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jag är djupt imponerad 
över all den tid, 

kraft och engagemang som 
ni arrangörer lägger ner  

inför våra konserter

KRÖNIKA
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– DE MAGISKA 
ÖGONBLICKEN 
SOM KAN GÖRA 
SKILLNAD

KRÖNIKA

"I dagarna är det ett år sedan 
jag klev in genom dörrarna 
på Norrbottensmusiken 
som nytillträdd länsmusik-
chef efter många år som 
arrangör. Jag kom till en 
institution som varit verksam 
i länet i 30 år. Det som slår 
mig en dag som denna och 
som fascinerar mig är att 
trots de många produktioner 
som sett dagens ljus under 
årens lopp så finns det ett 
enormt driv att ständigt 
utveckla verksamheten,  
med målsättningen att  
skapa konsertprogram  
som ska beröra, vara 
relevanta i vår samtid och 
överraska lyssnaren.

Vårt uppdrag är att 
erbjuda professionell, 
högkvalitativ konsertverk-
samhet med en varierad 
repertoar för barn, unga  
och vuxna. 

Våra ensembler ska lägga 
stor vikt vid att arbeta med 
konstnärlig utveckling och 
förutom i Norrbotten verka 
som ambassadörer för 
norrbottniskt och svenskt 
musikliv, både nationellt och 
internationellt. Genom vår 
plantskola vill vi tillsammans 
med länets kulturskolor 

främja tillväxten av unga 
musiker och sångare i 
Norrbotten för att skapa  
ett attraktivt län att bo,  
leva och känna framtidstro i.

För att klara allt detta 
är relationen med er 
arrangörer viktig för oss 
och vi tror att genom 
kontinuerliga samtal, tid för 
möten och gemensamma 
utbildningsinsatser för att 
stärka och vidareutveckla 
arrangörsledet kan vi gemen-
samt skapa förutsättningar 
för ett fortsatt rikt kultur-
utbud i Norrbotten.

Under året som gått har jag 
haft glädjen att träffa flera av 
er arrangörer på hemmaplan 
i konsertsammanhang runt 
om i vårt län. Jag är djupt 
imponerad över all den tid, 
kraft och engagemang som ni 
inför varje konsert lägger ner 
för att bjuda publiken på just 
de där magiska ögonblicken 
som kan bidra till att göra 
skillnad för människor i 
vardagen. 

Jag är nyfiken på att höra 
från er om era tankar och 
idéer som kan bidra till vår 
fortsatta utveckling. Jag ser 
fram emot att möta er  
snart igen!"

ANNA  
JIRSTRAND SANDLUND
Länsmusikchef



6

de med kompositions- och 
dirigentstudenter vid såväl 
Musikhögskolan i Piteå 
som Kungl. Musikhögsko-
lan i Stockholm. 

Musikerstudenter vid 
Musikhögskolan i Piteå 
gör årligen en praktikturné 
inom Norrbottensmusik- 
ens utbud och för både 
Musikhögskolan i Piteå 
och Framnäs folkhögskola 
genomförs årligen ett antal 
workshops.

I NORRBOTTENS- 
MUSIKEN INGÅR

• Norrbotten Big Band

• Norrbotten NEO

• Norrbottens  
Kammarorkester

•  Piteå Kammaropera  
med Kyrkoopera 

VÅR KONSTNÄRLIGA  
VERKSAMHET FÖR UNGA

• Norrbottens Ungdoms-
symfoniker (NUS)

•  Arctic Youth Jazz  
Orchestra (AYJO)

•  Vokalensemblen  
Arctic Light

• Workshops vid  
skolkonserter

•  Stöd till kulturskolorna

•  Stöd till folkmusik  
för unga

Norrbottensmusikens 
uppdrag från Region Norr-
botten är att leverera pro-
fessionell musikverksamhet 
i Norrbottens län. Det gör 
vi i samarbete med: 

• institutioner
• kommuner
• skolor
• föreningar
• enskilda och övriga 

aktörer i länet 

Vi erbjuder scenkonst av 
hög kvalitet med en varie-
rad repertoar för barn, unga 
och vuxna. 

Norrbottensmusiken 
utvecklar och stödjer 
samarbetet med det fria 
musiklivet i länet. Länets 
kommuner och arrangörer 
är viktiga samarbets- 
partners.

Vår verksamhet för 
barn och ungdom är stor. 
Skolkonserter sprids till 
varje kommun och når ca 
19 000 barn och unga per år. 

Tillväxten av unga musiker 
och sångare främjas genom 
våra pedagogiska och 
konstnärliga verksamheter; 
Norrbottens Ungdoms-
symfoniker, Arctic Youth 
Jazz Orchestra och vokal-
ensemblen Arctic Light. 

Vi fortsätter utveckla vår 
samverkan med musik- och 
kulturskolorna liksom med 
musikutbildningarna vid 
Framnäs folkhögskola och 
Musikhögskolan i Piteå. 

Vi genomför en mängd 
aktiviteter tillsammans med 
högre musikutbildningar. 
Genom möten med våra 
professionella musiker och 
ensembler ges studenter 
utvecklingsmöjligheter som 
är till nytta för musiklivet 
i hela Sverige. Våra egna 
ensembler Norrbotten 
NEO och Norrbotten Big 
Band arbetar återkomman-

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ 
NORRBOTTENSMUSIKEN 
– SÅ HÄR JOBBAR VI!

NORRBOTTENSMUSIKEN

skolkonserter 
sprids till varje 
kommun och når 
ca 19 000 barn 
och unga per år
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Länets kulturskolerektorer samlades hos oss i våras  
och fick möta bland andra kulturchef Kristina Nilsson  
och intressanta föreläsare.

Estrad Norr gästade oss med spän-
nande operan Vem behöver en skatt 
som turnerade till länets förskolor.
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NORRBOTTENSMUSIKEN

barn och unga har 
det senaste året fått 
chansen att uppleva 

våra konserter

18 710

personer gästade vår 
kyrkoopera Under en 

kvinnas hjärta som 
turnerade i länet

1068

personer har under det 
senaste året hört 

en konsert med Norr- 
bottens Kammarorkester 

3 569

personer har under de 
senaste tolv månaderna 
sett en konsert med vår 
kammarmusikensemble 

Norrbotten NEO

2245

372
konserter signerade 
Norrbottensmusiken 
spelas i länet varje år

workshops och 
seminarier gav oss 

förra året chansen att 
möta studenter 

74

36
dagar om året håller vi 

läger och ger ungdomar 
chansen att spela i prof- 
essionella sammanhang

15 128
personer har under det 

senaste året besökt  
en konsert med  

Norrbotten Big Band

miljoner människor har vi 
underhållit och roat med våra 
konserter sedan starten 1988

norrländska frilans- 
musiker har sedan 2014 

fått arbetstillfällen genom 
våra turnéer

124

produktioner från Norrbotten 
i varav 21 har hittats genom 

vårt årliga Showcase, har 
sedan 2014 turnerar i länet

35

personer mötte oss 
via sociala medier 
under ett halvår  

– gör det du också!

799 000

Kolla genast in våra  
Facebook-sidor:

norrbottensmusiken
norrbottenbigband

norrbottenneo
arcticlight
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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
Michal Tomaszczyk
Björn Hängsel
Vakant

Bas
Petter Olofsson

Foto: A
nders A
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vid konserter i årets slut. I år är 
det pianisten och kompositören 
Göran Strandberg som inne-
har uppdraget och 2019 axlar 
unga amerikanska stjärnskottet 
Genevieve Artadi rollen.

Nationella som internatio-
nella namn gästar regelbundet 
orkestern, nu senast unga Los 
Angels-duon KNOWER vars 
funkpop gjorde stor succé hos 
publiken i Norrbotten likväl 
som i Stockholm där man 
vann en helt ny storbands- 
publik. Tillsammans med 
schweiziska trion VEIN 
tolkade man klassisk musik i 
jazzform. I ett turnéutbyte med 
Bohuslän Big Band mötte man 
en helt ny publik längs västkus-
ten tillsammans med artisten 
Edda Magnason. 

Att spela för skolklasser är 
en viktig del i Norrbotten Big 
Bands uppdrag, att barn i olika 
åldrar får uppleva levande 
orkestermusik och särskilt 
storbandsmusik känns mycket 
angeläget.

I arbetet med ungdoms- 
storbandet Arctic Youth Jazz 
Orchestra (AYJO) har musik- 
erna också en viktig funktion 
som mentorer för unga musi-
ker i länet med uppgiften att 
dela med sig av sina kunskaper 
och erfarenheter.

Storbandet besöker och 
bjuder även in studenter vid 
kompositions-, musiker- och 
musiklärarlinjerna i landet  
för att delta i olika clinics  
och workshops.

Vi ses i konsertlokalerna!

Norrbotten Big Band är ett 
professionellt storband inom 
Norrbottensmusiken/Region 
Norrbotten i Luleå. 

Under 2019 bjuder stor-
bandet på ett mycket varierat 
program där vi får lära känna 
argentinska rytmer, gospel, 
visa, soul och jazzklassiker 
på ett nyskapande sätt. Precis 
som tidigare år fortsätter man 
att tänja på gränserna och 
skapar helt unik musik.

Konstnärlig ledare är 
musikern och kompositören 
Joakim Milder, tillika profes-
sor i improvisation vid Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm.

Att beställa och spela ny 
musik är något mycket viktigt 
för Norrbotten Big Band. 
Under 2017-2018 uruppförde 
man 42 nyskrivna komposi-
tioner. 

Den 10 februari tilldelades 
storbandet Manifest 2017 för 
Årets Jazz-skiva tillsammans 
med pianisten Cecilia Pers-
son. Juryns motivering löd:

"Toner som konstruerats med 
minutiös noggrannhet och 
mejslats ut med millimeterpre-
cision. Progressiv jazz som ut-
trycker exakta känslor genom 
en ensemble av starka solister, 
samtidigt lyrisk och komplex. 
Storbandsjazz som är mer än 
storbandsjazz."

Varje år samarbetar orkestern 
med en huskompositör som 
träffar musikerna regelbundet 
under året. Huskompositören 
har också som uppdrag att 
skriva ny musik för Norrbot-
ten Big Band som uruppförs 

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

MÖT NORR-
BOTTEN BIG 
BAND

En viktig 
uppgift är att 

vara mentor för 
unga musiker
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Här får vi guldkorn från 
hennes senaste två skivor 
Curiosity och Ella lives, som 
hyllar några av Vivians stora 
förebilder, jazzikoner som 
Ella Fitzgerald, Shirley Horn, 
Monica Zetterlund, Nina 
Simone, Wayne Shorter, 
Herbie Hancock med flera. 
Allt detta varvas med egna 
kompositioner i starka 
arrangemang av rytmsäkra 
pianisten/kontrabasisten och 
kompositören Martin Sjö-
stedt som också leder bandet. 
Sjöstedt är bekant för stor-
bandet sedan tidigare då han 
genom åren återkommande 
gästat på kontrabas samtidigt 
som han spelat med jazzeliten 
runt om i världen.

Med Sjöstedts fina och 
spännande arrangemang vill 
Vivian blicka utanför ramar-

na och istället skapa något 
annorlunda. Både Vivian och 
Martin är rotade i jazzmusik- 
en men även andra genrer 
och försöker båda strävar 
efter att skapa en intressant 
gränsöverskridande musik- 
upplevelse för lyssnaren, ex-
empelvis som att sätta gamla 
kompositioner i nyare skrud. 

Här kommer Vivians dis-
tinkta röst att lyftas på olika 
sätt som vokalist, instrumen-
talist och texttolkare. 

– Jag tycker om när jag får 
leva ut känslorna i musiken. 
Det är därför jag håller på 
med jazz, det är friheten, här 
och nu i stunden, säger Vivi-
an Buczek avslutningsvis.

Det bådar gott inför Vivi-
ans länspremiär i Norrbotten!

Dynamisk, närvarande, spon-
tan – och med glimten i ögat. 
Så beskriver hon sig själv, en 
av de absolut bästa jazzröst- 
erna som vi länge velat 
presentera för publiken här i 
Norrbotten. Vivian Buczek är 
en hyllad sångerska i Sverige 
och utomlands. Hon har rött-
er i Polen men är uppvuxen i 
Malmö och hon äger scenen 
med en ödmjuk självklarhet 
oavsett vad hon tar sig an. 

Musiken i den här produk-
tionen, döpt till A Woman's 
Voice, utgår från hennes eget 
perspektiv på livet. Vivians 
porträtt tar avstamp i före-
bilder och låtar som handlar 
om allt från att vara mamma 
och dotter till politik eller om 
hur det är att komma från ett 
annat land – en kvinnas per-
spektiv oavsett var i världen 
hon befinner sig. O

A WOMAN'S VOICE
Foto: Pelle Piano

guldkorn av bl a 
Ella Fitzgerald 

blandas med 
nyskrivet 

NORRBOTTEN BIG BAND

FAKTA
Period 28 januari – 8 februari

Speltid Ca 2 tim inkl paus
Lokal Konsertlokal/ scen

Spelyta 10 x 7 meter
Takhöjd minst 4 meter

Bygg-/rivtid 4 tim/ 2 tim
El 1 x 16A trefas 

och 1 x 32A trefas
Övrigt Nystämd flygel 

eller piano
Ljudtekniker Mats Lundstedt

Producent Åsa Westling
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mans med sin farfar, berättas 
alltså till musik där instru-
menten representerar de olika 
djurens, farfars, jägarnas och 
Peters röster. 

Berättare är skådespelaren 
och musikalartisten Beatrice 
Järås som för handlingen i 
sagan framåt medan musiken 
illustrerar den. Beatrice har 
en lång meritlista men för 
de flesta är hon kanske mest 
känd som Lottas mamma i 
filmerna om Lotta på Bråk-
makargatan. 

Projektet initierades av 
Nils "Nisse" Landgren som 
gav Tini i uppdrag att arrang-
era musiken för jazzbesätt-
ning. Produktionen hade sin 

premiär under Landgrens 
festival Jazz Baltica i tyska 
Timmendorf och musiken 
finns även utgiven på CD- 
skiva. Den här konserten  
är ett lättsamt sätt att intro- 
ducera jazzmusik för en  
yngre publik.

”Farfar har varnat Peter 
många gånger för vargen. 
Men Peter är en orädd pojke 
och när vargen kommer  
smygandes har Peter en  
listig plan …”

Hur det går får du se själv 
− det är en nervpirrande 
berättelse som förstärks av 
minst lika spännande musik!

Den ryske kompositören Ser-
gej Prokofjevs framgångsrika 
musiksaga Peter och Vargen 
kommer nu till liv på ett helt 
nytt sätt genom den tyska sax-
ofonisten och kompositören 
Katharina ”Tini” Thomsens 
arrangemang och Norrbotten 
Big Band. 

Originalversionen skrevs 
för symfoniorkester och att 
Tini fått tillåtelse av de efter-
levande att arrangera om den 
i jazzformat är något mycket 
ovanligt och en stor ära. Tini 
kommer även att leda stor-
bandet under denna turné.

Den här klassiska sagan 
om Peter, som bor i en stuga 
mitt i stora skogen tillsam-

PETER OCH VARGEN
Illustration: Daniel Weth

en riktigt 
spännande 
klassisk saga 
– nu i jazzformat 

NORRBOTTEN BIG BAND

FAKTA
Period 18 februari – 1 mars

Speltid 40 min
Lokal Konsertlokal/ scen

Spelyta 10 x 7 meter
Takhöjd minst 4 meter

Bygg-/rivtid 4 tim/ 2 tim
El 1 x 16A trefas 

och 1 x 32A trefas
Övrigt Nystämd flygel 

eller piano
Ljudtekniker Mats Lundstedt

Producent Åsa Westling

S F
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ligt exploderat och han ger 
idag konserter världen över. 

Under 2019 ingår han i det 
stora körprojektet Gospel Ex-
plosion i Norge men vi hinner 
mellan det projektets konserter 
låna honom till vårt län. I pro-
grammet presenteras Samuels 
egen musik som vi sett honom 
framföra i TV-program som 
Så ska det låta, Allsång på 
Skansen och Sommarkrysset. 
Under ledning av Norrbotten 
Big Bands konstnärlige ledare 
Joakim Milder, som delvis 
arrangerat musiken, kommer 
vi även få uppleva klassiska 
hits av artister som James 
Brown, Marwin Gaye och 
Stevie Wonder! 

Som ni förstår kommer man 
varken kunna sitta still eller 
låta bli att sjunga med i den 
här karismatiska konserten av 
och med vår största gospel-
export. 

Låt din kommun njuta av 
en musikupplevelse som lock-
ar till dans och som värmer 
hjärtat länge!

"I grund och botten blir det 
härlig gospel. Svängigt, glatt 
och medryckande.

Jag jobbar mycket med 
att få publiken till att vara 
delaktig, jag vill få människor 
att sjunga med och känna att 
de gör konserten tillsammans 
med oss som står på scenen. 
Det ska finnas något för alla 
i repertoaren. Först då är jag 
nöjd." Det är fina ord som 
kommer från Sveriges allra 
största gospelröst – Samuel 
Ljungblahd. Efter sitt fram-
trädande vid prins Carl- 
Philip och prinsessan Sofias 
bröllop 2015 har efterfrågan 
efter herr Ljungblahds varma 
person och stora röst fullkom-

SAMUEL LJUNGBLAHD
Foto: Pressbild

kända 
soulhits och 
amerikansk 
kyrkomusik

NORRBOTTEN BIG BAND

FAKTA
Period 6 – 13 mars

Speltid Ca 2 tim inkl paus
Lokal Konsertlokal/ scen

Spelyta 10 x 7 meter
Takhöjd minst 4 meter

Bygg-/rivtid 4 tim/ 2 tim
El 1 x 16A trefas 

och 1 x 32A trefas
Övrigt Nystämd flygel 

eller piano
Ljudtekniker Mats Lundstedt

Producent Åsa Westling

O

OBS!
Här gäller först till 
kvarn – 6 orter har 
chans att boka!
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1996. Redan då lockades han 
av de argentiska rytmerna och 
ville förkovra sig i att spela det 
avancerade tyska instrumen-
tet bandoneon. Augustsson 
har också komponerat egen 
musik för denna produktion 
som tar avstamp i Argentinas 
kanske mindre kända afroröt-
ter. Vi får också njuta av ett 
stycke signerat Bergalli. 

Nya infallsvinklar och 
spännande tolkningar som 
kombineras med styrkan 
i Norrbotten Big Band 
genomsyrar hela programmet 
i skräddarsydda arrangemang 
av Mikael Augustsson och 
Joakim Milder. 

Viljan att skapa något nytt 
och obeprövat är en drivkraft 
hos Augustsson, likaså den 
starka känslan för bando-
neonen som trots sitt tyska 
ursprung idag mest kopplas 
samman med tangons  
suggestiva värld.

Rytmik, passion och ele-
gans kan vi helt säkert räkna 
med när vårt storband gästas 
av dessa två mycket spännan-
de solister.

– Argentinare som bott i 
Europa länge brukar säga att 
de saknar ”quilombo”, berättar 
Augustsson. Så låt oss skapa 
lite kalabalik i Norrbotten!

Här får vi möta landet 
Argentina i ett exklusivt 
program där influenser från 
den argentiska folkmusiken 
och tangon blandas med 
klassiker av de största inom 
latinsk jazz. Det spanska ordet 
quilombo betyder i folk-
mun ungefär kalabalik eller 
maxade känslor – något som 
är lite hetsigt, intensivt och 
rörigt. Ett uttryck som passar 
bra in på programmet som 
eftertraktade bandoneonis-
ten Mikael Augustsson och 
svensk-argentiske världstrum-
petaren Gustavo Bergalli 
presenterar. Augustsson åkte 
till huvudstaden Buenos Aires 

QUILOMBO (KILOMBO)!
Foto: Ingemar Johansson

maxade känslor 
och argentinska 

rytmer 

NORRBOTTEN BIG BAND

FAKTA
Period 8 – 18 april

Speltid Ca 2 tim inkl paus
Lokal Konsertlokal/ scen

Spelyta 10 x 7 meter
Takhöjd minst 4 meter

Bygg-/rivtid 4 tim/ 2 tim
El 1 x 16A trefas 

och 1 x 32A trefas
Övrigt Nystämd flygel 

eller piano
Ljudtekniker Mats Lundstedt

Producent Åsa Westling

O
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och kanske var det därför han 
ville göra om Edwalls musik 
för storband. Eller för att de 
faktiskt var nära vänner och 
arbetade tillsammans i många 
år ända fram till Edwalls död 
1997. Där och då blev det 
viktigt för Bengan Janson att 
fortsätta framföra Edwalls 
musik och nu har den alltså 
blivit arrangerad för storband 
av bland annat musikerna 
i Visby Storband. Att spela 
Edwalls musik i storbands- 
format har inte gjorts tidigare. 
”Allan hade tyckt om det här. 
Han tyckte om att hålla saker 
och ting enkla, inget fick bli 

överarrangerat, men det här 
programmet hade han gillat 
skarpt” tror Janson. 

Mellansnack är något vik-
tigt för spelemannen Bengan. 
Att uttrycka ett budskap i 
musiken likväl som mellan-
snacket och sätta fingret på 
något dagsaktuellt ger något 
extra till publiken menar han.

Välkommen att möta de 
flesta och givetvis de bästa  
bitarna ur Allan Edwalls 
låtskatt tillsammans med 
entertainern Bengan Janson 
och Visby Storband!

I år byter Norrbotten Big 
Band turnéort med Visby 
Storband som gästar vårt län 
tillsammans med dragspel- 
aren och sångaren Bengan 
Janson i en konsert som 
presenterar den folkkäre 
skådespelaren, musikanten 
och poeten Allan Edwall i 
ord och ton. Bengan Janson 
blev känd som en av med-
lemmarna i gruppen Östen 
med Resten och har genom 
åren delat scen med artister 
som Kalle Moraeus, Björn 
Skifs och Loa Falkman. Han 
säger sig tycka om att ge sig in 
i olika musikaliska regioner 

ALLAN EDWALL 
I ORD OCH TON

Foto: Pressbild

de bästa 
"bitarna" av 

en folkkär 
musikant 

NORRBOTTEN BIG BAND

FAKTA
Period 18 – 22 september

Speltid Ca 1 tim 30 min
Lokal Konsertlokal/ scen

Spelyta 10 x 7 meter
Takhöjd minst 4 meter

Bygg-/rivtid 4 tim/ 2 tim
El 1 x 16A trefas 

och 1 x 32A trefas
Övrigt Nystämd flygel 

eller piano
Ljudtekniker Mats Lundstedt

Producent Åsa Westling

O
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NOTISER

VI HYLLAR PIANISTEN  
BOBO STENSON FÖR 
LÅNG OCH TROGEN 
TJÄNST

Bobo Stenson är en legendar 
känd för sitt öppna sinne och 
för sin tidlösa musik. Han är 
produktiv som få, senaste ski-
van heter Contra la Indecisión 
en platta som fick recensenter-
na att jubla. Det är svårt att tro 
det men Bobo fyller nu hela 
75 år och det vill Norrbotten 
Big Band tillsammans med 

sin konstnärlige ledare Joakim 
Milder fira på bästa sätt. Vad 
passar väl bättre än att ge jubi-
laren ett antal skräddarsydda, 
rykande färska jazzkomposi-
tioner av intressanta kompo-
sitörer? 

I den här konserten får 
Bobo en välkommen utma-
ning att framföra ny musik 
och något som han hett längtat 
efter – en sammanhängande 
turné! Bobo Stenson grun-
dade för ungefär 30 år sedan 
sin berömda trio – lika hett 
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eftertraktad idag som vid 
startskottet. Trion med Bobo i 
spetsen gör fortfarande kring 
20 och 30 livespelningar per år 
i Japan, Belgien och Frank-
furt. Men längtan efter att 
turnera – "så som man gjorde 
förr" lever kvar hos Bobo och 
därför ger vi honom chansen 
att få drömmen uppfylld på 
orter som Luleå och Piteå. Helt 
säkert blir det även fler städer 
som gästas med en musikupp-
levelse av högsta klass – under 
ledning av Joakim Milder.

HEJA BÄST-KUSTEN!

Ny publik och samarbete med 
nya arrangörer blev kvittot när 
Norrbotten Big Band turne-
rade längs västkusten i ett tur-
néutbyte med Bohuslän Big 
Band. Här hade man med sig 
artisten Edda Magnason som 
gästsolist som turnerade med 
storbandet redan förra året, då 
i Norrbotten. Storbandet, som 
fick mersmak efter mötena 
på orter som Halmstad och 
Kungsbacka hoppas att möta 
publiken längs "bäst"-kusten 
snart igen!

PROJEKTET JÄM-
STÄLLT STORBAND 
HAR STARTAT!

Inom storbanden råder stor 
manlig dominans – hur 
kommer det sig? Tillsammans 
med Bohuslän Big Band och 
Visby Storband har Norr-
botten Big Band fått pengar 
från Kulturrådet för att utreda 
varför könsfördelningen är 
så snedfördelad inom våra 
jazzorkestrar.

Första året har fokus legat 
på att med hjälp av djupin-

tervjuer med bland annat 
kvinnor som spelat i regionala 
ungdomsstorband få ökad 
förståelse för mekanismer 
och strukturer som kan ha 
betydelse för den ojämna 
könsrepresentationen. Med 
hjälp av projektledaren Ida 
Jarlgren och genusforskaren 
Lisa Lindén har vi kommit en 
bit på väg. Nu fortsätter vi pro-
jektet troligtvis två år framöver 
och hoppas att vi kan bidra till 
mer inkluderande storband 
och bredare könsrepresenta-
tion över tid.

NY SKIVA MED  
NORRBOTTEN BIG 
BAND OCH ANNE  
METTE IVERSEN

"Iversen imponerar" kunde 
man läsa i en av recensioner-
na. Och det gör hon vilket 
våra musiker och publiken 
kan skriva under på. Nu har vi 
samlat musiken som danska 
kompositören och basisten 

Anne Mette Iversen 
skräddarsydde till Norrbotten 
Big Band under sitt år som 
huskompositör på CD-skiva. 

Finns ute till försäljning  
i höst.
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MUSIKER 

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

Foto: M
arie Lundgren
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Norrbotten NEO har urupp-
fört musik av internationellt 
namnkunniga tonsättare 
som till exempel Chaya 
Czernowin, finska Polar-
prisvinnaren Kaija Saariaho 
och Franscesco Coll såväl 
som svenska namn som Per 
Mårtensson och Andrea 
Tarrodi.

Ensemblen har uruppfört 
över 150 verk och dessutom 
utvecklats till en nationell 
angelägenhet och en platt-
form som föder mängder av 
musikaliska idéer. 

Samarbeten med tonsättar- 
utbildningar är en viktig del 
i det arbetet och för närva-
rande samarbetar ensemblen 
med kompositionsutbild-
ningarna vid Musikhögsko-
lan i Piteå, Kungl. Musik-
högskolan i Stockholm och 
Gotlands tonsättarskola.

2012 belönades man med 
Föreningen Svenska Tonsät-
tares Interpretationspris.

Under 2019 kommer 
ensemblen att fortsätta föra 
musiken framåt i form av 
ny musik från svenska och 
internationella tonsättare. 
Man deltar också vid ISCM 
(International Society for 
Contemporary Music) i  
Estland med sångerskan 
Monica Danielsson.

Väl mött i konsert- 
lokalerna!

Kungliga Operan, Gotlands 
tonsättarskola, Folkoperan, 
Skandinaviens största konst-
musikfestival Klang eller ett 
klassrum i en norrbottnisk 
skola ... Ja, spelscenerna för 
Norrbotten NEO är varie-
rande och spännande. Med 
en ständigt växande publik-
skara fortsätter ensemblen 
ta mark inom konst- och 
kammarmusiken nationellt 
som internationellt. 

Man har hunnit fira 10 år 
i musikens framkant (sedan 
bildandet 2007) och är lan-
dets enda ensemble i sitt slag 
med ett nationellt uppdrag 
att verka för den nutida kam-
marmusiken. 

Nutida musik är ett vitt 
begrepp, som inbegriper 
tonsättningar som skrivits 
för snart 100 år sedan, men 
också det helt nyskrivna.  

Norrbotten NEO består av 
sju musiker som spelar flöjt, 
klarinett, slagverk, piano, 
violin, viola och cello. 

Musikerna fungerar även 
som stämledare i Norrbot-
tens Kammarorkester och 
ingår i Piteå Kammaroperas 
uppsättningar. I syfte att ver-
ka för den svenska kammar-
musikens utveckling beställer 
ensemblen fortlöpande nya 
verk och samarbetar både 
med mer och mindre väleta-
blerade tonsättare.

MÖT NORR-
BOTTEN NEO

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

ensemblen driver 
utvecklingen av 
samtida musik
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des övertala en tysk vakt att 
förse honom med notpapper 
och komponerade Quator 
pour la fin de temps (Kvartett 
för tidens ände) som urupp-
fördes i lägret inför de djupt 
gripna medfångarna – och 
lägervakterna. "Aldrig har 
jag blivit lyssnad till med så 
mycket uppmärksamhet och 
förståelse" har Messiaen sagt 
om det tillfället. 

Kvartetten består av åtta 
satser och är ett unikt univer-
sum av uttryck, djupt rotade i 
människans andliga dimen-
sion. Det är också ett av 
1900-talets mest centrala och 
viktigaste kammarmusik- 
aliska verk, skapat i terrorns 
centrum. I förordet till 
noterna skrev Messiaen att 
musiken var inspirerad av en 
text från det tionde kapitlet i 
Uppenbarelseboken.

Om Messiaen i det tyska 
fånglägret såg framför sig 
tidens slut har den brittiska 
tonsättaren Thea Musgrave 
inspirerats av Tennysons 
berömda dikt om klockorna 
som signalerar tidens gång. 
Sedan 1890-talet är det 
tradition i Sverige att just 
den dikten med de berömda 
orden ”ring, klocka, ring” 
reciteras från Skansen vid 
tolvslaget på nyårsafton. 
Thea Musgrave som är en av 
Storbritanniens mest fram-
stående och respekterade 
tonsättare har i sin Ring out 
wild Bells skapat en färgrik, 
uttrycksfull och dramatiskt 
gestaltande musik som griper 
tag och lockar lyssnaren in i 
hennes mångdimensionella 
klangvärld. 

Program
Thea Musgrave:  
Ring out wild Bells
Olivier Messiaen: Kvartett  
för tidens ände

Franske tonsättaren Olivier 
Messiaen njöt av att lyssna 
på fåglar, läsa antik grekisk 
poesi och indisk musikteori. 
Världen, den faktiska och 
den andliga, fann han fantas-
tisk och gränslös. Genom sin 
synestesi såg han färger  
i musiken.

Men så bröt andra världs-
kriget ut (2019 är det 80 år 
sedan) och han blev sjukvår-
dare i den franska armén.  
I maj 1940 tillfångatogs han 
av tyska trupper och placera-
des i ett fångläger. Några av 
medfångarna var musiker,  
en klarinettist, en violinist 
och en cellist, själv spelade 
Messiaen piano. Han lycka-

KVARTETT FÖR  
TIDENS ÄNDE

Foto: Pressbild

FAKTA
Period 3 – 7 december

Lokal Konsertlokal  
Spelyta 7 x 5 meter

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

NORRBOTTEN NEO

O

Ett av 1900-talets 
mest centrala och 

viktigaste kammar-
musikaliska verk!



19

PACK OF

MUSICAL NOTES

S

Vilket instrument ligger däri? 
Titta en violin! Hur låter en 
violin? Violinisten spelar och 
berättar om sitt instrument. 
Sedan får de välja nästa låda, 
och nästa, och nästa, tills alla 
instrument är framplockade. 
Då får barnen frågan om de 
vill höra musikerna spela till-
sammans? På så vis får barnen 
chansen att lyssna och lära 
känna instrumenten var för 
sig och avslutningsvis som en 
hel ensemble. Därefter pratar 
musikerna med barnen om 
vad de tyckte.

Det här är en produktion 
som varken kräver scenografi 
eller skådespelare men som 

vi tror och hoppas kommer 
att ge barnen ett mycket fint 
minne och en härlig känsla för 
levande musik och akustiska 
instrument!

Här skapar Norrbotten NEO 
ett enkelt och nära möte 
mellan barn, musiker och 
instrument!

Sara Hammarström är 
flöjtist i Norrbottensmusik- 
ens kammarensemble Norr-
botten NEO som har hela 
världen som spelplats. Hon 
fick idén till denna konsert för 
barn när hon själv medverka-
de i en barnkonsert i Västerås.

Tillsammans åker de ut 
till skolor i länet och besöker 
barnen i deras klassrum. Mu-
sikerna placerar ut sina instru-
mentlådor i en enda stor hög 
på golvet och så får barnen 
välja ut en ”låda” att öppna. 

SARAS LÅDOR
Foto: Marie Lundgren

FAKTA
Period I dialog med producent

Målgrupp 6-9 år
Publik 30

Speltid 1-4 x 30 min
Lokal Klassrum 

Mörkläggning Nej
Övrigt 2 stycken klassrums-

besök motsvarar 1 stycke låg- 
och mellankonsert i avtalet

Teknisk producent  
Mats Lundberg

Producent 
Veronica Markström

NORRBOTTEN NEO

nära möte 
mellan barn, 
musiker och 
instrument
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En av de viktigaste 
förnyarna av 

operakonsten!

Piteå Kammaropera fort-
sätter även i år sitt fleråriga 
arbete med att beställa och 
sprida nyskriven musik och 
upprätthåller ambitionen att 
berätta angelägna historier 
i ett modernt musikdrama-
tiskt format. 

Hösten 2018 ger vi publi-
ken chansen att uppleva Den 
långa långa resan som vi gör 
i ett samarbete med Kungliga 
Operan.

2019 möter vi kärleks- 
bekymmer i spännande  
Kärleksmaskinen av Johan 
Ullén och Sigrid Herrault. 

Musiken i de olika ope-
rauppsättningarna framförs 
av vår egen ensemble Norr-
botten NEO.

Piteå Kammaropera  
med Kyrkoopera är en del  
av Norrlands nätverk för  
Musikteater och Dans (NMD)  
– ett turnénätverk som inne-
bär att alla produktioner går 
på turné i de fyra nordligaste 
länen.

Piteå Kammaropera med 
Kyrkoopera har under de 
senaste två decennierna varit 
en av de flitigaste förnyar-
na av operakonsten. Med 
beställningar av nya verk, an-
vändandet av ny teknik inom 
scen, video och multimedia 
och inte minst genom gräns-
överskridande samarbeten 
har kammar- och kyrko- 
operan 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.

Under oktober 2016 var 
det världspremiär för en 
mycket spännande opera, 
inspirerad av en sann historia 
om Tetra Pak-familjen 
Rausing. Stilla min eld, i regi 
av Kristofer Steen och med 
musik av Nicolai Dunger 
och Fredrik Högberg, med 
libretto av Kerstin Gezelius 
och Alexander Onofri, drog 
fullt hus på varje spelort med 
en stor nationell mediabevak-
ning långt innan premiären.

DET HÄR  
ÄR PITEÅ  
KAMMAROPERA

www.piteakammaropera.se
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FAKTA
Period 12 – 26 oktober 

Speltid 2 x 45 min
Lokal Teaterlokal

Teknisk specifikation 
Kontakta teknisk producent 

för ytterligare detaljer
Bärhjälp 4 personer

Teknisk producent 
Mats Lundberg

Producenter 
Veronica Markström och 

Pia-Karin Helsing Saur

lande till teknik och tillvarons 
mörka sidor i Kärleksmask- 
inen och vi får möta minst 
lika spännande namn i både 
regissör och scenograf som 
tillsätts just nu. 

Här får vi möta Manda,  
en kvinna mitt i karriären, 
som får ett sensationellt 
erbjudande i form av en 
specialdesignad partner som 
går att programmera utifrån 
hennes önskningar och be-
hov. Manda som slits mellan 
att satsa allt på karriären och 
samtidigt hinna hitta kärleken 
är inte längre van vid närhet. 
Så vad händer när dröm- 

mannen väl är levererad och 
hon skrivit under på att robo-
tens handlingar är på hennes 
eget ansvar? Lever de ”happily 
ever after”? Och hur ska det 
gå när kollegan Tea ser sin 
chans att konkurrera ut Man-
da? På en kärlekssemester till 
en fjällstuga dras det hela till 
sin spets och tekniken får en 
egen agenda. Kan Manda lita 
på sina sinnen eller bör hon 
göra som hennes perfekta 
partner, roboten Ion, säger?

Musiken i operan framförs 
av Norrbottensmusikens 
egen ensemble Norrbotten 
NEO.

Vad händer med en männ-
iska när hon förälskar sig i 
en maskin? Hur påverkas 
hon ifall algoritmerna till 
slut lär känna hennes inner-
sta behov och rädslor bättre 
än hon själv?

Ja, årets kammaropera 
bjuder på modernt tema och 
en spännande frågeställning; 
kan man skapa den perfekta 
partnern? Och vad är "per-
fekt" egentligen? 

Librettisten Sigrid Her-
rault och kompositören och 
pianisten Johan Ullén är 
teamet som tillsammans gått 
loss på människans förhål-

KÄRLEKSMASKINEN 
– ETT HÖGT PRIS FÖR ROMANS ...?

Foto: Marie Lundgren

en karriärkvinna  
hittar den perfekta 

partnern – i en pro-
grammerad robot 

PITEÅ KAMMAROPERA

O



23

EN SCEN UR  
KÄRLEKSMASKINEN

"Drömmannen (roboten) står 
i Mandas bostad och Manda 
är häpen över hur lik hennes 
fantasi han är. Leverantören 
Skarp får Manda att under-
teckna ett juridiskt dokument, 
där hon i egenskap av robo-
tens förmyndare ansvarar för 
hans moral, då roboten lyder 
ägaren. När de är klara med 
byråkratin blir Manda och 
roboten Ion för sig själva och 
bekantar sig med varandra.

 Ion ger Manda kompli-
manger och berättar att han 
är ett operativsystem med 
ett hjärta av silikon. Manda 
känner hur hans hjärta bultar 
och finner det kusligt äkta. 
Han lovar att lägga sitt hjärta 
i hennes händer och föreslår 
att han printar ut ett par tju-
siga Meteor-skor från en 3D 
skrivare, då Manda gillar skor. 
Manda vill dock att han ska 
förföra henne istället genom 
att ta av henne skorna och 
sedan ge henne en kyss. Ion 
gör som Manda önskar."

Sigrid Herrault är dramati-
ker, utbildad på Dramatiska 
Institutet. Hon har varit ma-
nusförfattare på Operabyrån  
i samarbete med Vadstena- 
akademien och tjänstgjorde 
som dramaturg vid Unga på 
Operan, Kungliga Operan 
2014-17, där hon bland annat 
skrev librettot till Den långa 
långa resan, med musik av 
Johan Ramström. 

En av Sigrids intresse-
områden är människans 
förhållande till teknik och 

digitalisering, hon har även 
ett certifikat från Digital 
Acceleration Master Class, 
Hyper Island.

Johan Ullén är en kompo-
sitör vars livliga intresse 
för tillvarons mörka sida 
har medfört tonsättningar 
som exempelvis Kungliga 
Operans beställningsverk, 
operan Zucco, om en ökänd 
seriemördare i Frankrike 
på 80-talet, tondikten Lady 
Macbeth, Svenska Kam-
marorkesterns beställnings-
verk för mezzosopran och 
orkester och Efter Tidens 
Slut, ett multimedialt verk 
för Sveriges Radio, om livet, 
döden och medvetandet ur 
ett vetenskapligt perspektiv. 

Han har en uttalat tillgäng-
lig musikalisk hållning, vilket 
också har inneburit musik i 
en slags sentida tangostil, som 
de populära Dödssynderna 
(som har varit föremålet för 
en mycket påkostad SVT-pro-
duktion med Kristina Lugn), 
stråksextetten Libertin och 
det på skiva nyligen inspelade 
solocelloverket Dark Triad 
(vilket handlar om de tre mest 
ondskefulla mänskliga karak-
tärsdragen inom psykologin.) 

Han har även ägnat sig 
åt en form av musikaliska 
återuppväckelser, i långtgå-
ende ”omkomponeringar” 
av klassiker, samt stilistiska 
korsbefruktningar.
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NOTISER

STOR SUCCÉ FÖR  
KYRKOOPERAN UNDER 
EN KVINNAS HJÄRTA

Det var inte många tomma 
platser i bänkraderna i de kyr-
kor vi besökte med kyrkoope-
ran Under en kvinnas hjärta. 
Musiken var komponerad av 

Sven-David Sandström med 
libretto av Leif Janzon. Mira 
Bartov regisserade historien 
med bibliska förtecken som 
en allmänmänsklig sådan 
med fokus på livets olika 
faser. Och om undret att bära 
ett barn under sitt hjärta.

SPANSK DIRIGENT PÅ 
HAL IS I PITEÅ!

I våras hade Norrbottens 
Kammarorkester en inspire-
rande gäst i form av spanske 
dirigenten Jaime Martín. 
Han ledde orkestern med 
pianisten Roland Pöntinen 
som solist. 

Det blev en lärorik 
konsertturné i Norrbotten 
för både musiker och publik 
som samtliga överraskades av 
Jaime Martíns ”mellansnack” i 
form av lektioner om klassisk 
musik. Mycket uppskattat 
– och vi hoppas att få återse 
señor Martín i Norrbotten 
snart igen.

NORRBOTTEN NEO 
BJÖDS TILL BERLIN

Svenska ambassaden i Berlin 
tog ett fint initativ och bjöd in 
vår kammarensemble Norr-
botten NEO i mars. Under 
två konserter framfördes 
musik av svenska tonsättare 
inför en stor publik i vackra 
Felleshus.

Foto: A
nders A

lm

... verk uruppfördes  
under 2017-2018 av  

Norrbotten NEO

56
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Norrbottens Kammarorkes-
ter består av musikerna från 
ensemblen Norrbotten NEO 
och regionala musiker från 
Norrbotten och angränsande 
län. Sedan starten 1991 har 
orkestern kommit att posi-
tionera sig som en kraft att 
räkna med.

Kammarorkestern beställer 
och uruppför verk av samtida 
tonsättare som Jan Sand-
ström och André Chini. 

Genom åren har Norrbot-
tens Kammarorkester letts av 
många framstående dirigenter 
som spanske Jaime Martín, 
Paul Mägi, Anna-Maria 
Helsing, Eva Ollikainen, 
Okko Kamu, Mats Rondin 
och Petter Sundkvist. Bland 
de solister som framträtt 
tillsammans med kammar-
orkestern återfinns pianisten 
Roland Pöntinen, cellisten 
Andreas Brantelid, violinis-
ten Sara Trobäck, kanadensis-
ka violinisten Karen Gomyo,  
ukrainska sångerskan Maria 
Fontosch, Martin Fröst samt 
hemmasonen och världs-
sångaren Peter Mattei bland 
många andra. 

Väl mött under konser-
terna!

Engagemang och framåt- 
rörelse är två ord som på ett 
bra sätt sätter fingret på Norr-
bottens Kammarorkesters 
musicerande. 

Även under 2019 fortsätter 
man att ta orkestermusiken till 
en än högre nivå i de program 
som satts ihop av orkesterns 
konstnärlige rådgivare, cellis-
ten Elemér Lavotha: 

"2019 kan vi presentera ett 
par briljanta solister, utomor-
dentliga dirigenter och musik 
som är fantastisk och char-
mant."

Orkestern, med dess 
orädda och erfarna musiker, 
tar sig an klassiska verk av 
odödliga kompositörer och 
modern 1900-talsmusik 
likväl som nutida svenska 
som internationella verk. 
Man har samarbetat med 
folkmusikern Ale Möller, 
vissångerskan Sofia Karls-
son, popsångaren Uno 
Svenningsson, violinisten 
Gilles Apap och jazzstjärnan 
Rigmor Gustafsson i spän-
nande korsbefruktningar.

MÖT NORR-
BOTTENS 
KAMMAR-
ORKESTER 
OCH VÅR NYA 
OKTETT

Vi tar
den klassiska 

musiken till en 
än högre nivå! www.norrbottenskammarorkester.se
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FAKTA
Period 20 – 24 februari

Speltid Ca 70 min + paus
Lokal Konsertlokal 

eller kyrka
Spelyta 14 x 8 meter

Bygg-/rivtid 3 tim/ 1 tim
Bärhjälp 2 personer

Teknisk producent  
Mats Lundberg

Övrigt Nystämd flygel
Producent  

Pia-Karin Helsing Saur

känner han till sedan länge, 
men har inte spelat verket 
tidigare.

– Båda är fantastiska styck-
en som jag är uppvuxen med. 
Rondo Capriccioso spelas av 
alla stora violinister i världen. 
Havanaise är lika fin och 
virtuos och tillhör också den 
klassiska standardrepertoaren. 
Jag ser fram emot det här! 
säger Brusk Zanganeh.

Titeln Havanaise syftar på 
Kubas huvudstad Havanna 
som gett namn åt dansen 
habanera, vars rytm komposi-
tionen bygger på. 

För dirigenten Petter 
Sundkvist finns också utma-
ningar, inte minst i inledning-
ens Persuasion (Övertalning). 
Britta Byström från Sundsvall 
fick i uppdrag att skriva ett 
tävlingsbidrag för svenska di-
rigentpriset 2004 och stycket 

kom att bli så komplicerat 
upplagt att det blev utslagsgi-
vande för de tävlande.

Valse lente (Den långsam-
ma valsen) för liten orkester 
skrevs 1908 av Franz Schre-
ker, men uruppfördes inte 
förrän 1984.

Finalen på det innehålls-
rika konsertprogrammet är 
även det dansant med Pou-
lencs Sinfonietta, vars olika 
teman avslutas i glädje.

– Poulencs musik är jag 
mycket förtjust i. Han bröt 
aldrig med traditionen i 
den klassiska och roman-
tiska konstmusiken, vilket 
med nödvändighet skedde i 
Tyskland efter nazisternas fall, 
säger Petter Sundkvist och 
tillägger att han tycker mycket 
om programmets franska 
touche där ju även Saint-Saëns 
ingår.

Dirigent: Petter Sundkvist
Solist: Brusk Zanganeh, violin

Program
Britta Byström: Persuasion
Camille Saint-Saëns:  
Introduction et Rondo 
Capriccioso i a-moll, op.28
Camille Saint-Saëns:  
Havanaise i E-dur, op.83
Franz Schreker: Valse lente
Francis Poulenc: Sinfonietta

I detta franskdoftande 
program får vi möta vår 
konsertmästare, violinisten 
Brusk Zanganeh som solist. 
Hans violin får glänsa i två 
av Camille Saint-Saëns allra 
vackraste och mest virtuosa 
stycken.

Populära Rondo Capricci-
oso har Brusk Zanganeh inte 
framfört sedan sin studietid 
för 16 år sedan. Havanaise O

DANS OCH  
VIOLINGLANS

Foto: Maria Fäldt

kubanska, 
svenska 

och franska 
influenser
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FAKTA
Period 10 – 15 april

Speltid Ca 60 min utan paus
Lokal Konsertlokal 

eller kyrka
Spelyta 8 x 5 meter

Bygg-/rivtid 2 tim/ 1 tim
Bärhjälp 1 person

Teknisk producent  
Mats Lundberg

Producent  
Pia-Karin Helsing Saur

rerna fast han under sin livs-
tid inte var lika känd, i likhet 
med många andra konstnärer. 

Elemér Lavotha menar 
att det är ett bra kvitto på 
kvalitén i denna oktett att den 
inte är ett av de verk som för-
svunnit i glömska genom åren 
utan är i högsta grad levande 
än idag.

Denna nya och lite nättare 
ensemble består av stämleda-
re ur Norrbottens Kammar-
orkester tillsammans med 
utvalda gästmusiker.

– För att besätta violin, 
horn, fagott och kontrabas 
har jag kontaktat några av 
Sveriges främsta instrumenta-

lister som jag vet kommer att 
vara fantastiska att musicera 
med, säger Elemér Lavotha.

Schubert, själv klarinettist,  
skrev blås- och stråkoktetten 
som en förberedelse för den 
stora symfonin i C-dur. Han 
ville överträffa sig själv genom 
att börja om från början, ef-
tersom han inte hade mycket 
till övers för sina tidigare 
verk. Resultatet blev den mäs-
terliga oktetten i sex satser, 
där klarinetten får glänsa i 
den andra satsens melodi 
och i finalen som uttrycker 
jublande glädje.

Program
Franz Schubert:  
Oktett i F-dur, op.166

Nu skräddarsyr vi lösningar 
för de mindre scenerna i 
länet, i år i form av en oktett, 
något som många arrangörer 
efterfrågat. Repertoaren är 
vald med omsorg av kam-
marorkesterns konstnärlige 
rådgivare Elemér Lavotha:

– Oktetten är ett mäs-
terverk, säger han om det 
timslånga stycket som skrevs 
för 195 år sedan.

Schubert spelas överallt i 
världen och är idag en av de 
mest framförda kompositö-

SCHUBERTS OKTETT
Foto: Chrisgj6, flickr

glädjefullt 
verk framfört 
av några av 
Sveriges främsta 
instrumentalister
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FAKTA
Period 11 – 15 september
Speltid Ca 70 min + paus

Lokal Konsertlokal 
eller kyrka

Spelyta 14 x 8 meter
Bygg-/rivtid 3 tim/ 1 tim

Bärhjälp 2 personer
Teknisk producent  

Mats Lundberg
Övrigt Nystämd flygel

Producent  
Pia-Karin Helsing Saur

vann hon Kungl. Musikaliska 
Akademiens solistpris 2018 
som delas ut vartannat år och 
är Sveriges främsta solisttäv-
ling för yngre konstmusiker. 
Utöver att vinnaren blir 
Sveriges Radio P2:s artist i två 
år, ingår flera prestigefyllda 
uppdrag. Nytt är en solisttur-
né med Norrbottens Kam-
marorkester.

Om rokokovariationerna 
säger hon:

– Ett lätt, ja nästan simpelt, 
tema utvecklas med både 
sångbara och virtuosa melo-
dier. Orkestern och solisten 
svarar varandra, den dialogen 
är kul.

Amalie Stalheim tillbringar 
många timmar med att öva.
Hennes instrument är inte 
vilket som helst, en norsk 
fond lånar ut en Ruggieri  
från 1687.

– En otroligt fin gåva. Själv 
skulle jag aldrig ha råd.

Okko Kamu dirigerade 
senast Norrbottens Kam-
marorkester vid firandet av 
Finlands 100-årsjubileum. 
Han säger sig ha mått väldigt 
bra med kammarorkestern 
och tvekar inte att återvända. 
Han samarbetar med all värl-
dens symfoniorkestrar och 
operahus och ägnar sig gärna 
åt kammarmusik.

Konsertprogrammet inleds 
med Andrea Tarrodis prisade 
verk från 2010 som inspire-
rats av Dan Anderssons dikt 
Sång till Västanvinden.                                                                                   

– Varje nytt verk skapar 
nyfikenhet, det är klart, säger 
Okko Kamu. 

Angående Felix Mendels-
sohn tycker han att det är en 
intressant kompositör:                                                    

– Tänk bara att Mendels-
sohn var 19 år då han skrev 
Ess-dur stråkoktetten. Ett 
verk av ett moget geni.

Dirigent: Okko Kamu
Solist: Amalie Stalheim, cello

Program
Andrea Tarrodi: Zephyros
Pjotr Tjajkovskij: Variationer 
över ett rokokotema, op.33
Felix Mendelssohn:  
Symfoni nr.1, op.11

Amalie Stalheim hade 
redan tänkt på Tjajkovskijs 
rokokovariationer när Norr-
bottens Kammarorkesters 
konstnärlige rådgivare Ele-
mér Lavotha föreslog stycket. 
Det var nämligen den hon 
framförde för två år sedan 
med Bergen Filharmoniske 
Ungdomsorkester när hon 
som solist fick spela i den sto-
ra konsertsalen där hon varit 
publik så många gånger.

Amalie Stalheim, född 
1993 i Bergen, är en av 
Skandinaviens mest lovande 
cellister. I hård konkurrens 

AMALIE STALHEIM
Foto: Christopher Hästbacka

Solist-
prisvinnaren 

framför 
klassiker 
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FAKTA
Period 6 – 10 november

Speltid Ca 80 min + paus
Lokal Konsertlokal 

eller kyrka
Spelyta 8 x 5 meter

Bygg-/rivtid 2 tim/ 1 tim
Bärhjälp 1 person

Teknisk producent  
Mats Lundberg

Producent  
Pia-Karin Helsing Saur

ment, med spännande klang-
färger. Tonspråket är enormt 
uttrycksfullt, rytmiskt, fanta-
sifullt och virtuost. Hon är en 
av de riktigt stora kompositö-
rerna under 1900-talet.

Maria Sjöstedt, violinist, 
har spelat med Norrbottens 
Kammarorkester sedan hon 
kom till Sverige från Ukrai-
na för tio år sedan. Den här 
stråkproduktionen gör henne 
extra glad då hon har polska 
rötter.

– Stycket av Grażyna 
Bacewicz är modernistiskt, 
snabbt och rivigt med drama-
tisk karaktär, men med klara 
harmonier. Andra satsen är 
helt förtrollande mystisk, 
säger hon.

 Tjecken Dvořák är en 
annan gemensam favorit. 

–  Hans stråkserenad är 
så rörande att jag blir tårögd. 

Varje sats har olika karaktär, 
allt från dramatiskt till lyriskt, 
fortsätter Wallin.

Maria Sjöstedt kallar  
Atterbergs romantiska Ada-
gio Amoroso för en ljuspunkt. 
Ulf Wallin beskriver det som 
otroligt vackert och vemodigt:

– Han skrev det på sin 
ålders höst och det är som 
om han tittar tillbaka på sin 
ungdom.

Allt detta kombineras med 
Schuberts älskade wiener-
klassiker, ett elegant och 
virtuost stycke som passar  
väl in i programmet.

– Ulf Wallin är en violinist 
i världsklass och det är ett 
rent nöje att höra det han ska-
par musikaliskt. Jag längtar 
efter den här turnén, säger 
Maria Sjöstedt, avslutningsvis.

Spelande ledare och solist: 
Ulf Wallin, violin

Program
Franz Schubert:  
Rondo i A-dur. D.438
Grażyna Bacewicz:  
Konsert för stråkorkester
Kurt Atterberg: Adagio 
Amoroso
Antonín Dvořák: Serenad  
för stråkar, E-dur, op.22

Violinisten Ulf Wallin är 
entusiastisk inför det fortsat-
ta samarbetet, han spelade 
senast med Norrbottens 
Kammarorkester 2017. Pol-
ska kompositören Grażyna 
Bacewicz musik lärde Wallin 
känna som 17-åring och 
beskriver den som optimal i 
form och uttryck:

– Hennes kompositioner 
är välskrivna för alla instru-

PÄRLOR PÅ RAD
Foto: Annett Melzer

rörande 
stråkserenad 

och älskad 
wienerklassiker
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BARN OCH UNGDOM

Folkmusik, massagerörelser 
till visor, afrikanska takter, 
loopar, jonglering och trolleri 
till ackomanjemang av cello 
och violin, pop, tango eller 
RnB a la Beoyncé – årets 
utbud har mycket att erbjuda 
barn och unga i länet!

Att ge barn tillgång till 
professionell scenkonst av 
hög kvalitet ligger oss på 
Norrbottensmusiken varmt 
om hjärtat. Vi producerar 
årligen ungefär 20 skolpro-
duktioner, fördelade på 250 
konserter för alla åldrar från 
förskola till gymnasium. 
Varje år når vi ungefär 
19 000 barn under skoltid 
och det är vi stolta över – det 
kan vara den kulturupple-
velsen som gör skillnad, som 
får ett barn att uppleva något 
extra, som ger ett avbrott och 
som kanske sätter igång ett 
intresse för musik.

Vi är måna om att varje 
produktion ger något utöver 
själva föreställningen, som  
en diskussionsstund eller  
ett möte med en musikstil  
som man inte kände till.  
Och förstås chansen att se 
liveartister och musiker 
under skoltid. Det kan bli en 
upplevelse som berör, väcker 
glädje eller sorg men också 
något som ger ett mervärde 
som direkt kopplas till målen 
i läroplanen.

Norrbottensmusikens 
uppdrag för barn och unga 
är att se till att eleverna får 

möjlighet att ta del av kultur 
och vi ger dem möjligheten 
att själva skapa. I 2019 års 
utbud har vi som vanligt  
flera produktioner där bar-
nen aktivt deltar.

2019 samverkar vi med 
länsmuseet och Estrad Norrs 
nya ensemble för folkmusik.

Vi hoppas att ni ska få 
en oförglömlig stund med 
någon av våra konserter för 
barn och unga!

BESTÄLL VÅR  
HANDLEDNING!

Från möten och diskus-
sioner med medföljande 
pedagoger vet vi att våra 
föreställningar berör. 
Och då gäller det för 
pedagogerna att kunna 
bemöta frågorna som 
ställs och funderingarna 
som kommer, kanske 
flera månader efter man 
sett något på scen. Där-
för har vi tagit fram en 
handledning som kan 
vara bra att ha som hjälp 
före, under och efter en 
föreställning. Handled-
ningen kan laddas hem 
från Norrbottensmusi-
kens hemsida. Du kan 
också mejla 
eller ringa 
oss så pos-
tar vi den 
till dig.

DET HÄR ÄR 
BARN OCH 
UNGDOM

varje produktion 
ska hålla 

hög kvalitet

www.norrbottensmusiken.se

INFÖR SKOLFÖRESTÄLLNINGEN
– en handledning för lärare
från Norrbottensmusiken
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FAKTA
Period 30 september 

– 13 oktober
Målgrupp 3-6 år

Publik 50
Speltid 35 min

Lokal Samlingslokal  
eller liknande

Spelyta 5 x 3 meter
Bygg-/rivtid 60 min/ 30 min

El 230V
Mörkläggning Nej

Producent Johan Englund

där barnen får utrymme för 
funderingar, reflektion och 
eftertanke.

Karin Åberg är komposi-
tör, producent, musiker och 
konstnär/illustratör med ex-
amen från Musikhögskolan i 
Piteå. Karin har författat, illus-
trerat och tonsatt boken Ellen 
och Lisa på upptäcktsfärd.

UTBILDNINGSMATERIAL

Innan föreställningen skickas 
det ut några sånger till försko-
lorna. Efter föreställningen får 
förskolorna boken om Ellen 
och Lisa. 

Ellen och Lisa är systrar.  
En dag bestämmer de sig  
för att gå på upptäcktsfärd.  
På sin vandring stöter de på 
allt emellan vackra fjärilar  
till talande katter.

De lär sig sjunga, dansa, 
räkna och vifta på svansen. 
Och någonstans bortom 
regnbågens slut väntar en 
fantastisk skatt!

I denna konsert får barnen 
följa med i sång, dans och rö-
relse. Musiken är av blandade 
genrer, takter och tongångar. 

Det är en mix av vardag, 
fantasi, bus och allvar som 
bjuder in till ett deltagande S F

ELLEN OCH LISA 
PÅ UPPTÄCKTSFÄRD

Illustration: Karin Åberg

en rumpvickande 
konsert med  

tid för reflektion  
och eftertanke

BARN OCH UNGDOM
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FAKTA
Period 1 – 14 april

Målgrupp 4-9 år
Publik 50

Speltid 35 min
Lokal Samlingslokal eller 

liknande utan upphöjd scen
Spelyta 4 x 4 meter

Bygg-/rivtid 45 min/ 30 min
El 230V

Mörkläggning Nej
Producent Johan Englund

son, Eva Lestander, Linnea 
Nilsson och Lisa Lestander. 
De har efter 10 år som grupp 
och med tre skivor i bagaget, 
etablerat sig på den svenska 
och europeiska folkmusiksce-
nen. De är numera något så 
ovanligt som unga veteraner 
inom svensk folkmusik och 
har även stor erfarenhet av 
musikpedagogiskt arbete. 
Genom traditionellt material, 
egna kompositioner och med 
sina karakteristiska klanger 
har de trollbundit lyssnare 
med sin sång, både när och 
fjärran.

MEDVERKANDE

Linnea Nilsson, Frida  
Johansson, Lisa Lestander 
och Eva Lestander, sång.

Får vi presentera en musik-
saga med folkliga förtecken?! 
Fylld av möten mellan dåtid 
och nutid, människor och 
väsen, musik och historier. 
Publiken blir även utövare 
genom sånger och rörelser. 
På så vis hjälper de till att föra 
berättelsen framåt. Berättelsen 
kretsar kring Helga som reser 
från sin ö i jakt på nya sånger. 
På vägen möter hon flera 
folkliga ting som folkdans, 
kulning, folklig sång och 
skogsväsen.

Vokalgruppen Kraja från 
Umeå består av Frida Johans-

HELGAS RESA 
– ETT FOLKMUSIKALISKT ÄVENTYR!

Foto: Andreas Nilsson

möten mellan 
dåtid och nutid, 
människor och väsen, 
musik och historier

BARN OCH UNGDOM

S F
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FAKTA
Period 18 – 24 februari 

och 6 – 12 maj
Målgrupp 3-5 år

Publik 50
Speltid 40 min

Lokal Samlingslokal eller 
liknande utan upphöjd scen

Spelyta 4 x 4 meter
Bygg-/rivtid 45 min/ 30 min

El 230V
Mörkläggning Nej

Producent Johan Englund

”bitarna passar så bra ihop 
och blir till ett sjungande 
pussel”.

Nykomponerad musik 
och texter av Per Dunsö. 

MEDVERKANDE

Per Dunsö är kanske mest 
känd som en av rollfigurerna 
i TV-serien Solstollarna som 
gjorde stor succé i Sveriges 
Television på 80-talet. Han 
bildade senare gruppen Dun-
sö Kapell och har med dem 
gjort en lång rad föreställ-
ningar för barn i olika åldrar.

För sitt arbete med musik 
för barn tilldelades han Alice 

Tegnér-musikpriset 2008. Han 
erhöll SKAP-stipendiet 2012.

Anna Lahmer är artist och 
jobbar med musik och rytmik 
i Karlskrona kommun.

Visst kan man längta bort 
ibland till de stora äventyren, 
någonstans på andra sidan 
horisonten.

Men man behöver inte 
alltid resa så långt – om man 
tittar sig noga omkring och 
lyssnar uppmärksamt kan det 
räcka att sätta sig en stund 
och fundera på bänken där 
borta under trädet. 

Och med hjälp av fantasin 
och en del tålamod händer 
det: från molnen kommer 
sångerna singlande och ham-
nar framför våra fötter!

Här välkomnar vi stora 
och små till en sångstund där 

DEN SJUNGANDE 
BÄNKEN

Foto: Joakim Lenell

en stund  
för sång och 

fantasier 

BARN OCH UNGDOM
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FAKTA
Period 28 januari – 10 februari

Målgrupp 3-5 år
Publik 40

Speltid 40 min
Lokal Samlingslokal eller 

liknande utan upphöjd scen
Spelyta 3 x 1,5 meter

Bygg-/rivtid 45 min/ 15 min
El 230V

Mörkläggning Nej
Producent Johan Englund

ner till de enkla massage- 
rörelser som passar ihop  
med sagan.

Med boken som din för-
skola får kan ni upprepa mas-
sagesagan om och om igen. 
Låt barnen lyssna, massera 
och reflektera. Eller varför 
inte skapa egna massagesagor!

VISSTE DU ATT...

... enligt forskare är beröring 
en av de viktigaste grundste-
narna för hjärnans utveckling. 

... beröring bidrar till att for-
ma vårt nervsystem och är ett 
verktyg för att bilda relationer 
med andra människor.
 
... många studier visar 
att massage ger lugnare 
barngrupper om man gör 
exempelvis massagesagor 
kontinuerligt.

Susanne Lind är en pris-
belönt folkmusikant som i 
20 år har sjungit och dansat 
med tusentals barn över hela 
landet. Nu återvänder hon till 
Norrbotten, denna gång med 
en massagesaga där Molly 
och Tiger går på äventyr för 
att hitta Solberget. Det blir 
sång, musik, rörelser och lite 
massage. Härliga bilder ur 
boken Det bor en tiger i mina 
händer av Jeanette Milde och 
Sabine Rosén visas på skärm 
och förskolan får behålla ett 
exemplar av boken efteråt.  
I boken finns även instruktio-

DET BOR EN TIGER 
I MINA HÄNDER

Illustration: Jeanette Milde

massagerörelser 
kombineras med ett 
musikaliskt äventyr

BARN OCH UNGDOM

S F
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FAKTA
Period 18 – 30 november

Målgrupp 4-5 år
Publik 70

Speltid 40 min
Lokal Samlingslokal  

eller liknande
Spelyta 4 x 4 meter

Bygg-/rivtid 60 min/ 60 min
El 230V

Mörkläggning Nej
Producent Johan Englund

MEDVERKANDE

Assane Sane är musiker och 
griot. Griot betyder musiker, 
förebild och historieberättare 
och är ett traditionellt yrke/
skrå som i Västafrika ärvs 
inom familjen. Efter att ha 
studerat slagverk och arbetat 
med traditionella masker för 
den legendariska Keba Rum-
ba och turnerat med honom 
i Afrika och Europa sedan 
början av 2000-talet, spelar 
Assane nu med olika grupper 
i Sverige och Europa. Assane 
har bland annat arbetat med 
Markatta Musikteater,  

Adama Cissokho, Sten Käll-
man, Teater Albatross och 
Kultur i Västs projekt World 
Wide Orchestra. 

Tapha Ndiongue är utbil-
dad musiker och fritidspe-
dagog med speciellt intresse 
för lärande och utveckling, 
pedagogiskt ledarskap och 
specialpedagogik. Som mu-
siker är han mångsidig och 
spelar gitarr, trummor, piano, 
slagverk och sjunger.

Följ med Assane och  
Tapha när de berättar sagor 
och sjunger sånger från sitt 
hemland Senegal. Med musik 
och humor får vi veta vad som 
hände med den hungriga kro-
kodilen, den lataste mannen 
i världen och flickan som fick 
alla att lyssna.

Dinn dinn bulo betyder 
“barnens händer” på det 
västafrikanska språket man-
dinka – sagan är en väg att gå, 
ta min hand så ger vi oss iväg!

DINN DINN BULO
Foto: Lansana Sane

afrikanska sagor 
berättas med hjälp 

av senegalesiska 
rytmer

BARN OCH UNGDOM

S F
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FAKTA
Period 23 – 29 september 

och 4 –10 november
Målgrupp 3-6 år

Publik 50
Speltid 40 min

Lokal Liten scen, 
samlingslokal eller liknande

Spelyta 5 x 3,5 meter
Bygg-/rivtid 1,5 h/ 45 min

Mörkläggning Nej
Producent Johan Englund

UTBILDNINGSMATERIAL

Pedagogiskt material ingår 
vid bokning som arrangörer 
och pedagoger kan använda 
fritt. Materialet är tänkt att 
fungera både som inspiration 
och fördjupning för att locka 
barnen att uppleva klassisk 
musik med alla sinnen.

Materialet finns att ladda 
ned från Norrbottensmusi-
kens hemsida.

www.norrbottensmusiken.se

MEDVERKANDE

Cecilia Ekmark, flöjt 
och Marit Sjödin, cello

Möt den vandrande pinnen 
Cordelia Kvist och hennes 
småkrypsvänner fjärilen,  
humlan, eldflugorna, 
dyngbaggen och dagslän-
dorna. Med fantasifull och 
medryckande musik från 
1700-talet fram till idag får  
vi följa med på en vacker  
och lekfull resa genom 
känslostämningar med hjälp 
av cello, flöjt och naturens 
småkryp. En kreativ musik-
saga för vår yngre publik  
där värdet av våra olikheter 
lyfts fram. 

CORDELIA KVIST
Foto: Ivar Sviestins

en kreativ musik-
saga genom 
olika känslo-
stämningar

BARN OCH UNGDOM
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FAKTA
Period 1 – 14 april 

Målgrupp 6-8 år
Publik 120

Speltid 40 min
Lokal Aula, samlingslokal  

eller liknande
Spelyta 7 x 5 meter

Bygg-/rivtid 60 min/ 30 min
El 230V

Mörkläggning Nej
Producent Johan Englund

enkelt övar in i förväg med 
hjälp av en övnings-cd som 
ingår. Därefter kommer sex-
tetten till skolan och repete-
rar med barnen. Och senare 
samma dag skapar man en 
konsert tillsammans! 

I föreställningen får vi lära 
känna familjen Brassextett 
– som också spelar några av 
Majasångerna på egen hand. 

Ni bestämmer själva  
vilka som ska bjudas in till 
konserten – om det blir en 
spelning med mycket publik 
eller i lite mindre format.

Rekommendation 30-45 

stycken medverkande barn  
+ max 120 stycken i publiken. 

MEDVERKANDE

NorrlandsOperans Bras-
sextett (två trumpeter, horn, 
trombon, bastrombon och 
tuba) och skolans elever.

Skapa en konsert tillsam-
mans med NorrlandsOpe-
rans Brassextett!

Man blir härligt glad av att 
sjunga Majas underbara och 
älskade alfabetssånger. 

Konserten vävs ihop med 
en berättelse som musikerna 
berättar med hjälp av alfa-
betssångerna och instrumen-
ten, där barnen är med  
och agerar.

I god tid innan konsert- 
en får skolan en lista med 
de sånger som kommer att 
sjungas. Barnen är med och 
sjunger 12 sånger som ni 

MAJAS 
ALFABETSSÅNGER

Illustration: Lena Anderson

Barnen skapar en 
egen konsert med 

en professionell 
brassextett!

BARN OCH UNGDOM
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FAKTA
Period 6 – 17 maj 
Målgrupp 6-9 år

Publik 110
Speltid 35 min

Lokal Aula, samlingslokal  
eller liknande

Spelyta 7 x 5 meter
Bygg-/rivtid 2 h/ 1,5 h

El 230V
Mörkläggning Ja

Producent Johan Englund

både kunskapsmässigt och 
socialt. Det gör leken till en 
viktig ingrediens i samhället.

Genom den här spekta-
kulära musik- och cirkus-
föreställningen, där man 
kommunicerar helt utan ord, 
får barnen chansen att sätta 
igång fantasin och använda 
den nästa gång tanken "det är 
så tråkigt, det finns ingen-
ting att göra" kommer. För 
leken kan ju dyka upp på helt 
oväntade ställen ...

MEDVERKANDE

Niklas Barnö, trumpet,  
Britta Wålstedt, akrobatik, 
Signe Veinholt, akrobatik 
och Love Meyerson, drag-
spel.

Tidsfördriv är en språkfri 
föreställning om leken  
som försvann.

Två musiker och två akro-
bater lyfter in dig i en värld 
där allt handlar om att  
hitta leken. 

Fantasin bubblar, musiken 
hjälper till och överraskning-
ar får akrobaterna att stå på 
huvudet i sökandet efter le-
ken i lådan. Alla vill leka, alla 
ska få leka, alla behöver leka! 
Forskning visar att barn leker 
och rör sig allt mindre.

Vi tränar, lär oss och 
utvecklas genom leken,  

TIDSFÖRDRIV
Foto: Lisa Grip

musiker och 
akrobater på 
jakt efter den 
försvunna leken 

BARN OCH UNGDOM
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genom musik, komponerad 
speciellt för denna produk-
tion – och förstås magi!

För när instrumenten  
kommer överens om dur  
eller moll, om vem som spelar 
vilken ton och vem som  
bestämmer, så går ju allt 
mycket lättare! 

MEDVERKANDE

Nina Sandell deltar på vio-
lin, viola och piano, utbildad 
vid flera högskolor i Sverige 
och England. Nina har fri-
lansat runt hela Sverige med 
egna konsertprogram, som 

orkester- och ensemble- 
musiker och ackompanjatör.

Monika Jonasson är cellist 
och uppvuxen i Östersund. 
Hon undervisar vid Luleå 
Kulturskola och ensemblespel 
ligger henne särskilt varmt 
om hjärtat. Dessutom gillar 
hon att framföra spännande 
musik av kvinnliga tonsättare 
från olika epoker.

Peter Varg har gjort magi 
till underhållning på högsta 
nivå och har de senast 28 
åren skapat fler än 3 000 
shower nationellt som inter-
nationellt. 

Följ med på en magisk resa i 
musikfabriken där publiken 
involveras genom att delta 
i klang, klapp, stamp och 
problemlösning. Instrument 
som cello, piano och violin 
står för musiken medan en 
trollkarl fungerar som en 
ciceron som rör sig ut bland 
publiken och instrumenten. 
Med jonglering, trolleritrick 
och annat spännande lyfter vi 
frågor som ”varför har vi fått 
öron, om vi ändå inte lyssnar 
på varandra” och ”är det inte 
lättare att nå målet om man 
samarbetar”. Svaren får vi 

MAGI I  
MUSIKFABRIKEN

Foto: Marie Lundgren

FAKTA
Period 14 – 27 oktober

Målgrupp 6-9 år
Publik 60

Speltid 40 min
Lokal Aula, samlingslokal  

eller liknande
Spelyta 5 x 4 meter

Bygg-/rivtid 2 tim/ 60 min
El 230V

Mörkläggning Ja
Producent Johan Englund

jonglering och 
trolleri om hur 

viktigt det är att 
samarbeta

BARN OCH UNGDOM
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FAKTA
Period 6 – 12 maj 

och 9 – 15 september
Målgrupp 6-9 år

Publik 60
Speltid 35 min

Lokal Aula, samlingslokal  
eller liknande

Spelyta 4 x 3 meter
Bygg-/rivtid 60 min/ 30 min

El 230V
Mörkläggning Nej

Producent Johan Englund

Allt kan hända när barn och 
vuxna bjuds in och påminns 
om livets loopar som bara 
går och går, dag för dag och 
år efter år …

MEDVERKANDE

Dan Svensson är sångaren 
och multiinstrumentalisten 
som figurerat i många olika 
sammanhang på folk- och 
världsmusikscenen. Han är 
utbildad sångare men har 
också specialiserat sig på 
slagverk och spelar mycket 
för barn, och i band som 
Alla Fagra, Tarabband 
och ODE.

Här presenteras oändliga 
möjligheter med sång i loop!
Vad kan man göra med en 
loop-pedal, en mikrofon och 
barnens egna röster? Precis 
allt, menar sångaren och 
multiinstrumentalisten Dan 
Svensson. Här får publiken 
möta honom allena och från 
början till slut vara med att 
forma en improvisationsfö-
reställnings oförutsägbara 
utveckling. Det blir en lek 
med ord, rytmer, toner och 
loopar med kraft att skingra 
blyghet, väcka nyfikenhet, 
glädje och förundran över 
ljudens oändliga universum. 

ALLT I LOOPAR
Illustration: Ida Bergström Forsberg

barnen får 
sjunga sina 
egna loopar 
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Vilket instrument ligger däri? 
Titta en violin! Hur låter en 
violin? Violinisten spelar och 
berättar om sitt instrument. 
Sedan får de välja nästa låda, 
och nästa, och nästa, tills alla 
instrument är framplockade. 
Då får barnen frågan om de 
vill höra musikerna spela till-
sammans? På så vis får barnen 
chansen att lyssna och lära 
känna instrumenten var för 
sig och avslutningsvis som en 
hel ensemble. Därefter pratar 
musikerna med barnen om 
vad de tyckte.

Det här är en produktion 
som varken kräver scenografi 
eller skådespelare men som 

vi tror och hoppas kommer 
att ge barnen ett mycket fint 
minne och en härlig känsla för 
levande musik och akustiska 
instrument!

MEDVERKANDE

Sara Hammarström, flöjter, 
Robert Ek, klarinetter, Daniel 
Saur, slagverk, Mårten Land-
ström, piano, Brusk Zang-
aneh, violin, Kim Hellgren, 
viola och Elemér Lavotha, 
cello.

Här skapar Norrbotten NEO 
ett enkelt och nära möte 
mellan barn, musiker och 
instrument!

Sara Hammarström är 
flöjtist i Norrbottensmusik- 
ens kammarensemble Norr-
botten NEO som har hela 
världen som spelplats. Hon 
fick idén till denna konsert för 
barn när hon själv medverka-
de i en barnkonsert i Västerås.

Tillsammans åker de ut 
till skolor i länet och besöker 
barnen i deras klassrum. Mu-
sikerna placerar ut sina instru-
mentlådor i en enda stor hög 
på golvet och så får barnen 
välja ut en ”låda” att öppna. 

SARAS LÅDOR
Foto: Marie Lundgren

FAKTA
Period I dialog med producent

Målgrupp 6-9 år
Publik 30

Speltid 1-4 x 30 min
Lokal Klassrum 

Mörkläggning Nej
Övrigt 2 stycken klassrums-

besök motsvarar 1 stycke låg- 
och mellankonsert i avtalet

Teknisk producent  
Mats Lundberg

Producent 
Veronica Markström

nära möte 
mellan barn, 
musiker och 

instrument
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mans med sin farfar, berättas 
alltså till musik där instru-
menten representerar de olika 
djurens, farfars, jägarnas och 
Peters röster. 

Berättare är skådespelaren 
och musikalartisten Beatrice 
Järås som för handlingen i 
sagan framåt medan musiken 
illustrerar den. Beatrice har 
en lång meritlista men för 
de flesta är hon kanske mest 
känd som Lottas mamma i 
filmerna om Lotta på Bråk-
makargatan. 

Projektet initierades av 
Nils "Nisse" Landgren som 
gav Tini i uppdrag att arrang-
era musiken för jazzbesätt-
ning. Produktionen hade sin 

premiär under Landgrens 
festival Jazz Baltica i tyska 
Timmendorf och musiken 
finns även utgiven på CD- 
skiva. Den här konserten  
är ett lättsamt sätt att intro- 
ducera jazzmusik för en  
yngre publik.

”Farfar har varnat Peter 
många gånger för vargen. 
Men Peter är en orädd pojke 
och när vargen kommer  
smygandes har Peter en  
listig plan …”

Hur det går får du se själv 
− det är en nervpirrande 
berättelse som förstärks av 
minst lika spännande musik!

Den ryske kompositören Ser-
gej Prokofjevs framgångsrika 
musiksaga Peter och Vargen 
kommer nu till liv på ett helt 
nytt sätt genom den tyska sax-
ofonisten och kompositören 
Katharina ”Tini” Thomsens 
arrangemang och Norrbotten 
Big Band. 

Originalversionen skrevs 
för symfoniorkester och att 
Tini fått tillåtelse av de efter-
levande att arrangera om den 
i jazzformat är något mycket 
ovanligt och en stor ära. Tini 
kommer även att leda stor-
bandet under denna turné.

Den här klassiska sagan 
om Peter, som bor i en stuga 
mitt i stora skogen tillsam-

PETER OCH VARGEN
Illustration: Daniel Weth

en riktigt 
spännande 
klassisk saga 
– nu i jazzformat 

FAKTA
Period 18 februari – 1 mars

Speltid 40 min
Lokal Konsertlokal/ scen

Spelyta 10 x 7 meter
Takhöjd minst 4 meter

Bygg-/rivtid 4 tim/ 2 tim
El 1 x 16A trefas 

och 1 x 32A trefas
Övrigt Nystämd flygel 

eller piano
Ljudtekniker Mats Lundstedt

Producent Åsa Westling

S F
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FAKTA
Period 30 september 

– 13 oktober
Målgrupp 8-11 år

Publik 80
Speltid 40 min

Lokal Aula, samlingslokal  
eller liknande

Spelyta 3 x 5 meter
Bygg-/rivtid 60 min/ 45 min

El 230V
Mörkläggning Ja

Producent Johan Englund

som framkommit under de 
senaste åren. 

Om de nya fynden i Kalix 
och Kiruna kommuner  
som inspirerat till historien  
om Varga:
Järn i norr är ett 5-årigt 
forskningsprojekt som Norr-
bottens museum bedriver till-
sammans med Luleå tekniska 
universitet, där arkeologer 
från museet arbetar tillsam-
mans med forskare från 
universitet med att ta fram 
ny kunskap om när järnet för 
första gången började använ-
das i norra Sverige.

Under lång tid har många 
forskare ansett att vi lärde 
oss att framställa järn här i 
norr först i samband med att 
man etablerade gruvor under 
1600-talet för ungefär 400 
år sedan. Utgrävningarna i 

Sangis i Kalix kommun och i 
Vivungi utanför Kiruna för-
ändrar denna bild och visar 
att man faktiskt hade kunskap 
att framställa järn redan för 
över 2 000 år sedan.

UNDERVISNINGSMATERIAL

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

MEDVERKANDE

Museipedagogerna Viktoria 
Lestander, Varga, Annika 
Josbrandt, Stena och  
musikerna Lars Paulin  
och Björn Sjöö. 

Produktionen är ett sam-
arbete mellan Norrbottens 
museum och Norrbottens-
musiken.

Här tas publiken med på en 
tidsresa tillbaka till järnåldern. 

Självklart händer det 
spännande och dramatiska 
saker då. Stensmeden Stena 
och hennes familj får besök 
av en främling. Det visar sig 
vara Varga, en vandrande 
järnsmältare. 

Stena och hennes familj 
förstår inte vem Varga är och 
vad det är hon egentligen 
pratar om. Vad är järn för nå-
got? Kan det vara farligt? Är 
kanske Varga ute efter något 
annat? Vill hon lura familjen 
på något sätt?

På ett fantasifullt sätt får vi 
reda på de allra senaste arkeo-
logiska upptäckterna om den 
här tidsåldern i Norrbotten. 

Konserten skapar nyfiken-
het att på ett lustfyllt sätt lära 
sig mer om just järnåldern och 
om alla nya fakta och fynd, 

VARGA 
– DEN VANDRANDE JÄRNSMÄLTAREN

Foto: Marie Lundgren

lekfullt och lust-
fyllt kring de nya 
järnåldersfynden 

i Norrbotten 

BARN OCH UNGDOM

S F



45

FAKTA
Period 21 januari 

– 3 februari
Målgrupp 6-12 år

Publik 30
Speltid 1-6 x 20 min

Lokal Klassrum eller 
samlingslokal på skola

El 230V
Mörkläggning Nej

Övrigt 3 stycken klassrums-
besök motsvarar 1 stycke låg- 

och mellankonsert i avtalet
Producent Johan Englund

Det är musik som kan vara 
både ösig och vilsam, med-
ryckande och melankolisk.

Elin och Kristina tar 
denna gång musiken rakt in 
i klassrummet till elevernas 
egna miljö. 

MEDVERKANDE

Elin Jonsson är riksspelman 
på fiol och bosatt i Älvsbyn. 

Kristina Bergström är 
tramporgelfantom från  
Hälleström och tar den spe-
ciella tramporgeltraditionen 
in i framtiden.

Elin och Kristina bjuder 
på folkmusik från norra 
Sverige med hjälp av fiol och 
tramporgel. Mellan låtarna 
berättar de om musiken och 
instrumenten – hur fungerar 
egentligen en tramporgel och 
hur många strängar har en 
fiol? Med mejsel och skruv-
dragare mekar vi tillsam-
mans i instrumenten! I norr 
har tramporgeln varit väldigt 
vanlig både i hem och skolor 
men även vid spel till dans 
och fest. Låtarna är lokala 
men hörs sällan i dagens me-
dia. Duon vill bjuda in till ett 
möte med folkmusik främst 
från Norr- och Västerbotten. 

MEKA MED MUSIK!
Foto: Marie Lundgren

Möt folkmusiken 
i klassrummet 
–  och lär dig hur 
tramporgel och 
fiol fungerar!

BARN OCH UNGDOM
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FAKTA
Period 18 november 

– 1 december
Målgrupp 6-12 år

Publik 80
Speltid 40 min

Lokal Aula, samlingslokal  
eller liknande

Spelyta 4 x 4 meter
Bygg-/rivtid 60 min/ 45 min

El 230V
Mörkläggning Nej

Producent Johan Englund

med flodhästar och dyker 
förbi gubben i månen. Finur-
ligt, fyndigt och fartfyllt!

MEDVERKANDE

Bo Selinder, sång, Andreas 
Eriksson, gitarr och Robert 
Råberg, piano.

UR SÅNGEN FLODHÄSTEN

"Jag känner att det är min plikt,
Att skriva om flodhästens vikt.
Den har ju så rikligt med späck,
Och generöst tilltagen häck.
Den står där och vaggar,
Så klumpig och tung,
Av all världens fläskberg,
Är flodhästen KUNG!
Ett fettlager i flera skikt,
Är flodhästens kosmiska vikt."

Bo Selinder är den prisbelö-
nade artisten från Norrbot-
ten som gärna sjunger sånger 
om gamla gubbar, djur, 
grönsaker och döden. Han 
har kallats "ett unikum" och 
han brukar jämföras med 
textförfattande artister som 
Povel Ramel och Robban 
Broberg. Tillsammans med 
sin orkester Bältornas män 
bjuder han in publiken till en 
vindlande musikalisk upp-
täcktsfärd med underfundiga 
texter, en stor portion humor 
och smittande scenenergi. Vi 
åker till Uruguay med bland-
saft och kexchoklad, simmar 

I MIN BLOMMIGA 
BALLONG

Illustration: Marie Lundgren

underfundiga 
texter och 

humor
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FAKTA
Period 14 – 27 oktober

Målgrupp 10-12 år
Publik 120

Speltid ca 40 min
Lokal Aula, samlingslokal  

eller liknande
Spelyta 4 x 5 meter

Bygg-/rivtid 1,5 tim/ 1 tim
El 230V

Mörkläggning Ja
Producent Johan Englund

och funderingar som elever i 
mellanstadiet ofta bär på. Vi 
ser också hur dessa frågor och 
känslor är universiella och 
tidlösa, både i oss själva och i 
musiken. I konserten upplever 
vi ord, rörelse, beats, musik 
och sång från 1600-talet ända 
fram till vår tid, från Henry 
Purcell till Beyoncé.

”Idag fick vi fantastiskt 
kvalitativt besök av Lönneber-
gakvartetten. Klassisk musik 
inbakad i teater, rap, show och 
med tankar om jämställdhet, 
att passa in och vara den man 

vill vara. Hög klass av skolade 
musiker. Ett stort tack och de 
rekommenderas varmt!”

Europaskolan Malma

”10 av 10!”

Lärare på Dansutskolan

MEDVERKANDE 

Nora Roll, viola och sång, 
Malin-My Wall, violin och 
sång, Magdalena Mårding, 
cello och sång och Hanna 
Wiklund, violin och sång.

Den du är handlar om att vara 
annorlunda. Eller kanske bara 
unik. Precis som alla andra.

Lönnebergakvartetten 
– den sjungande stråkkvartet-
ten – är tillbaka med sin nya 
mellanstadieföreställning  
Den du är. 

Alla håller med om att 
varje människa är unik. Varför 
är vi då så rädda för att vara 
olika? Lönnebergakvartetten 
vrider och vänder på begrepp 
och undersöker världens mest 
existentiella ämne: den du är. 
Med musiken som ledsagare 
rör vi oss bland de frågor 

DEN DU ÄR 
– VARNING FÖR ANNORLUNDA

Foto: Elias GammelgÜrd

frågor och funderingar 
om livet genom beats 
och sång från 1600-tal 
till nutidens Beyoncé

BARN OCH UNGDOM
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FAKTA
Period 18 – 22 mars

Målgrupp 10-12 år
Publik 80

Speltid 40 min
Lokal Aula, samlingslokal  

eller liknande
Spelyta 5 x 4 meter

Bygg-/rivtid 60 min/ 45 min
El 230V

Mörkläggning Nej
Producent Johan Englund

MEDVERKANDE

Lena Jonsson har setts i flera 
olika band i den svenska 
folkmusikmiljön de senaste 
femton åren och har spelat 
konserter över hela världen. 
Vid 21 års ålder nominerades 
hon som årets nykomling vid 
Folk- och världsmusikgalan. 
Sedan dess har karriären gått 
spikrakt uppåt och Lena är 
idag en etablerad fiolspelare 
och en av folkmusiksveriges 
starkast lysande stjärnor.

Erik Ronström är en 
mångsidig och begåvad gitar-
rist, verksam i ett flertal band 
såsom Stormsteg, Triller  
och Massivet. 

Kristofer "Krydda" Sund-
ström har under åren jobbat 
med en lång rad artister och 
genrebrett med bl a jazz, 
pop, funk, folkmusik och 
klassiskt.

Produktionen är en del av 
Musik i Norr samarbetet som 
drivs av de regionala mu-
sikinstitutionerna i Norrbot-
ten, Västerbotten, Väster-
norrland och Jämtland. 

Lena Jonsson trio är baserad 
på Lena Jonssons kompo-
sitioner som har influenser 
från både amerikansk och 
svensk folkmusik och jazz. 
Bandet rör sig elegant mellan 
olika musikstilar.

Lenas kraftfulla fiolspel 
och Kristofer "Krydda" 
Sundström drivande bas 
vävs samman av Erik Ron-
ströms varierade och lyhörda 
gitarrklanger. Förbered dig 
på en konsert med humor, 
inlevelse, utstrålning och 
briljant folkmusik!  

LENA JONSSON TRIO
Foto: Love Kjellsson

Humor, inlevelse 
och briljant 
folkmusik!

BARN OCH UNGDOM

S O
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FAKTA
Period 25 mars – 7 april

Målgrupp 13-18 år
Publik Full aula

Speltid 40 min
Lokal Aula, samlingslokal  

eller liknande
Spelyta 6 x 7 meter

Bygg-/rivtid 2 tim/ 1 tim
El 1 x 16A trefas

Mörkläggning Ja
Producent Johan Englund

Skolan har de senaste åren 
vuxit och erbjuder nu 
Sveriges bredaste program 
av konstnärliga och kreativa 
utbildningar.

 Studenter från skolans 
olika musikutbildningar har 
tillsammans med regissören 
Kjell-Peder Johanson skapat 
denna unika konsertupp-
levelse och bjuder på en 
spännande musikalisk resa i 
både tid och genrer. 

Vad är sväng? Vad är det som 
får oss att börja dansa? Hur 
spelar man ett fett groove? 
Här tas publiken med på en 
svindlande resa i högt tempo 
där beat, rhythms och groo-
ves spelar huvudrollen. 

I den här scenshowen 
blandas musik i olika stilar 
på ett lekfullt sätt med his-
toria och teori om musikens 
grundstenar.

Norrbottensmusiken har 
med den här produktionen 
glädjen att presentera ett nytt 
samarbete tillsammans med 
Framnäs folkhögskola. 

BURN OUT BEATS
Foto: Martin Fryklund

Historia och 
teori blandas 
med "feta" 
grooves!

BARN OCH UNGDOM
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FAKTA
Period 18 februari – 3 mars

Målgrupp 13-18 år
Publik Full aula

Speltid 45 min
Lokal Aula, samlingslokal  

eller liknande
Spelyta 6 x 5 meter

Bygg-/rivtid 60 min/ 60 min
El 1 x 16A trefas

Mörkläggning Ja
Producent Johan Englund

ökar den ungdomars kun-
skap kring ämnet. Yiddish 
Revolution erbjuder även 
material till för- och efter- 
arbete i skolan.

MEDVERKANDE

Den Malmöbaserade sånger-
skan och performance- 
artisten Louisa Lyne har 
under flera år fördjupat sig 
i sånger på jiddisch och 
judarnas historia. Med på 
turnéen i Norrbottens län är 
bandet Di Yiddishe Kapelye 
som utöver Louisa består av 
Irina Binder, Pernille Rø-

mer, Johan Therorin, Edin 
Bahtijaragic och Robin 
Lyne. Tillsammans har de 
turnerat både i Sverige och 
utomlands. 

År 2012 släppte de sitt för-
sta album Debyut vilket ledde 
till en rad konserter, radio-
program och fina intervjuer. 
Tre år senare kom deras 
andra album A farblondzhete 
blondinke där den jiddischka 
traditionen utmanas i högre 
grad och det äldre arvet vävs 
samman med nya grepp.

Yiddish Revolution är en 
inspirationskonsert om jid-
dischkultur, Förintelsen och 
vikten av medmänsklighet. 
Innehållet är en blandning 
av sånger på jiddisch och 
svenska med bildprojektion 
som rullar i bakgrunden. 
Traditionella melodier, visor 
hämtade från getton och 
nyskrivet material, bl a en 
sång med nyskriven svensk 
text av Emil Jensen, utgör 
byggstenarna i programmet. 
Konserten skapar dialog och 
eftertanke kring Förintelsen 
och med musik som redskap 

YIDDISH REVOLUTION
Foto: Mohave-media

om Förintelsen, 
om att våga följa sin 

känsla av vad som 
är rätt och vad som 

är fel och om att stå 
upp för andra som 

råkar illa ut

BARN OCH UNGDOM
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FAKTA
Period 18 november 

– 1 december
Målgrupp åk 9-18 år

Publik Full aula
Speltid 45 min

Lokal Aula, samlingslokal  
eller liknande

Spelyta 5 x 4 meter
Bygg-/rivtid 2 tim/ 1 tim

El 1 x 16A trefas
Mörkläggning Ja

Producent Johan Englund

publiken en helhetsupple-
velse och synliggör hur små 
oskyldiga handlingar kan 
leda till destruktiva mönster. 
Och hur de kan brytas.

”Jag var ihop med en kille i 
min klass och vi var störtkära. 
Vi hånglade överallt. Men efter 
ett tag blev han konstig, väldigt 
avundsjuk och långsamt men 
successivt började han kontroll-
era mig. Från början tyckte jag 
att det var gulligt.” 

#RE-SPECT! är en föreställ-
ning som vill ingjuta mod. 
Mod att öppna upp för samtal 
och goda handlingar. Som 

vill visa att förändringen är 
mycket närmare än vi tror  
– allt med värme, humor, 
allvar och musikens kraft. 

#ADD-ON

Som tillval erbjuds interakti-
va kreativa workshops med 
Charlotte och Susanna kring 
normer och värderingar som 
integreras i föreställningen 
genom ungdomarna själva.

MEDVERKANDE

Charlotte Lindmark, 
Susanna Lindmark, Stefan 
Söderlund och Sigurd Löf.

”Det var bara ett skämt. Fast 
alla tyckte inte det var kul. 
Men jag fattade inte det då, 
fast jag fattar nu att jag borde 
ha fattat det då.”

#RE-SPECT! bygger delvis 
på ungdomars egna iakt-
tagelser, erfarenheter och 
tankar kring närhet, gränser, 
integritet och makt.

På scen ser vi skådespe-
lerskan Charlotte Lind-
mark, sångerskan Susanna 
Lindmark och de erfarna 
musikerna Stefan Söderlund 
och Sigurd Löf, som med 
nyskriven originalmusik av 
Susanna tillsammans ger 

#RE-SPECT!
Foto: Annelii Backman

med humor, 
allvar och 
musikens kraft 
ingjuter vi mod

BARN OCH UNGDOM
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FAKTA
Period 14 – 27 oktober

Målgrupp 13-18 år
Publik Full aula

Speltid 50 min
Lokal Aula, samlingslokal  

eller liknande
Spelyta 7 x 6 meter

Bygg-/rivtid 2 tim/ 1 tim
El 1 x 16A trefas

Mörkläggning Ja
Producent Johan Englund

”Har ni aldrig tänkt på det 
djupt tragiska i det förhål-
landet att människosläktet 
är delat i två hälfter och att 
var människa från vaggan till 
graven måste tillhöra antingen 
den ena eller den andra  
– måste vara antingen  
man eller kvinna?".

Frågan om könskonven-
tioner är evig. Söderberg 
ställer tidlösa och högaktuella 
frågor – att bära med oss från 
salongen, ut på gatan och in  
i klassrummet. 

Operaföreställningen tar 
sin utgångspunkt i den över 
hundra år gamla texten. 

Bakom uppsättningen står 
ett namnkunnigt team.  
Librettot är skrivet av regissö-

ren och dramatikern Elisabet 
Ljungar. Tonsättaren Mats 
Larsson Gothe har kompone-
rat musiken. Föreställningen 
utspelar sig i ett rum som 
förändras och transformeras 
endast genom ljus, skapat av 
scenografen och ljusdesignern 
Thorsten Dahn. Scenkosty-
merna står Hedvig Ljungar 
för. På scen finns även en 
stråktrio och en sångare. 

MEDVERKANDE

Gabriel Suovanen, sångare, 
baryton och skådespelare,  
Cecilia Zilliacus, violin,  
Johanna Persson, viola och 
Kati Raitinen, cello.

Vem skulle jag kunna vara om 
inte samhället bestämde vad 
som är kvinnligt och manligt? 
Går det att sudda ut gränserna 
– och välja sin egen väg?

Författaren Hjalmar 
Söderberg började skriva 
romanen Ringen med de vises 
sten för över hundra år sedan. 
I berättelsen möter vi Ulrik 
som får låna en ring. Ringen 
bär en sällsam kraft. I det 
ögonblick man trär den på sitt 
finger förvandlas man till sig 
själv – fast av motsatt kön.

Ringen innebär en möjlig-
het till individuell frigörelse. 
Men den berättar också om 
strukturell trångsynthet. Det 
vet ägaren till ringen, herr de 
Muckadell: 

RINGEN MED 
DE VISES STEN

Foto: Hedvig Ljungar

en operaföre-
ställning om kön 

– att vara hon, 
han eller hen

BARN OCH UNGDOM
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FAKTA
Period 23 september 

– 4 oktober
Målgrupp 13-18 år

Publik Full aula
Speltid 40 min

Lokal Aula, samlingslokal  
eller liknande

Spelyta 5 x 4 meter
Bygg-/rivtid 2 tim/ 1 tim

El 1 x 16A trefast
Mörkläggning Ja

Producent Johan Englund

svart. Och vi får följa med på 
andra sidan, förmågan att bry-
ta sig loss, starta om på nytt i 
viljan att resa sig och leva ett 
lyckligt liv – fortfarande, som 
alltid i Markus liv, i musikens 
tecken. 

– Jag kommer att bjuda på 
historier från min barndom 
och karriär. Vi förflyttar oss 
från Kiruna där jag föddes, via 
Övertorneå till Stockholm där 
jag lever nu. Musiken jag vuxit 
upp med och det jag skriver 
idag ackompanjerar berätt- 
elserna.

Finska är ett av Fagervalls 
modersmål (hans mamma 
kommer från Finland) och 
redan som 7-åring lyssnade 
han på finsk tango och tittade 
på tävlingen Seinäjoen Tang-
omarkkinat (Tangomarknad i 

Seinäjoki) som än idag samlar 
miljontals tittare framför 
TV:n. Meänkieli har han ock-
så med sig sedan barndomen 
(pappa är tornedalning).

– Kruuvamies (The Miner 
översatt till meänkieli av Has-
se Alatalo) är en låt som jag 
gärna vill integrera i den  
här konserten. 

Nu, i 35-årsåldern, skriver 
Fagervall låtar på svenska. 

Skaparlusten är alltså 
tillbaka, han arbetar idag som 
musiklärare i Stockholm och 
skriver regelbundet musik 
ihop med andra musiker  
och låtskrivare. 

– Idolresan var fantastisk, 
på gott och ont. Det finns 
magi i musik och återhämt-
ning i tystnaden och reflektio-
nen. Om det vill jag berätta!

En korsning av britpop och 
finsk tango – och ett stråk av 
vemod! Om livets med- och 
motgångar. Om hur viktigt 
det är att reflektera kring vem 
man är. Var man har varit och 
vart man är på väg.

– Det blir ett potpurri av 
mitt liv så här långt, säger 
Markus Fagervall.

På inte mindre än tre språk; 
svenska, engelska och finska 
får vi möta ”Fagge” och ta del 
av hans resa från liten grabb i 
Norrbotten till indie-rockare 
och Idolvinnare. Hur musiken 
greppade tag i honom tidigt 
och hur det var att över en 
natt bli ”Markus” med hela 
svenska folket. Vi får följa med 
genom tiden då kändisskapet 
kvävde, när både ork och vilja 
tog slut och tillvaron blev 

MARKUS FAGERVALL
Foto: Victoria Berglund

musik på tre 
språk vill jag 

ge ungdomarna
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rum, deppade, tjuvrökte John 
Silver ... genom vindsfönst-
ret, så hördes på radion 
en ung kvinna sjunga om 
hennes situation!

 ”Janne och jag såg Yvonne  
på en dans och hon gav Janne 
en blick.

Dom stod och skratta åt 
mig när sista dansen hon fick”.

 I sin sorg, i sitt krossade hjärta 
så letade sig en strimma av 
hopp fram i hennes inre. Hon 
är jag, tänkte fröken Isaksson. 

 Lill-Babs melodier, fyra 
musiker och Åsa Ivarsdotter 

ger oss en humoristisk, jordnä-
ra minimusikal där vår folk- 
kära Barbro ”Lill-Babs” Svens-
son är allas huvudperson. För 
utan Lill-Babs hade denna 
föreställning inte blivit till.

 
Regi och manus: 
Ingela Lekfalk

Leva livet! är berättelsen om 
Åsa Isaksson och Barbro 
"Lill-Babs" Svensson.

 Året var 1966 och fröken 
Isaksson sitter på sitt flick-
rum utanför Älvsbyn i Övre 
Tväråsel. En kola kostar ett 
öre och hon tror att Janne 
är kärlek upphöjt i hjärtats 
hjärtligaste hjärta. Ja, helt 
enkelt bara så rätt. Hon kän-
ner sig vacker, smart och kul. 
Livet känns festligt ända tills 
Yvonne kommer och stjäl en 
dans med Janne och fröken 
Isaksson inser att hon är 
ovacker, osmart och okul.

 När hon sen satt på sitt 

LEVA LIVET!
Foto: Maria Fäldt

en minimusikal 
med folkkära 

”Lill-Babs”som 
huvudperson

OBS!
Programmet för bygde-
gårdar ska läggas utan-
för tätorten i bygdegår-
dar eller liknande.

FAKTA
Period Hösten 2019

Speltid 50 min
Lokal Samlingslokal  

eller liknande
Spelyta 5 x 3 meter

Bygg-/rivtid 1,5 tim/ 1 tim
El 230V 10A

Mörkläggning Önskvärt
Producent Johan Englund

O Köps utanför 
avtalet för 10 000 kr 
exkl. moms

BYGDEGÅRDSPROGRAMMET 
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Programmet för bygdegårdar 

ska läggas utanför 
tätort i bygdegårdar 

eller liknande



AYJO REKRYTERAR  
NYA UNGA MUSIKER

"Trots att ungdomars mu-
sikutövande på klassiska, 
akustiska instrument idag 
har hårdare konkurrens än 
någonsin från andra aktivi-
teter fortätter Arctic Youth 
Jazz Orchestra (AYJO) hela 
tiden att fyllas på med fan-
tastiskt bra unga musiker. 

Kulturskolorna i länet är 
oerhört viktiga för att erhålla 
dessa färdigheter och förse 
ungdomar med ett hant-
verkskunnande som ger dem 
möjlighet att uttrycka sig 
konstnärligt på ett instru-
ment. I AYJO får ungdomar 
som kommit en bit i utveck-
lingen på sina instrument 
möjlighet att umgås och 
spela med yrkesmusikerna i 
Norrbotten Big Band. AYJO 
bedrivs i lägerform där alla 
musiker i storbandet delar 
med sig av sina erfarenheter 
som yrkesmusiker och spelar 
både med och för ungdo-
marna.

I höst tar vi med AYJO till 
Finland för att samarbeta 
med Uleåborgs ungdoms-
storband. Vi märker att det 
är utvecklande för ungdom- 
arna att få träffa andra 
musiker i samma ålder och 
internationella samarbeten är 
alltid spännande. Vi har även 

tidigare samarbetat med det 
finska ungdomsstorbandet 
men också med Nordnorsk 
ungdomsstorband och Fife 
Jazz Orchestra i Skottland.

Många av musikerna i 
AYJO har kommit in på 
högre musikutbildningar till 
hösten och flera kommer att 
försvinna från länet för att 
börja på dessa. 

Rekryteringsarbetet för 
att hitta ersättare har redan 
börjat och det är roligt att 
konstatera att det finns 
många talangfulla unga  
musiker i länet som är redo 
att fylla deras platser."

Dan Johansson
(Samordnare AYJO)

ARCTIC LIGHT TAR  
SIKTE MOT FRAMTIDEN

"2019 fyller Arctic Light 15 
år. Det blir ett bra tillfälle att 
ta avstamp för nya mål och 
hitta nya spår och samarbets-
partners för det musikaliska 
växthus som kören är sedan 
starten 2004. 

Nu ställer vi in kompass-
riktningen mot nya spännan-
de utmaningar. Jag ser stora 
möjligheter till utveckling 
genom nyskapande sceniska 
projekt, förnyande samar-
beten med andra ensembler 
och utforskande av nya 
genrer och sceniska uttryck. 
Vi vill inte luta oss tillbaka 
på våra tidigare framgångar 
utan vill förstås framåt och 
precis som forsen om våren 
spränga nya gränser och  
hitta nya fåror för det musik- 
aliska flödet. 

Vi måste ge utrymme åt 
unga kompetenta norrbott-
niska tjejer och ge dem plats 

att synas, växa och utvecklas. 
Det är viktigt att vi tar till 
vara den kraft och potential 
som de bär och stärker dem i 
förmågor som ledarskap och 
entreprenörskap förutom 
deras musikaliska utveck-
ling. Så bidrar kulturen till 
att stärka regionen och de 
blir viktiga pusselbitar för att 
bygga framtidens Norrbott- 
en. Allt detta ryms inom det 
unika konstnärliga varumär-
ke som Arctic Light är.

Under 2018 samarbetar vi 
med Hamburg Girls Choir, 
och detta utbyte har redan 
tagit fart och berikat på 
många sätt. SR P2 sände en 
gemensam konsert i april och 
i november åker kören till 
Tyskland för konserter och 
workshops."

Susanna Lindmark
(Producent, konstnärlig ledare 
och dirigent Arctic Light)

NORRBOTTENS UNGDOMS-
SYMFONIKER UTVECKLAR 
MUSIKEN!

"Norrbottens Ungdoms-
symfoniker är en av de tre 
ledande unga symfoniorkest-
rarna i Sverige. 

Detta konstaterades då 
orkestern, tillsammans med 

sina 
syster-
orkest-
rar från 
Stockholm 
och Västra Götaland, 
träffades för en konsert- 
helg på konserthuset i 
Göteborg. Nu planerar vi för 
en ny möjlighet för landets 
bästa unga symfoniker att 
träffas i Stockholm under 
våren 2019. 

Det är viktigt för oss att 
hela tiden utvecklas och 
utveckla musiken. Det senare 
gör vi under ett spännande 
samarbete tillsammans med 
Musikhögskolan i Piteå där 
fyra unga kvinnliga tonsättare 
fått det speciella uppdraget att 
komponera varsin solokon-
sert för ett instrument och 
orkester. Utmaningen ligger 
i att endast komponera fyra 
minuter musik med en  
romantisk orkestersats och 
en krävande solostämma. 

Norrbottens Ungdomssym-
foniker växer så det knakar 
och musikerna reser till 
repetitionerna från Torneå i 
norr till Örnsköldsvik i söder 
allt för att ta plats på succé-
tåget som går mot orkesterns 
30 års jubileum 2021."

Leif Karlsson (Konstnärlig 
ledare och dirigent Norr-
bottens Ungdomssymfoniker)

VÅR PLANTSKOLA  
BLICKAR FRAMÅT 

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

KONTAKT

Sofia Merum
Controller
0920-23 66 76
sofia.merum@norrbotten.se

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

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

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

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

Anna Jirstrand Sandlund
Länsmusikchef
0920-23 66 60
anna.jirstrand-sandlund@
norrbotten.se

Walter Brolund
Orkesterchef Norrbotten  
Big Band samt enhetschef  
Barn och Ungdom
0920-23 66 71
walter.brolund@norrbotten.se

Erik Enström
Enhetschef Piteå
0920-23 66 90
erik.enstrom@norrbotten.se
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Susanna Lindmark
Producent, konstnärlig ledare 
och dirigent Arctic Light
0920-23 66 93
susanna.lindmark@ 
norrbotten.se

Pia-Karin Helsing Saur
(föräldraledig) Producent 
Norrbottens Kammarorkester 
och Piteå Kammaropera
0920-23 66 91
pia-karin.helsing-saur@ 
norrbotten.se

Hans Östlund
Vik. Producent Norrbottens 
Kammarorkester och Piteå 
Kammaropera
0920-23 66 91
hans.ostlund@norrbotten.se

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

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

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

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

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

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

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

KONTAKT
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POSTADRESSER

Norrbottensmusiken i Luleå
Box 972
971 29 Luleå

Norrbottensmusiken i Piteå
Acusticum 6
941 28 Piteå

BESÖKSADRESSER

Norrbottensmusiken i Luleå
Magasinsgatan 2, vån 6
971 29 Luleå

Norrbottensmusiken i Piteå
Bagargatan 3b
941 28 Piteå

FAKTURAADRESS

Region Norrbotten
Box 511
961 28 Boden

ORGANISATIONSNUMMER

232100-0230

KONSERTTYPER

Det finns tre typer av konser-
ter i Norrbottensmusikens 
programkatalog:

Skolkonserter
Konserter för barn 
tillsammans med lä-

rare på förskolor och skolor, 
vanligtvis på lektionstid. Får 
ej beläggas med entréavgift.

Familjekonsert
Konserten är 
offentlig för barn och 

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

Offentliga konserter
Konserter som är 
öppna för allmänhet-

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

PRISLISTA ENLIGT AVTAL

Förskola: 3 400 kr

Låg- och mellan- 
stadium: 5 700 kr

Högstadium och  
gymnasium: 8 200 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 lokalhy-
ra, 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 förutsätt-
ningarna för att genomföra 
en konsert. 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 Kam-
marorkester, Norrbotten 
NEO eller Piteå Kammar- 

operas 
offentliga 
konser-
ter kan 

Norrbottensmusiken efter 
samråd med arrangören stå 
för busskostnaderna. 

MARKNADSFÖRING

För offentliga program  
tillhandahåller Norrbott- 
ensmusiken utan kostnad 
följande material: 

Affischer, flygblad, e-vy-
kort och facebookgrafik. Me-
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 marknadsföringsmate-
rial ska använda sig av Norr-
bottensmusikens logotyp, 
som finns att ladda ner från 
Norrbottensmusikens hemsi-
da under Press. 

FÖR PRESSEN

Norrbottensmusikens 
presstjänst är helt digitali-
serad. Detta betyder att alla 
pressmeddelanden skickas ut 
med e-post. På vår hemsida, 
www.norrbottensmusiken.se 
under rubriken Press finns 
arkivbilder på våra orkestrar, 
konstnärliga ledare, produ-
center och länsmusikchef. 
Dessa bilder är fria för publi-
cering och finns i högupplös-
ta versioner. Till de konserter 
där vi vill undvika störande 
fotografering finns även fria 
pressbilder som får användas 
vid recensioner, reportage 
eller förhandsartiklar.

KÖPVILLKOR

OBS!
Gör din intresseanmälan på  

www.norrbottensmusiken.se  
senast 24 september 2018!
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