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Innan vi sätter punkt för ett händelserikt 2017 vill vi som vanligt lyfta
fram de musiker och organisationer som vi tycker gjort mest avtryck och
intryck – som förändrat och förbättrat det klassiska musiklivet.
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Det är inte utan stolthet som vi för tionde året i rad presenterar
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GÖTEBORG BAROQUE
I år slog drömmen in. Göteborg Baroque fick 3,5 miljoner kronor för tre prestigeprojekt och inköp av ett claviorganum.
Stipendiet från Sten A Olssons Stiftelse kunde inte vara mer välriktat. I femton års tid har barockensemblen varit en vital förkämpe för den tidiga musikrörelsen i Sverige. I fören på skutan, konstnärlige ledaren Magnus Kjellson som
borgar för att såväl välkända barockverk som okända musikskatter får klinga på västkusten.
I januari väntar L’Orfeo på Röda Sten Konsthall. Bege er dit är ett hett tips.
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Barockorkester
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FRIDA ÖSTERBERG

Sångerska & skådespelare

DEN SVENSKA MUSIKHISTORIEN
Radioprogram

Fartfyllt, spränglärt, vältaligt, humoristiskt, modernt. Ord som alla passar in på radioprogrammet Den svenska musikhistorien. Tredje och sista säsongen lider mot sitt slut, men vi hoppas innerligt att Esmeralda Moberg och Mattias Lundberg får fortsätta göra radio ihop. Eller varför
inte tv? Folkbildande program om klassisk musik kan vi inte ha för många av då de, som vi alla
vet, är en förutsättning för att nya lyssnare ska
hitta till konstformen.
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Anna Bergmanns dekonstruerade ”Carmen” på
Uppsala stadsteater var en oerhört tysk iscensättning, fullproppad av de attribut som för tillfället
är gångbara inom kontinental regiteater. Men mitt
i floden av blod och högarna av krossade tallrikar
stod Frida Österbergs Carmen stark som en pelare – när hon inte hängde upp och ned. En rollprestation som förenade säker mezzosång och övertygande skådespeleri.

CHRISTINA TOBECK

Musikforskare & radioproducent

17

Christina Tobeck fortsätter oförtrutet sitt bildningsprojekt som lyfter fram
kvinnliga svenska tonsättare genom tiderna. En av dem hon ägnat flera program är Helena Munktell, vars opera ”I Firenze” i somras framfördes i en
konsertant version för första gången på 125 år. Vi har också fått ta del av hennes stora kunskaper om tonsättaren Karl Birger Blomdahl under året.
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En särskild underavdelning inom det svenska körundret är det svenska manskörsundret. Zero8,
Svanholm Singers, Lunds Studentsångare är alla exempel på ensembler som de senaste åren rönt både
nationella och internationella framgångar. I täten
för manskörsrörelsen finns alltjämt Orphei Drängar,
alltid med professionalism och grundmurad klang i
sina framföranden. Succéerna med Oedipus Rex på
Östersjöfestivalen och Kullervo i Göteborg gör att
en listplacering känns extra motiverad i år.
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GREGOR ZUBICKY

Konstnärlig chef

Svenska Kammarorkesterns
framgångar det senaste kvartsseklet har få motsvarigheter i
den svenska orkesterhistorien.
Chefsdirigent Thomas Dausgaard och musikerna har rättmätigt fått ta åt sig av äran.
Strategen bakom succéerna
stavas dock Gregor Zubicky,
Örebroorkesterns mångårige
konstnärlige chef. Det gångna
året har sett gig på Nobelfesten och Lincoln Center – och
inte minst ett spännande val av
Martin Fröst som ny chefsdirigent. Vi har tittat i spåkulan:
de kommande 25 åren kommer
bli minst lika framgångsrika!

Alla de stora svenska sångarna har framträtt tillsammans med pianisten Magnus Svensson,
som med sina återkommande serier av romansaftnar på Stockholms konserthus ger liedkonsten ständigt ny näring tillsammans med fint
solopianospel – en fortsättning av de populära
konserter han en gång skapade med Matti Hirvonen på Historiska museet. Självklart arbetar
han med årets listetta Ann Hallenberg.
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ORPHEI DRÄNGAR

Manskör

Pianist

ALEXANDRA BÜCHEL-ZETTERSTRÖM

Sopran

Inget verkar omöjligt när Alexandra Büchel-Zetterström sprutar ur sig sina hisnande koloraturer. Det var hon som med stor säkerhet sjöng den
blinda poetissans roll i Stefan Johanssons viktiga uppsättning av Karl-Birger Blomdahls ”Aniara” på Malmöoperan. Tidigare har vi hört henne framföra sådant som György Ligetis ”Mysteries of the Macabre” och få den svåraste virtuositet att låta lätt som en plätt.
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MAGNUS SVENSSON

JONAS NORDBERG
lutenist

FOTO ELISABETH OHLSON WALLIN

Överallt finns teorbisten och lutenisten Jonas Nordberg, mannen som visar att barockmusik är det coolaste som finns. Han spelar ständigt med en rad av
Europas viktigaste barockorkestrar och har också
haft uppmärksammade samarbeten med koreografen Kenneth Kvarnström. Årets album ”Heroines”
som han gjorde tillsammans med Ruby Hughes och
Mima Yamahiro-Brinkmann fick mycket beröm.
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JACOB MÜHLRAD

Tonsättare

Uppmärksamheten kring Jacob Mühlrad saknar
motstycke. I alla fall kan inte vi komma på någon
klassisk tonsättare som fått lika mycket medial bevakning den här sidan millennieskiftet. Men jobbar
man målmedvetet för att synas bör man rimligen
belönas. Och hade det inte varit för att Jacob Mühlrad är en mycket begåvad tonsättare med stort hantverkskunnande hade karriären förstås tagit tvärstopp. Micael Bindefelds stipendium, det utsålda uruppförandet av Kaddish, sommarprogrammet i P1.
Höjdpunkterna under 2017 talar för sig själva.

För sopranen Elisabeth Meyer blev rollen som
den vampyrbitna Mina i Victoria Borisova-Ollas nya opera ”Dracula” ett riktigt genombrott
på Stockholmsoperan. Det nyskrivna verket låter den blodtörstige grevens tilltänkta offer bli
berättelsens motor, och Minas psykologiska utveckling hamnar i fokus – trots allt krut som
läggs på det fantastiska scenmaskineriets blodsprutande effekter.
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ELISABETH MEYER

Sopran

HANS EK

Dirigent och arrangör
I gränslandet mellan populärmusik, jazz, folkmusik och klassisk musik – det är där vi hittar
dirigenten och arrangören Hans Ek. Vare sig det
gäller Veronica Maggio, Michael Nyman, Ale
Möller eller Pink Floyd hittar han alltid ett kreativt grepp för att få musiken att passa in i en
symfonisk form. Eller som Hans Ek själv säger
"Det existerar inte någon motsättning mellan
Stockhausen och Björk, mellan Ane Brun och
Monteverdi." Så sant så.
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TRIO ZILLIACUSPERSSONRAITINEN
Stråktrio

Tioårsjubileum firar i år stråktrion ZilliacusPerssonRaitinen, bestående av Cecilia Zilliacus (fiol), Johanna Persson (viola) och Kati Raitinen (cello). Sedan 2011 leder denna kammarmusikaliska motståndsgrupp sin alltid hörvärda serie ”Äntligen måndag” i Grünewaldsalen på
Stockholms konserthus, med oavbrutet växlande repertoar, rader av gästartister och många nyskrivna beställningsverk.

KMH:S NYA LOKALER

7

6
DUO TANDBERG-DORSIN

Kreativt kraftfält

När Olof Anders Tandberg och Henrik Dorsin presenterade sin egen högst originella
version av ”Glada änkan” på Kungliga Operan var det nog få som trodde att det skulle bli sådan succé. Sällan har en regissör visat
upp så mycket självironi, och sällan har det
drivits så med stans teaterchefer från operans scen – allt kombinerat med flott musikalitet och en stor men skarpsynt kärlek till
operettgenren.
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#VISJUNGERUT

Revolutionär våg

”Maktbalansen är skev. Offret riskerar allt. Förövaren
går fri.” Så skriver de sångerskor som står bakom uppropet #visjungerut som publicerades i DN. I kölvattnet
på skådespelarsystrarnas #tystnadtagning samlade de
sina vittnesmål av sexuella trakasserier, oönskad intimitet och rena övergrepp. 653 ökade så småningom till
705 när allt fler skrev på och krävde att institutionerna
tar sitt ansvar för att hindra trakasserier. Årets viktigaste icke-klingande händelse i det klassiska musiklivet!
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Av 2017 års debutanter blir möjligen Kungliga Musikhögskolans nya byggnad den mest långlivade. Efter decennier av diskussioner om planer och placering samt insamlingar till det kapitalkrävande huset
kunde till slut invigningen ske i januari. Arkitektbyrån AIX har ritat toppmoderna undervisningsutrymmen som kombinerar en ridskolas gamla stallbyggnader med nya övningsrum och påkostade
konsertlokaler med noggrant genomtänkt akustik.
Helheten är både imponerande och inbjudande!

Framtidens piano är här

Den nya Disklavier ENSPIRE är en återspegling av den tid vi lever i, och
erbjuder en perfekt symbios av avancerad digital teknik, och Yamahas
traditionella pianohantverk som fått ett världsomfattande gott rykte.

Spela själv, lyssna på inspelad musik, eller använd ENSPIRE Controllerappen för Android eller iOS för mer avancerad uppspelning. Yamaha
Disklavier ENSPIRE är framtidens piano.

Trots avancerade digitala funktioner och uppspelningsmöjligheter som gör
det möjligt för användning i olika miljöer, är Disklavier ENSPIRE i huvudsak
ett vackert utformat akustiskt piano med ett resonansrikt ljud.

se.yamaha.com/disklavier

Stockholm – Rådmansgatan 39B, tel. 08 612 60 60

Göteborg – Odinsgatan 9 , tel. 031 71 14 711

Helsingborg – Drottninggatan 62, tel. 042 21 51 39
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CORNELIA BESKOW

Sopran

4

3

NIKLAS BJÖRLING-RYGERT

tenor

FOTO JAN-OLAV WEDIN

Tenoren Niklas Björling-Rygert har under många år
varit en klippa i Kungliga Operans ensemble. I våras
fick vi på nytt stifta bekantskap med hans stensäkra Mime i Wagners ”Nibelungens ring”, och därefter gjorde han rollen Manolios i Bohuslav Martinus
ovanliga ”The Greek passion” på Värmlandsoperan:
en gripande gestaltning av en vaktmästare som likt
en inkarnerad Kristus blir offer i ett passionspel.

B TOMMY ANDERSSON

Tonsättare

2
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B Tommy Andersson är framgångsrik både som tonsättare och dirigent,
men det är långt mellan operaverken. I somras fick hans nya opera efter
Oscar Wildes ”The importance of being Earnest” urpremiär i Vadstena,
något så ovanligt som ett riktigt spirituellt stycke musikdramatik, framfört av en rad unga sångare. Ingrid Tobiasson var juvelen i kronan och
gjorde rollen som den skarptungade Lady Bracknell.

FOTO MATS BÄCKER

Unga sopranen Cornelia Beskow porträtterade
vi i Opus nr 76, efter hennes remarkabla framgång som Sieglinde i Kungliga Operans ”Valkyrian”, som renderade henne det stora Anders
Wall-stipendiet. Sedan dess har hon även sjungit rollen i Esbjerg till allmänt jubel och därefter
vunnit Lauritz Melchior-tävlingen i Ålborg, där
hon tog storslam och också fick publikens, orkesterns och juryns pris.

Klassiska konserter
var du än är
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GÖTEBORGS SYMFONIKER – SVERIGES NATIONALORKESTER.
FÖRSTE HUVUDSPONSOR VOLVO. HUVUDSPONSORER SEB OCH GÖTEBORGS-POSTEN.

Göteborgs Symfoniker – en del av
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BAROCKMEZZO
MED SIKTE
PÅ MAHLER
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Det tog tjugo år in i karriären innan svenskarna skulle få upp ögonen för
Ann Hallenberg. Men de internationella framgångarna och utmärkelserna fick till
slut hemmascenerna att vakna. Mästermezzon från Töreboda framstår alltmer
som musikvärldens okrönta barockdrottning – och när det senaste året innebar
två verkliga milstolpar för barockinspelningar kunde valet inte bli mer givet:

Grattis Ann Hallenberg – den tionde platsen på Opus-listan är din!
TEXT BO LÖFVENDAHL – FOTO ÖRJAN JAKOBSSON

Vi skulle ha träffats i Venedig men i stället
blev det Töreboda. Därifrån far Sveriges stora, internationella barockstjärna ideligen vidare för konserter i Venedig, Wien, Valencia, med kring 200 resdagar per år. Men hemmahamnen heter Älgarås.
Där bor mezzosopranen Ann Hallenberg tillsammans med maken Holger, dottern Clara och hundarna Senta (labrador) och Paulus (berner sennen),
den ena större än den andra.
För tio år sedan lämnade de Tyskland – där både
Holger och Clara är födda – och flyttade till Älgarås gamla ärevördiga prästgård, tätt intill en av Sveriges äldsta träkyrkor: en sevärdhet från 1400-talet, klädd med rödmålade träspån som för tillfället
gnistrar av rimfrost.
Denna lantliga västgötaidyll har blivit familjen
Schmitt-Hallenbergs eget centrum för europeisk

barockmusik. Holger är musikforskare och dramaturg, specialiserad på att tolka och editera gamla noter. Ann sjunger vid otaliga konserter på kontinenten men är noga med att framhålla att de utgör ett
team, som tillsammans planerar hennes repertoar.

ANN HALLENBERG

I salongen trängs två vackra flyglar: en nyare
med modern stämning på 440 Hz och en äldre från
Sankt Petersburg som är stämd i 430 Hz, passande för barockmusik, samt farfars gamla orgel. Här
finns plats både för kyrkkaffe och övning med kyrkokören.
Ann Hallenberg har särskilt riktat in sig på de
stora divorna under barocken. Hennes senaste projekt handlar just om Venedig, som då var en viktig musikmetropol. Den senaste skivan presenterar
musik som framfördes där under karnevalssäsongen vårvintern 1729, när rivaliteten mellan konkurrerande operahus i staden var stenhård. Kastratsångaren Farinelli och mezzosopranen Faustina
Bordoni var de stora stjärnorna.
Även i dag finns en viss rivalitet mellan stjärnor
som Ann Hallenberg och Cecilia Bartoli, det medger
hon, särskilt när det handlar om att nosa upp gammalt material som länge varit bortglömt och okänt.
– Det blir lite tävling om att vara först. Man vaktar lite på sina idéer så ingen ska komma och sno
dem. Men annars tycker jag det finns väldigt lite
konkurrens. Vi är ju varandras kolleger. Om man
beter sig olämpligt blir man nog mycket ensam.

Bor i Älgarås tillsammans med maken Holger Schmitt-Hallenberg
och Clara, 14 år.
Senaste skivor Carnevale 1729 med Il Pomo
d’Oro och Stefano Montanari, Farinelli med Les
Talens Lyriques och
Christophe Rousset,
Agrippina med Il Pomo
d’Oro och Riccardo Minasi, Arias for Luigi Marchesi med Stilo Galante
och Stefani Aresi.

Vad mezzosopran och
innehavare av den tionde
förstaplatsen på Opuslistan.
Född 1967 i Västerås.

De kolleger Ann Hallenberg annars har mest att
göra med är ofta döda sedan många år. Men de får
nytt liv på konserterna och inte minst på alla de
OPUS 35
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»Det blir lite tävling om att
vara först. Man vaktar lite
på sina idéer så ingen ska
komma och sno dem.«
… om den i grunden positiva konkurrensen med
Cecilia Bartoli i strävan att återupptäcka bortglömda
barocktonsättare.

inspelningar som hon har varit flitig med att ge ut
de senaste åren. Senast i raden är ”Carnevale 1729”,
där Ann Hallenberg framträder tillsammans med
den unga barockorkestern Il Pomo d'Oro. Skivan
har blivit en stor framgång och överallt fått lysande recensioner sedan den kom i juni.
Ett annat av hennes husband är Les Talens Lyriques som hon bland annat har gjort konsertserien
och albumet ”Farinelli” med. Samma orkester stod
för musiken i filmen i den berömda filmen ”Farinelli” från 1994. Ann Hallenberg började arbeta
med dem sex år senare.
– När de spelade in den filmen gjorde de en
sampling av en countertenor och en mezzo. När jag
sjöng den musiken med en naturlig röst var det faktiskt något nytt. Och det är väldigt roligt att sjunga
kastratrepertoar, för det kräver så mycket.
Ann Hallenberg berättar att det alltid märks i
noterna om det är skrivet för kastrater, i alla fall
om det var en toppstjärna som Farinelli.
– De hade ju ett väldigt stor omfång, både på
djupet och höjden, och en väldigt stor lungvolym
vilket gjorde att fraserna kunde vara längre. I dag
36 OPUS
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2008
Peter Mattei, baryton

kan vi tänka att det är lite freakshow över det. Men
om man tänker på den enorma mängd med fantastiskt vackra och svåra arior som har skrivits för
kastrater så måste det ju ha varit en skönhetsupplevelse också.
Hon berättar om rivaliteten mellan Farinelli och
Faustina Bordoni, som hade samma röstläge fast
det ena var en man och det andra en kvinna.
– Man märker i noterna hur de tävlade, enligt
principen ”Anything you can do I can do better”.
– Jag ägnar mycket tid åt att försöka komma barockstjärnorna in på livet. Jag tycker att de är mina
kolleger också, de bara lever inte just nu. Till exempel vet jag att en viss sångerska hade ungefär samma register som jag. Är det skrivet för henne kan
jag sjunga den musiken. Men det är krävande: Farinellikonserten innehåller 14 arior. Och varje aria
var en gång skriven som kvällens bravuraria!
Men det har inte alltid varit barockmusik för Ann
Hallenberg. Hon växte upp i Västerås med en pappa som var elingenjör men också sjöng på begravningar. Vägen till musiken gick via körerna i Domkyrkan och hos Missionsförbundet till Operahögskolan i Stockholm (i samma klass som Nina Stemme och Peter Mattei).
– Min röst har alltid varit snabb. Jag har suttit
som sjuåring och gungat och sjungit Nattens drottning. Jag var extrem koloratursopran tills jag började sjunga för Erik Sædén.
Men sedan många år tillbaka är det barock som
gäller, eller barock’n’roll som hon skämtsamt säger.
– Det är kul musik som ligger bra till för min
röst, jag har de här kulsprutekoloraturerna. Men
efter nästan 25 år med barockmusik har min röst
nu mognat och fått en rondör som gör att jag kan
ge mig in på en tyngre repertoar. Rösten har fått
mogna i fred och jag har inte tvingat den till nå- >
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»Att Callas gjorde en
fermat på ett visst ställe
betyder inte att varenda
sopran måste sjunga så. Jag
vill inte säga att traditioner
inte är bra – men vi ska
inte fastna i dem.«
Ann Hallenberg gläds åt att den tidstrogna rörelsen som
länge funnits inom barocken börjat sprida sig till andra
musikepoker.

got den inte är skapt för att göra. Barocken är tuff
att sjunga, den kräver röst och teknik. Men den är
inte skadlig för rösten.
Ann Hallenberg är glad att den inställning som
präglat synen på uppförandepraxis inom barockmusiken även har börjat sprida sig till musik från
andra epoker.
– Sedan 1960-talet har vi haft en revolution för
barockmusiken där vi går tillbaka och frågar: ”Vad
står det nu i noterna?”
Hon tycker att man ska göra på samma sätt med
Donizetti och Verdi och Wagner.
– Wagner hade inga Wagnersångare! De sjöng
Rossini och Mozart också. Kan vi göra rent hus
med traditionerna och se vad det står, precis som
38 OPUS

vi har gjort med barockmusiken? Att Callas gjorde
en fermat på ett visst ställe betyder inte att varenda sopran måste sjunga så. Jag vill inte säga att traditioner inte är bra – men vi ska inte fastna i dem.
Även i sin egen repertoar är Ann Hallenberg på
väg mot nyare musik.
– Min röst har förändrats. Jag har klättrat från
låg alt till sopran. För en dramatisk sopran är det
vanligt att rösten sjunker lite grann, men min har
blivit rejält mycket högre, vilket inte är ovanligt
bland barocksångerskor. Jag har fått kraft och volym utan att ha behövt skada mig på vägen dit. Så
nu börjar jag titta mer på Mahler och Brahms och
annat – närmast blir det Mahlers Kindertotenlieder
i Wien. Över huvud taget ligger lieder och romanser närmare barocken, minus koloraturerna förstås.
Ann Hallenberg är tacksam för möjligheterna
att uppträda konsertant, inte minst då hon stadigt
minskar sina åtaganden inom operafältet.
– Opera är slitigt, det är regissörernas lekstuga. Det är ytterst sällan du får sjunga barockopera
i barockkostym. I dag ska du vara klädd i kavaj eller nattlinne och det blir lite kinkigt när du ska se
trovärdig ut som en man. Nu längtar jag mer efter
att göra intressanta kvinnoporträtt.
Vilka de blir är Ann Hallenberg hemlig med. Förhoppningsvis får vi höra några av dem utan behöva åka till Wien eller Venedig. Och kanske kan även
barockmusiken äntligen få sin rättmätiga plats på
svenska scener? 				

… varför det är så svårt
att intressera svensk
publik för barockmusik.
– Ja, det är inte det som
säljer bäst i Sverige.
Det är synd, för det saknas varken sångare eller musiker. Jag träffar
dem ju ofta – utomlands.
Det är där de får jobb.
Det kanske också är en
del av förklaringen, att
det finns så få möjligheter att utöva barockmusik här hemma. Det är ju
väldigt lite till exempel
på Drottningholm numera jämfört med hur det
var på 90-talet. Det kan
bli rätt tomt mellan sista
föreställningen på sommaren och första Juloratoriet.
– Kanske vi också är
en nation med lite svulstigare smak? Wagnertraditionen är ju stark,
och den mer romantiska operan. På något sätt
tycks det ligga oss mer
varmt om hjärtat.
Vem ska sjunga musik
för kastrater i dag: mezzosopraner eller countertenorer?
– Bägge har både fördelar och nackdelar. För
tio år sedan skulle jag ha
sagt att väldigt många
countertenorer har svårt
att sjunga det som det
ska sjungas, eftersom
det är så krävande. För
det är ändå ett lite onaturligt sätt att sjunga
på, som sliter på kroppen och stämbanden.
Men countertenorerna
är under utveckling. På
de sista tio åren har det
gått väldigt mycket framåt. Ingen är egentligen
mer rätt än den andra. Vi
är båda "fel" och vi kan
bara göra så gott vi kan.

