han har 
sedan allt oftare anlitats som 
frilansbasist i orkestern. 
Till en början vid enklare 
skolproduktioner men sedan 
vid mer tyngre uppdrag 
som turné med exempelvis 
amerikanska pianisten 
och kompositören Maria 
Schneider. Han har dessutom 
hunnit vara med och leda 
flera AYJO-läger.

När Norrbotten Big 
Band sökte basist för fast 
anställning i maj 2016 
gjorde Petter en fantastisk 
provspelning och blev i 
konkurrens med många av 
de bästa basisterna, både i 
Sverige och utomlands den 
första fast anställda musikern 
i Norrbotten Big Band som 
börjat sin bana i AYJO. Det 
tycker vi är utomordentligt 
roligt och hoppas ska hända 
fler gånger. Välkommen till 
Norrbotten Big Band Petter!

2016 har AYJO haft ett läger 
med Dicken Hedrenius som 
hade med sig eget material 
samt musik av sin far, den 
legendariske storbandsledaren 
Gugge Hedrenius. Till hösten 
kommer man tillsammans 
med Norrbotten Big Band i 
september att vara med och 
inviga Norrbottensmusikens 
nya lokaler i Piteå Science Park.

2017 fyller AYJO 20 år 
och det kommer såklart 
att uppmärksammas. Vi 
kommer också att ha ett 
Music Teachers Big Band 
där alla AYJO-ungdomars 
musiklärare träffas och har 
ett läger med Norrbotten Big 
Band under tre dagar."

DAN 
JOHANSSON
MUSIKER OCH 
SAMORDNARE AYJO 
070 - 674 16 29
dan.johansson@norrbottenbigband.com
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DET HÄR ÄR ARCTIC YOUTH 
JAZZ ORCHESTRA
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Petter Olofsson 
har gått via AYJO 
till Norrbotten  
Big Band
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Susanna är också styrelse-
ledamot i Föreningen Sveriges 
Körledare och kompositör 
för bl a GöteborgsOperan 
Shakespeareföreställning och 
600-årsjubileet av Basilika St 
Martin i Bingen, Tyskland.

Under 2017 turnerar Arctic 
Light med den nya konserten 
Elements. I konserten fram- 
förs tre nya verk av tonsättarna 
Anna Cederberg-Orreteg, 
Ulrika Emanuelsson och 
Susanna Lindmark. 

ses 6 helger per år och här 
finns plats för både individens 
och gruppens utveckling, 
varm atmosfär och kreativa 
processer. Arctic Light vill 
beröra och berika med sitt 
unika konstnärliga uttryck. 

Susanna Lindmark, 
Arctic Lights konstnärlige 
ledare och dirigent, fick 
Piteå Kommuns Kulturpris 
2012, var under 2013 VD för 
Festspelen i Piteå och blev 
samma år nominerad till 
Årets Magmakvinna. 

Arctic Light är en färgstark 
scenisk vokalensemble för 
unga tjejer i Norrbotten, som 
med nyfikenhet utforskar 
nya rum för körsången och 
skapar upplevelser för flera 
sinnen. Kören, som 2014 
gick in på sitt tionde år, har 
idag 16 medlemmar i åldern 
16–25 år från hela länet 
och är en kreativ växtplats 
där unga sångerskor har 
möjlighet att utvecklas, 
synas och växa genom att 
musicera tillsammans. 

Sedan 2008 är Arctic Light 
en ungdomsverksamhet 
inom Norrbottensmusiken 
och har turnerat i både 
Asien och Europa, vunnit 
internationella priser 
och uppträtt för såväl 
kungligheter som för barn i 
länet. 2010 fick man ta emot 
utmärkelsen Årets kör i 
Sverige och 2012 tilldelades 
kören LKABs Kulturpris. 

Mer än 50 norrbottniska 
unga tjejer har genom åren 
varit med i Arctic Light. Kören 
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– MUSIKEN 
STÄRKER 
INDIVIDEN
”Arctic Light är ett 
målinriktat och varmt 
växthus där individen får 
utvecklas som människa. 
Varje körsångare ges 
möjlighet att synas och 
ta plats, något som är 
centralt i mitt arbete med 
kören. Här ryms både 
ledarskapsutbildning och 
utveckling av entreprenöriella 
förmågor, alla värdefulla 
egenskaper som individen 
har nytta av i sin vardag och 
kommande framtid.

Jag arbetar väldigt medvetet 
med just dessa vinklingar, 
att musiken också blir en 
väg till att stärka olika sidor 
hos individen och ge varje 
person i kören nycklar till 
sin egen potential och en 
boost till att våga använda 
sig av sina begåvningar fullt 
ut. Att skapa en varm anda 
av trygghet är nyckeln till 
att kunna arbeta prestigelöst 
och våga gå utanför sin egen 
bekvämlighetszon. Alla duger 
som vi är.

Målet är att stärka 
självkänslan hos dessa unga 
tjejer och medvetandegöra 
strukturer och spelregler 

som vi kvinnor ofta har att 
förhålla oss till. Detta är ett 
viktigt och långsiktigt arbete 
för att förändra normer och 
strukturer och skapa ett mer 
jämställt samhälle på sikt. 

2016 har varit ett år fyllt 
av skapandeprocesser, och 
vi har även hunnit med att 
släppa vår senaste CD-skiva 
Song of the Mountain Birch, 
haft välfyllda ICE Music-
konserter i ismiljö och under 
hösten 2016 är vi inbjudna 
till en festival i Osnabrueck 
i Tyskland, där Deutsche 
Rundfunk, Tysklands 
motsvarighet till SR kommer 
att spela in konserten.

Vår nya sceniska konsert 
Elements har premiär under 
senare delen av 2016 och 
kommer därefter att gå på 
turné under 2017. I Elements 
blandas folktoner från 
Indonesien med samiska 
traditioner, meänkieli med 
musikal, fågelsång med 
midnattssol och kristallklara 
stjärnglittrande spröda 
toner. Kärnan i musiken 
blir tre nyskrivna verk, 
där tre tonsättare; Anna 
Cederberg-Orreteg, Ulrika 
Emanuelsson och jag själv, 
utifrån samma textmaterial 
har skapat varsitt stycke helt 
ny musik.”

SUSANNA 
LINDMARK
PRODUCENT, KONSTNÄRLIG 

LEDARE OCH DIRIGENT
ARCTIC LIGHT

0920 - 23 66 93
susanna.lindmark@nll.se

Foto: M
aria Fäldt

DET HÄR ÄR ARCTIC LIGHT

www.arcticlightchoir.com

här ryms både 
ledarskapsut-
bildning och 
utveckling av 
entreprenöriella 
förmågor
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Producent Kristina Enquist 
ansvarar för orkestern som 
leds av dirigenten Leif Karls-
son, som bland annat har ett 
förflutet i Kroumata. 

Under 2016 arbetade man 
med att ändra konsertformen 
med nya spännande samar-
beten med unga konstnärer, 
fotografer och dansare. Under 
2017 påbörjas arbetet med ett 
nytt program och man inle-
der ett arbete med Kultursko-
lan i Kiruna. Man kommer 
också ge offentliga konserter 
och hålla läger.

som ges når deras entusiasm 
och spelglädje förhoppnings-
vis nya, unga blivande med-
lemmar. När man nu firar 25 
år kan man inte säga annat 
än att Norrbottens Ungdoms-
symfoniker är en institution 
bland unga musiker, inte bara 
i Norrbotten. För även om de 
flesta medlemmarna kommer 
från länet, rekryteras numera 
(varje vår och höst) också 
unga klassiskt skolade mu-
siker från både Västerbotten 
och Västernorrland. 

 

Norrbottens Ungdomssym-
foniker (NUS) har allt sedan 
starten 1991 varit en viktig 
länk mellan kulturskolornas  
orkesterverksamhet och 
högre musikutbildning, ett 
värdefullt utvecklingsled 
för flera generationer av 
unga musiker som genom 
orkesterns verksamhet fått 
möjlighet att utvecklas både 
som musiker och individer. 
Det är ett viktigt arbete att 
inspirera unga att välja ett 
klassiskt intrument och att 
stärka orkesterinstrumen-

tens ställning. Grunden för 
orkestern utgörs av de fyra 
musikläger som arrangeras av 
Norrbottensmusiken varje 
år. Utöver repetitionerna bru-
kar varje läger avslutas med 
en konsert någonstans i Norr- 
eller Västerbotten. Att de här 
lägren är viktiga kan man för-
stå med tanke på att vissa av 
medlemmarna åker långt för 
att få delta. Musikerna i NUS 
är mellan 13–25 år och de 
framför allt från dataspelsmu-
sik till klassiska verk och tack 
vare de offentliga konserter 
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– INTEGRATION 
OCH NY SAMAR-
BETSPARTNER  
I FOKUS

KRISTINA 
ENQUIST

PRODUCENT
NORRBOTTENS  

UNGDOMSSYMFONIKER
0920 - 23 66 81

kristina.enquist@nll.se

”Förra året såg vi fram emot 
att få ha vårt 25-årsjubileum, 
och vilka minnen vi har fått! 
Det som jag kommer att 
komma ihåg allra mest är 
hur graffitikonstnären Anton 
Backe målade till vår musik 
under vår jubileumskonsert i 
Musikhögskolans aula i Piteå, 
det blev ett mästerverk (bild 
se sid 83). Fotografen Olivia 
Markströms bilder med vår 
repertoar som inspiration 
ställdes ut i samband med 
våra konsert – så fina! Hela 
konserten var ett mycket bra 
exempel på flera konstformer 
i samklang och som gav 
en helt unik konsert som 
var fullsatt till sista stolen. 
Under jubileumskonserten 
uruppförde vi också musik 
från dataspelet Battlefield, 
fint arrangerad av Anders 
Niska. Det var spännande att 
få ha kompositören Mikael 
Karlsson med på länk från 
New York.

Andra minnen från året 
är den fullsatta konserten i 
Ålidhems kyrka i Umeå. Inte 
en tom plats i kyrkbänkarna  
– så stolta vi var! Nu till hösten 
väntar vår spelning under 

Kulturfestivalen i Gällivare. 
Och i november har vi blivit 
inbjudna att spela i Göteborg 
tillsammans med Stockholms 
(SUSO) och Göteborgs 
(VÄGUS) ungdomssymfoniker.

Det blir en magnifik konsert 
med tre orkestrar, cirka 200 
musiker på plats! Vi är stolta 
över att ha blivit tillfrågade  
att delta!

Under 2017 börjar arbetet 
med ett nytt program. Vi 
kommer också påbörja ett 
integrationsarbete så att även 
nyanlända kan känna sig 
inkluderade i våra konserter 
och att konserttillfällena blir 
än mer lättillgängliga för alla. 

Vi inleder också ett helt nytt 
samarbete med Kulturskolan i 
Kiruna och även ett samarbete 
med Västerbotten, viktigt och 
roligt. Vi kommer både att 
hålla läger och ge konsert där, 
då gör vi ett uruppförande 
av Luleåkompositören Björn 
Sikströms stycke. Björn har 
under sin skrivprocess haft 
en dialog med ungdomarna i 
orkestern så det blir spännande 
att höra vad arbetet lett fram till. 

Vi kommer att arbeta mer 
med att ungdomarna ska 
vara mer involverade i själva 
planeringsarbetet under 
året och vi fortsätter med 
vårt faddersystem. Alla som 
kommer som nya musiker 
i orkestern blir tilldelad en 
fadder som hjälper till med allt 
från att hitta till rätt lokaler till 
att komma in i orkestern. 

2017 blir helt säkert ett 
jätteroligt år!”

DET HÄR ÄR NORRBOTTENS 
UNGDOMSSYMFONIKER

vi kommer att 
arbeta mer med 
att ungdomarna 
ska vara mer 
involverade

Foto: M
arie Lundgren
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SUCCÉKONSERT  
FÖR AYJO

Vår unga jazzensemble 
Arctic Youth Jazz Orchestra 
samlades för läger i april. 
Med trombonisten Dicken 
Hedrenius som ledare hade 
man workshops och andra öv-
ningar (Dicken hade med sig 
fina dinosaurie-stickers som 
belöningssystem!) i två dagar. 
Helgen avslutades med en 
Pingstdagskonsert med musik 
av bl a jazzlegendaren Gugge 
Hedrenius, Glenn Miller och 
Count Basie. Fullsatt lokal 
och mer än nöjd publik! 

framförd av våra ungdoms-
symfoniker under deras 
25-års jubileumskonsert på 
Musikhögskolan i Piteå i år. 
Anton Backe heter Luleå-
konstnären som tog sig  
an uppdraget.

Fotografen Olivia Mark-

KONST A LA CARTE!

Ett mycket vackert konst-
verk kommer att pryda en 
av väggarna i vårt nya hus i 
Piteå. Och det är inte vilken 
tavla som helst utan en gjord 
i stundens hetta till musik 

Foto: M
aria Fäldt

82

"Vårt 25-årsjubileum 
fortsätter och har i fokus att 
inspirera nya generationer 
av musiker. Det gör vi 
genom att spela på så 
många av regionens scener 
som vi hinner med. Vi gör 
det med vår romantiska 
symfonirepertoar och 
frontar några av våra egna 
orkestermusiker som solister.

Sedan 1991 har  
Norrbottens Ungdoms-
symfoniker fungerat som 
en viktig bas och plantskola 
för mängder av ungdomar. 
Idag finner vi många av 
dessa musiker i de flesta stora 
svenska orkestrar, och några 
spelar i orkestrar utanför 
landets gränser. Många 
arbetar som lärare för att 
inspirera en ny generation till 
klassisk musik. Norrbottens 
Ungdomssymfoniker är en av 
tre stora ungdomsorkestrar 
i landet, den enda norr om 
Dalälven. 

Då rekryterade vi musiker 
från Norrbotten och till viss 
del från Västerbotten. Nu, 
25 år senare, vet vi hur bra 
vår modell är. Nu vill vi vara 
proaktiva och bjuda in hela 
Norrlands unga musikliv 
till vår verksamhet. Vi har 
samtidigt en stor utmaning 
då flera av orkesterns 
instrument har förlorat i 
attraktion. Det är svårt att 
finna unga musikanter som 
valt t ex oboe, fagott eller 
kontrabas.

Under åren har Norrbottens 
Ungdomssymfoniker haft 
förmånen att vinna första  
pris i nationella och 
internationella tävlingar.  
1999 blev vi världsmästare vid 
tävlingar i Wien. Orkesterns 
musikanter är fantastiska och 
kommer från Kiruna i norr 

till Örnsköldsvik  
i söder. Orsaken till  
framgång var att vi då  
– för 10-20 år sedan kunde 
finna regional ekonomi till 
orkesterresor. Dessa resor  
– turnéer – svetsade samman 
orkestern till den nivå att 
vi kunde komma hem som 
världsmästare. 

konserter och 
repetitioner har 
alltid en god 
kvalité med 
hjälp av våra 
medarbetare
Konserter och repetitioner 
har alltid en god kvalité med 
hjälp av våra medarbetare 
som ger av sin erfarenhet och 
musikalitet till orkesterns 
utveckling. Nu med 25 år 
i ryggen siktar vi mot nya 
framgångar och ett 30 års 
jubileum. Kom och lyssna på 
ung musik i världsklass!"

LEIF 
KARLSSON

DIRIGENT OCH KONSTNÄRLIG LEDARE 
NORRBOTTENS UNGDOMSSYMFONIKER

– UNG MUSIK I 
VÄRLDSKLASS

NY CD FRÅN  
ARCTIC LIGHT

Song of the Mountain Birch 
heter den senaste skivan 
med vår unga vokalensemble 
Arctic Light. 17 spår är 
inspelade på denna CD-
skiva med sånger av bl a Jan 
Sandström, Jimi Hendrix (!) 
och förstås titellåten Song of 
the Mountain Birch skriven 
av Susanna Lindmark som 
är konstnärlig ledare för 
vokalensemblen. 

NOTISER

ström från Piteå och hennes 
bilder gjorde även de ett 
djupt intryck. Inspirationen 
till bilderna, som kommer 
att finnas till beskådning på 
vårt nya kontor, fick hon av 
Norrbottens Ungdomssym-
fonikers repertoar. 
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EKO FRÅN FÖRR

OFF Köps utanför 
avtalet för 
10 000 kr 
exkl. moms

Pärlor från den 
svenska låtskatten

FAKTA

Programmet för bygde-
gårdar ska läggas utanför 
tätorten i bygdegårdar  
eller liknande. Konserten 
beställs utanför Norrbottens- 
musikens avtal. 

Period: Efter överens-
kommelse med producent

Pris: 10 000 kr exkl. moms
Producent: Johan Englund

Vem minns inte folkparkens 
utescener, tombola, en kokt 
med bröd i pausen, blanka 
skor och utedass? På scenen 
ljöd musik av Monica Zetter-
lund, Alice Babs, Cornelis 
Vreeswijk, Robban Broberg 
och Jan Johanssons trollska 
pianospel.

Eller kanske av någon av 
Norrbottens egna musiker; 
Allan Lundström och Arno 
Gullberg, bara för att nämna 
några?

Kom och lyssna till musik 
från några av dåtidens mest 
älskade artister som tyvärr 
lämnat oss men vars musik 
lever kvar – lika aktuell då 
som nu. Det blir härliga  
musikpärlor, vissa i traditionell 
tappning medan andra kläs i 
ny spännande kostym.

I årets bygdegårdsprogram 
ger vi dig chansen till hög 
mysfaktor med musikaliska 
tillbakablickar och nostalgi, 
denna gång framförd av ett 
minst lika härligt gäng som 
originalet. Varför inte passa 
på att spisa musiken i sällskap 
av gott fika eller en värmande 
soppa med bröd?

Det här är startskottet 
på ett nytt projekt mellan 
Norrbottensmusiken och 
Musikhögskolan i Piteå där 
kandidater från högskolan 
och musiker ur Norrbotten 
Big Band deltar.

2017

BYGDEGÅRDS- 
PROGRAM

Foto: M
arie Lundgren

Foto: Pressbild/ W
ikipedia
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HEJ DÅ ADAM 
– OCH VÄLKOMMEN 
PETTER!

Vår fast anställde 
storbandspianist Adam 
Forkelid har bestämt sig 
för att bli frilans igen. Men 
vi är ganska säkra på att vi 
ses även framöver i många 
musikaliska sammanhang.
Samtidigt passar vi på att 
välkomna en ny musiker 

I vår verksamhet träffar vi, och får chansen 
att arbeta med, många spännande personer. 

Ibland i form av vikarier på olika tjänster som  
tyvärr lämnar oss efter ett tag. Nu och då får vi också  
välkomna en ny fast medarbetare – alltid lika trevligt! 

Lite fakta kring Norrbottensmusiken ur redovisning 
inlämnad till Kulturrådet (KUR) gällande 2015.    

   
ANSTÄLLDA   ANTAL    ÅRSARBETEN/TJÄNSTER  

Administrativ personal  7,5   3 chef, 1,5 ekonomi, 3 marknad
Producenter   5,2   Fördelat på BoU, NBB, NEO, NKO, PKO, NUS, AL
Musiker    15   6 NEO, 9 NBB
Teknisk personal   2,8   3 tekniker 
  
 
ANSTÄLLDA FRILANSARE     ANTAL PERS.    ÅRSARBETEN 

Totalt frilans       325    15,64
   

2015 ÅRS STATISTIK

PRODUKTIONSTATISTIK M.M.  

Antal konserter och föreställningar       381 
Antal workshops, seminarier         88 
Antal publik, Barn och Unga i Norrbotten 22 063 
Antal publik, offentliga förest.  19 069 
Antal läger- och konsertdagar  
med ungdomsensemblerna         39

ÖVRIGA  
SAMARBETSPARTNERS

Kulturskolorna i Norrbotten, 
Norrbottensteatern, Länsbiblioteket, 
Sveriges Orkesterföreningar  
och Svenska Orkesterförbundet 
Övre Norrland, Musikhögskolorna 
i Piteå, Stockholm, Malmö  
och Örebro, Framnäs folkhögskola  
och Gotland Tonsättarskola

PROJEKT M.M. 

Norra noden för ny musik 
KUR, NLL, Piteå kommun  
  
Musiksamverkan i Norr  
KUR, övriga 4 norrlandslänen

Nätverket för Musikteater  
och dans (NMD) 
KUR, övriga 4 norrlandslänen

Nordiskt Ensembleprojekt
Kulturbryggan 

European Music Circle (EMC)  
Europiskt nätverk 

till Norrbotten Big Band. 
Sedan 2009 har basisten 
Petter Olofsson vikarierat 
i vårt storband Norrbotten 
Big Band och Petter 
började sin karriär i vårt 
ungdomsstorband redan 
tidigare än så (läs Dan 
Johanssons krönika på 
sid 77). Petters anställning 
betyder att vi i fortsättningen 
har en (efterlängtad) fast 
basist till varje produktion.

SO LONG MARITA!

Marita Henningsdotter 
Lovnér har senaste året 
vikarierat för vår enhetschef i 

Ann-Charlotte Parment 
gjort med den äran hos oss. 
Hon har dessutom delat sin 
tid mellan oss och länsmu-
seet, pust! Men nu är det 
slut för denna gång då vår 
ordinarie controller Sofia 
Merum kommer tillbaka 
efter sin föräldraledighet.

Piteå. När nu Tomas Isacsson 
kommer tillbaka säger vi  
hej och tack till Marita  
– vi ses säkert snart i andra 
spännande sammanhang!

PÅ ÅTERSEENDE 
LARS-GÖRAN!

Våra årliga musikdagar New 
Directions har detta år 
producerats av Lars-Göran 
Ulander, jazzsaxofonist och 
före detta Sveriges Radio-
medarbetare. Det blev ett 
gediget program med musik 

för alla smaker, och till och 
med en kompositionstävling 
utlyst av danska Esbjerg 
Ensemble (mer om festivalen 
på sid 36). Vi klipper dock 
inte navelsträngen helt med 
L-G för han återkommer 
fram till årsskiftet som 
projektledare för Norrbotten 
Big Band.

Foto: G
erd U

lander
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BYE BYE 
ANN-CHARLOTTE   
– OCH HEJ IGEN 
SOFIA!

En verksamhet behöver 
någon som håller koll på 
finanserna och det har 
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Sofia Merum
Controller
(föräldraledig t.o.m.  
november 2016)
0920-23 66 76
sofia.merum@nll.se

Susanna Lindmark
Producent, konstnärlig ledare 
och dirigent Arctic Light
0920-23 66 93
susanna.lindmark@nll.se

Annelii Backman
Marknadsansvarig
0920-23 66 97
annelii.backman@nll.se

Johan Englund
Producent
Barn och Ungdom
0920-23 66 70
johan.englund@nll.se

Kristina Enquist
Producent
Barn och Ungdom och Norr-
bottens Ungdomssymfoniker
0920-23 66 81
kristina.enquist@nll.se

Kristina Nilsson
Länsmusikchef 
(tjänstledig t.o.m.  
januari 2017)
0920-23 66 60
kristina.b.nilsson@nll.se

Alexandra Nyman
Kommunikatör
0920-23 66 68
alexandra.nyman@nll.se

Marie Lundgren
Grafisk formgivare
0920-23 66 64
marie.lundgren@nll.se

Ann-Charlotte Parment
Vik. Controller
0920-23 66 76
ann-charlotte.parment@nll.se

Ewa Johansen
Adm. assistent
0920-23 66 63
eva.johansen@nll.se

Walter Brolund
T.f. länsmusikchef,  
orkesterchef Norrbotten Big 
Band samt enhetschef  
Barn och Ungdom
0920-23 66 71
walter.brolund@nll.se

HÄR ÄR VI SOM ARBETAR PÅ  
NORRBOTTENSMUSIKEN
– KONTAKTA OSS GÄRNA!

Åsa Westling
Producent
Norrbotten Big Band
0920-23 66 73
asa.westling@nll.se

Lars-Göran Ulander
Projektledare
Norrbotten Big Band

Veronica Markström
Producent
Norrbotten NEO
0920-23 66 95
veronica.markstrom@nll.se

Håkan Ekman
Producent
Norrbottens Kammarorkester 
och Piteå Kammaropera
0920-23 66 91
hakan.ekman@nll.se

Mats Lundberg
Teknisk producent
0920-23 66 92
mats.r.lundberg@nll.se

Tomas Hörtin
Orkesterinspicient 
och notbibliotikarie
070-243 14 93
tomas.johansson-hortin@nll.se

Tomas Isacsson
Enhetschef Piteå
0920-23 66 90
tomas.u.isaksson@nll.se

Dan Johansson
Samordnare AYJO
070-674 16 29
dan.johansson
@norrbottenbigband.com

Mats Lundstedt
Ljudtekniker
0920-23 66 69
mats.lundstedt@nll.se

SKRÄDDARSYDDA  
BESÖK!

Våra musiker erbjuder länets  
musik- och kulturskolor att i  

samband med turnéer också kunna 
genomföra workshops, orkestersam-

arbeten eller liknande. Ta kontakt 
med ansvarig producent och  

diskutera idéer och möjligheter.
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OBS!

FÖR PRESSEN

Norrbottensmusikens press-
tjänst är helt digitaliserad. 
Detta betyder att alla press-
meddelanden skickas ut med 
e-post. På vår hemsida, www.
norrbottensmusiken.se under 
rubriken Pressrum finns 
arkivbilder på våra orkestrar, 
konstnärliga ledare, producen-
ter och länsmusikchef. Dessa 
bilder är fria för publicering 
och finns i högupplösta ver-
sioner. Till de föreställningar 
där vi vill undvika störande 
fotografering finns även fria 
pressbilder som får användas 
vid recensioner, reportage 
eller förhandsartiklar.

KONTAKT

Norrbottensmusiken i Luleå
Magasinsgatan 2, vån 6
Box 972
971 29 Luleå

Norrbottensmusiken i Piteå
Acusticum 6
Bagargatan 3b
941 28 Piteå

MARKNADSFÖRING

För offentliga program tillhan-
dahåller Norrbottensmusiken 
utan kostnad följande material: 

Affischer, flygblad, e-vykort 
och facebookgrafik. Massme-
dia informeras via pressrelea-
ser och/eller presskonferenser 
om det kommande program-
met. Vi kan även bistå med 
råd och hjälp vid den lokala 
marknadsföringen. 

Inför skolprogrammen 
tillhandahåller Norrbottens-
musiken affischer och i före-
kommande fall lärarinforma-
tion. Till vissa skolprogram 
förekommer även planerade 
förbesök av artisterna.

FÖR ARRANGÖRER

Arrangörer som producerar 
eget marknadsföringsmaterial 
ska använda sig av Norrbot-
tensmusikens logotyp, som 
finns att hämta på hemsidan 
under rubriken För arrangörer. 

KONSERTTYPER

Det finns tre typer av kon-
serter i Norrbottensmusikens 
programkatalog:

Skolkonserter
Föreställningar för 
barn tillsammans 

med lärare på förskolor och 
skolor, vanligtvis på lek-
tionstid. Får ej beläggas med 
entréavgift.

Familjekonsert
Föreställningen är en 
offentlig konsert för 

barn och vuxna som oftast 
ges lördag eller söndag på 
dagtid. Arrangören har rätt 
att ta ut entréavgift. 

Offentliga konserter
Föreställningar som 
är öppna för allmän-

heten och där arrangören har 
rätt att ta ut entréavgift. Vissa 
av de offentliga konserterna 
beställs utanför Norrbot-
tensmusikens avtal. Dessa är 
i katalogen uppmärkta med 
pris 10 000 kr exkl moms.

PRISLISTA  
ENLIGT AVTAL

Förskola: 3 300 kr

Låg- och mellan- 
stadium: 5 600 kr

Högstadium och  
gymnasium: 8 100 kr

Familjekonserter: 8 500 kr

Offentliga konserter  
enligt särskild prislista.

Moms tillkommer.

Vad ingår i priset?
Alla kostnader för  
artisterna ingår i priset.

Vilka kostnader  
tillkommer för arrangören?
Arrangören står för lokalhyra, 
pianostämning, bärhjälp och 
egen annonsering.

Vem kan jag ringa om jag 
har frågor om köpvillkor 
och liknande?
Vår administrativa assistent 
Ewa Johansen kan svara på 
frågor om vad som gäller i 
din kommun eller vem som 
har tecknat avtal.

VAD KRÄVS AV EN  
ARRANGÖR?

Som arrangör ska man känna 
till de praktiska förutsättning-
arna för att genomföra en 
föreställning. Lägg märke till 
de uppgifter som anges vid 
respektive program, särskilt 
viktigt är att publikantalet 
inte överskrids vid skolkon-
serter och att de tekniska 
förutsättningarna som 
mörkläggning och liknande 
uppfylls. Rådfråga gärna 
ansvarig producent.

BUSSNING

Om du 
som  
arrangör 
vill ordna 

bussning av publik till någon 
av Norrbotten Big Band, 
Norrbottens Kammarorkester, 
Norrbotten NEO eller Piteå 
Kammaroperas offentliga kon-
serter kan Norrbottensmusi-
ken efter samråd med arrangö-
ren stå för busskostnaderna. 

KÖPVILLKOR ANTECKNINGAR

FAM

OFF

SKOL

Gör din intresseanmälan på  
www.norrbottensmusiken.se  
senast 25 september 2016!



92

ANTECKNINGAR


