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Ett fantastiskt år har gått sedan vi firade våra första 15 år med bl a en härlig galakonsert och namnbyte till Nordiska Kammarorkestern 
Sundsvall. Det känns som att vi tog nya friska tag tillsammans med vår spännande och nyskapande chefdirigent Christian Lindberg. 

Detta spelår kommer orkestern att röra på sig både i Sverige och ute i världen. Det blir Tyskland, Västgötaslätten med Vara konserthus 
och Norge. Om allt verkligen går enligt våra planer åker hela orkestern på turné till Japan i juni 2007. 
Naturligtvis kommer varje ton som vi spelar på våra resor också att spelas hemma i Sundsvall och i vår egen region, där vår huvudsakliga 
gärning alltid ska vara. 

Många uruppföranden har vi att se fram emot, både från alldeles nybakade kompositörer och sådana med världsrenommé. 
Riktigt skoj blir det också att våra båda tidigare chefdirigenter kommer att gästa oss, både Niklas Willén och Christopher Warren-Green. 
Vilket spännande år vi har framför oss! 

Men inget är av värde för oss om inte NI, vår publik, är med oss och njuter av våra konserter, delar våra framgångar och vår passion 
för musiken.

Välkommen till nya konsertupplevelser!

Lena Byström
Orkesterchef

välkomna!	
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Christian Lindberg & Richard Tognetti repeterar inför skivinspelning med Nordiska Kammarorkestern Sundsvall januari 2006

En säsong har gått sedan vårt namnbyte ägde rum vid galakonserten den 31 augusti 2005, och jag ser med varma och glada känslor 
tillbaka på mitt första år som chefdirigent. Det har helt enkelt varit ett fantastiskt år, med skivinspelningar, stor publiktillströmning och fram-
förallt, en underbart hjärtlig och uppmuntrande publik! 

Orkestern har nått nya höjder, och vi har tagit ett rejält kliv in på den internationella scenen, bl a genom en succcéartad Kinaturné, och fina 
vänskapsband har knutits med världssolister som Ole Edvard Antonsen och Richard Tognetti.

Säsongen som orkestern har framför sig blir en ännu mer spännande resa där man bl a fått den stora äran att inviga Usedom musik-
festival i Tyskland med en konsert som direktsänds i tysk, österrikisk och schweizisk radio, fortsatta skivinspelningar på BIS och en alldeles 
fantastisk Japanturné med konserter i Osaka, Fukuoka, Hiroshima, Fukoshima, Sapporo och Tokyo.

Här i Sundsvall får ni, vår kära publik, givetvis med er alla dessa konserter på hemmaplan, plus massor av annat!

Välkommen till min andra säsong som chefdirigent för Nordiska Kammarorkestern Sundsvall!

Varma Hälsningar

Christian Lindberg
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VIOLIN 1  
Jonas Lindgård
    1:e konsertmästare
Richard Kontra [N.K.E]
    alt. 1:e konsertmästare 
Ola Lindgård
Conny Lindgren
Marion Lindblom
Susanne Francett

VIOLIN 2
Charlotte Fregelin* [N.K.E] tj.ledig
Ewa Filek-Kryger* vik. 
Patrik Källström
John-Erik Burstedt
Anna Zachrisson
Tommy Rönning
Annika W Stattin

VIOLA
Vakant*
Lars Stattin
Anita Bjørken
Lars-Gunnar Bodin/Anette Maxe

CELLO
Åke Hedman*
Christian Sahlin [N.K.E]
Anna Jonshult tj.ledig
Per-Gunnar Hedström

KONTRABAS
Eric Francett* [N.K.E]
Ove Lundström

FLÖJT   
Patrik Wendel* [N.K.E]
Maria Garlöv Thorsell [N.B.K.]

OBOE
Eva Lauenstein* [N.B.K.]
Pelin Cotal [N.K.E]

KLARINETT
Sølvi Stenmarck* [N.K.E]
Inge Magnusson [N.B.K.]

FAGOTT
Vakant*
Sixten Lindström [N.B.K.]

HORN
Maria Granberg* [N.B.K.]
Lars Ekernäs [N.K.E]
Klara Oskarsdottir

TRUMPET
Mikael Nilsson*
Marcus Petersson*

PUKOR/SLAGVERK
Christoffer Thorsell*

PIANO
Mona Sandström Kontra* [N.K.E]

*= Stämledare

[N.K.E]= Nordiska Kammarensemblen Sundsvall

[N.B.K.]= Nordiska Blåsarkvintetten Sundsvall

musiker
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Stiftelsen har köpt in två kvalitetsfioler som får disponeras av Nordiska Kammarorkestern i Sundsvall, dels en raritet tillverkad ca 1690 av Giovanni Grancino, Milano, 
och dels en ny svensktillverkad av Peter Westerlund, Norberg.

När Sparbanken Norrland 1991 ombildades till aktiebolag bilda-
des samtidigt en stiftelse, Sparbanksstiftelsen Norrland, som till-
sammans med tio andra liknande stiftelser kom att bli den största 
ägaren av den bank som numera heter FöreningsSparbanken.

Av den utdelning som stiftelsen erhåller på sina aktier i 
banken har stiftelsen möjlighet att ge stöd till olika verksamheter 
inom Västerbottens- och Västernorrlands län och kan på detta 
sätt bidra till utveckling och tillväxt inom de båda länen. Detta 
innebär också möjlighet att stödja kultursektorn och uppmärk-
samma dess betydelse för utveckling och tillväxt.

Sparbanksstiftelsen Norrland har därför inlett ett samarbete 
med Nordiska Kammarorkestern i Sundsvall som innebär att 
stiftelsen har finansierat inköp av två fioler av mycket hög kvalité. 
Instrumenten ägs av stiftelsen men får användas av de musiker 
som orkesterchefen utser.

Den äldsta fiolen, en raritet, är tillverkad av Giovanni 
Grancino i Milano ca 1690. Jonas Lindgård, 1:e konsertmästare, 
alternativt alternerande 1:e konsertmästare Richard Kontra spelar 
på den fiolen.

Den andra fiolen är ny- och svensktillverkad av fiolbyggaren 
Peter Westerlund, Norberg, och spelas av Anna Zachrisson.

Härutöver har stiftelsen och kammarorkestern gemensamt 
utsett en begåvad violinstuderande att spela på en av stiftelsen 
tillhandahållen fiol, tillverkad av Paul Noulet, Frankrike. Karo-
liina Saloheimo, Sundsvall, spelar på den fiolen.

Sparbanksstiftelsen Norrland som tagit initiativet till samar-
betet ser fram emot att tillsammans med en intresserad publik 
få lyssna till en orkester i världsklass och där förhoppningsvis 
de fioler som ställts till förfogande av stiftelsen tillför Nordiska 
Kammarorkestern i Sundsvall och kulturlivet i Västernorrland en 
extra dimension.

I SAMARBETE MELLAN SPARBANKSSTIFTELSEN NORRLAND OCH 
NORDISKA KAMMARORKESTERN I SUNDSVALL

Sparbanksstiftelsen Norrland satsar 
på regional utveckling och kultur. 



ORKESTERCHEF  
Lena Byström
060-18 48 81
lena.bystrom@nko.nu

ADMINISTRATIV CHEF  
Anja Nyman
060-18 48 82
anja.nyman@nko.nu

PRODUCENT ENSEMBLER   
Lennart Åkermark
060-18 48 83
lennart.akermark@nko.nu

PRODUCENT BARN & UNGDOM  
Anna-Lena Wigren
060-18 48 84
annalena.wigren@nko.nu

PRODUCENT ORKESTER  
Lars Fregelin 
060-18 48 91
lars.fregelin@nko.nu

VAKTMÄSTARE  
Jan Wedman
070-258 96 84
jan.wedman@nko.nu

personal kontakt
NORDISKA KAMMARORKESTERN SUNDSVALL 
 
POSTADRESS
Box 105, 851 03 Sundsvall

BESÖK
Tonhallen, Universitetsallén 24

TELEFON [växel]
060- 18 48 80

FAX
060- 12 20 75

HEMSIDA
www.nko.nu

E-POST
info@nko.nu



SKVADERN & KOMPOSITION
Arbetet med målgruppen barn och ungdomar är en NKO:s främsta prioriteter, 
och en del av vår ”fyrbenta” profil; nordisk musik, den klassiska repertoaren och 
nyskriven musik representerar de tre övriga benen. 
Viktigt är att ungdomar får möjlighet att skapa själva, och vi har under många år 
komponerat tillsammans med våra vänskolor. Nu senast med Skvaderns 
Gymnasieskola i Escape, då Kammarorkestern och eleverna gjorde en gemen-
sam konsert i Tonhallen. Även musikstuderande vid Kapellsberg i Härnösand har 
fått möjlighet att lyssna till sina egenkomponerade alster, som spelades upp för 
dem av Kammarensemblens musiker. 
H. C. Andersen-jubileet firade vi med en egen produktion av sagan Tummelisa 
beledsagad av Beethovens musik. 

Blickar	framåt:	06-07
Att få lyfta blicken och se med förväntan på det som komma skall är inte så dumt. 
Spelåret som ligger i vår hand nu är fyllt av äventyr. 

SAMARBETE MED TEATER VÄSTERNORRLAND
Nordiska Kammarensemblen Sundsvall och Teater Västernorrland samarbetar 
under november 2006 i en föreställning om den belgiske sångaren och 
kompositören Jacques Brel. Skådespelaren Andreas Liljeholm tolkar Brel, och 
arrangör av det musikaliska materialet blir Nordiska Kammarorkesterns violinist 
och ”husarrangör” Patrik Källström.

BLÅSARKVINTETTEN TILL NORD-TRØNDELAG
Musikk i Nord-Trøndelag planerar våren 2007 en stor jazzfestival. Till denna 
kommer den norske pianisten Erik G Kallhovd att skriva ett verk för blåsarkvintett, 
brassensemble, fem saxofoner och kompgrupp.
Med anledning av denna beställning har Musikk i Nord-Trøndelag kontaktat 
Nordiska Blåsarkvintetten Sundsvall och inbjudit ensemblen att medverka under 
festivalen. Gruppen känner sig naturligtvis oerhört smickrade av erbjudandet och 
har följaktligen tackat ja. Kvintetten lärde känna pianisten Erik G Kallhovd under 
sitt deltagande i Mittnordiskt Artistforum i Vaasa, hösten 2005. Detta forum 
har även resulterat i förfrågningar från Föreningen Norden om en turné med 
Nordiska Blåsarkvintetten i Finland och Sverige, förhoppningsvis hösten 2007.

Blickar	bakåt: 05-06
Det är alltid fint att få ägna en liten stund åt det som gick riktigt bra, när det var 
så där underbart rätt och riktigt. Under spelåret 05/06 var vi lyckligt lottade 
med flera besök av underbara artister. Många av dem reste långt för att få 
tillbringa några dagar i vår fina stad och musicera tillsammans med Nordiska 
Kammarorkestern Sundsvall. 

NÅGRA HÖJDPUNKTER
En som svept in som en härlig frisk fläkt över oss och publiken är tveklöst vår nye 
chefdirigent Christian Lindberg. Nya grepp, ny energi, nya idéer och en enorm 
kapacitet och kunskap som delges både orkestern i det egna arbetet och som 
märks ut mot vår publik och våra samarbetspartners.
Ole Edvard Antonsen, en av våra gamla vänner, gjorde oss än en gång förundrade 
över att det kan var så lätt att spela trumpet! Christian Lindbergs trumpetkonsert 
Akbank Bunka som därigenom fick sin Sverigepremiär här i Sundsvall, visade sig 
vara alldeles förunderligt läcker musik.
En av årets riktiga rysare var konserten med Richard Tognetti, många sa senare 
att det var ett magiskt ögonblick. Som om en musikens ängel gick genom en 
fullsatt Spegelsal i Stadshuset. Det mötet övergick i vår inspelning av en helt 
igenom nordisk skiva tillsammans med skivbolaget BIS. Där finns Richard med 
och hans tolkning av Svendsens Violinromans, blev något alldeles extra. Vi 
förhandlar med Richard om ett återbesök våren 2008, han vill så gärna komma 
tillbaka och åka skidor...
Och så fick vi Sundsvall Music Award för Bästa Artist/grupp 2005, i hård 
konkurrens ska tilläggas. Vi är omåttligt stolta.
Spännande var det också att få en ny vän i Jacob Koranyi. Ung, nybakad och 
stjärnskott. Hans tolkning av Sjostakovitjs cellokonsert nr 1 kommer sent att 
lämna oss. Vilken fokusering, vilken esprit och vilket artisteri!

KAMMARENSEMBLEN PÅ KINATURNÉ
Våren 2006 hade Nordiska Kammarensemblen Sundsvall den stora glädjen att 
bli inbjuden till Kina för en stor konsertturné.
Resan resulterade i åtta konserter i Mittens Rike med en publik på totalt nästan 
6 000 personer, en turné från Peking till Shanghai via städer som Mianyang, 
Chongqing och Chengdu. Gruppen fick stor uppmärksamhet och stämningen var 
ibland nästan rockstjärnebetonad, med enorm bevakning från både kinesiska 
tidningar och TV-bolag. En av de största upplevelserna var att ge konsert i 
osannolika Shanghai Oriental Art Center.
Tänk om vi kunde få en liknande byggnad, kanske bara en tredjedel så stor, i 
Sundsvalls hamn! Vilket lyft!
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BARNENS ÅR & DEN FANTASTISKA ORKESTERN
År 2007 är Barnens År, och nu blickar vi framåt, mot nya vänskole- och komposi-
tionsprojekt, och vi samarbetar bl a med Mittuniversitetets lärarutbildning. 
Vi slår även ett slag för den klassiska musiken i samarbete med gymnasiesko-
lorna. Ett antal elever inbjuds till våra ordinarie konserter, där de får en kort 
introduktion till konserten, samt träffa dirigent eller solist eller någon av våra 
musiker. 
Tobias Edvardsson, Patrik Rydman och Cilla Klein ur Sångensemblen Amanda 
blir i februari 2007 våra ledsagare på en upptäcktsfärd hos  den fantastiska 
orkestern, som förstås i detta fall är vår egen Nordiska Kammarorkestern 
Sundsvall.

KONSERTER, SOLISTER & DIRIGENTER 
Resor både när och fjärran kommer att ställa höga krav på våra redan 
vältrimmade musiker och på hela vår organisation. Att få spela på den vackra 
ön Usedom och i Varas fina konserthus blir nog toppen. Om vi sen efter det här  
året kan några fraser japanska och har hela det äventyret i ryggsäcken, har vi en 
fin karamell att njuta av länge. 
Riktigt roligt blir det att få återse våra två tidigare chefdirigenter.  
Vi ser också fram emot nya dirigentmöten, bl a Gilbert Varga och Eva Ollikainen 
för att nämna några.
Slagverkaren Pedro Carneiro, pianisten Roland Pöntinen, och sångaren Anders 
Larsson är några av de gäster som vi ska bjuda på under året.
Sen blir det Promskonsert och Nallekonserter och Julkonserter och all annan 
verksamhet som gör Nordiska Kammarorkestern Sundsvall till den regionala 
kraft vi är.

CD-SKIVOR
Nordiska Kammarorkestern har fått skivkontrakt hos skivbolaget BIS. Den första 
skivan, den ”Nordiska” där bl a Richard Tognetti är solist, kommer att släppas 
våren 2007 i samband med Japanturnén.
Skivan ”Nordiska trumpetkonserter” med Ole Edvard Antonsen som solist, 
kommer att färdiginspelas hösten 2006. 
En dubbel-CD med musik av Allan Pettersson kommer att spelas in säsongen 
2006-2007. I den ingår hans 3 konserter för stråkorkester samt delar ur 
”Barfotasånger” med en av Sveriges absolut finaste barytonsångare, Anders 
Larsson, som solist. 
Dirigent på dessa skivor är Christian Lindberg.
Nordiska Kammarensemblen släppte sin senaste skiva ”It´s all about Rhythm”, 
med musik skriven för ensemblen av nordiska tonsättare våren 2006, och 
förhandlar om fler inspelningar för skivbolaget Intim Musik.

”FINKAN” & MEDUSAS HUVUD
En klassiker, konceptet ”Från Finka till Konserthus” som orkestern utvecklat och 
förfinat under årens gång erbjuds även denna säsong våra barn. Barnen får sig 
en rejäl dos musik, samtidigt som de får uppleva den vackra miljön i Stadshuset, 
och lite lokalhistoria på köpet.
Offentlig premiär för Nordiska Blåsarkvintettens nya musiksaga, med text och 
musik av Bo Hülphers och i regi av Lars T Johansson, blir det på Opalen den 31 
mars 2007 kl 14.00.
Medusas huvud bygger på den antika sagan om Perseus och hans äventyr-
liga möten med gudar, gorgoner och havsnymfer. Allt gestaltas av Nordiska 
Blåsarkvintetten Sundsvall i både ord och musik.
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NORDISKA KAMMARORKESTERN SUNDSVALL

  
Det är nu andra året vi genomför Sundsvalls egen Proms-konsert vid Selångerån 
i samarbete med Drakfestivalen och Teater Västernorrland. 

PROMS  står för promenadkonsert och musikaliskt umgänge under ge-
mytliga former. Fjolårets evenemang får nog räknas som succé, trots att regnet 
hängde i luften, och hotade att sabotera det hela. 
Nordiska Kammarorkestern Sundsvall spelar under ledning av Alexander Han-
son, och ingen mindre än den mångsidige Nils Landgren är gästsolist. Han har 
förstås med sig både trombon och sångröst, och vi kan förvänta oss en riktig 
höjdarkonsert! 
Vi önskar oss en varm och skön högsommarkväll med massor av musik!

ALEXANDER HANSON 
Dirigent

NILS LANDGREN 
Solist

vid SELÅNGERÅN onsdag 9 augusti kl 20.00
Fri entré

NORDISKA KAMMARORKESTERN SUNDSVALL

Vi här i Sundsvall är just nu lyckligt lottade att få se vår chefdirigent Christian 
Lindberg i rollen av dirigent, men hans formidabla trombonspel blir det ju lite 
mer sällan vi får njuta av.  

Vid vår SÄSONGSUPPTAKT  får vi göra både och. Här 
får vi ta del av Mozart´s 4:e hornkonsert i tappning för trombon. Dessutom får 
vi ett uruppförande som är en del av vårt samarbete med kompositionsklassen 
på Musikhögskolan i Piteå.

CHRISTIAN LINDBERG 
Dirigent & Solist 

M. FJELLSTRÖM   Degenerator [uruppförande]
W.A. MOZART          Hornkonsert nr 4 på trombon
L. van BEETHOVEN Symfoni nr 7

STADSHUSET torsdag 31 augusti kl 19.00
Vuxen 140:- studerande/under 25 år 40:-

Da Capo
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NORDISKA KAMMARORKESTERN SUNDSVALL

Vi har fått den stora äran att inviga USEDOMER  Musikfestival 
i Tyskland den 22 september och innan vi sätter oss på planet ner till denna 

vackra ö får publiken i SUNDSVALL ta del av samma konsert. 
Programmet är precis så som festivalarrangörerna har beställt och det gör att vi 
åter får hälsa en av våra gamla vänner tillbaka till oss, pianisten Peter Jablonski. 
Festivalarrangören har också beställt ett verk av den mycket namnkunnige kom-
positören Jan Sandström som vi får äran att uruppföra.

CHRISTIAN LINDBERG 
Dirigent 

PETER JABLONSKI 
Piano 

J. SANDSTRÖM   Tango de los Hönsens
D. SJOSTAKOVITJ  Pianokonsert nr 1    
J. KRAUSS  Aeneas ouverture nr 1
S. PROKOFIEV  Klassisk symfoni

STADSHUSET onsdag 20 september kl 19.00
Vuxen 140:- studerande/under 25 år 40:-

TRIO SPARF LAVOTHA WALLIN

De tre välrenommerade musikerna Nils-Erik Sparf, violin, Elemér Lavotha, cello 
och pianisten Lennart Wallin har spelat tillsammans och varit goda vänner sedan 
tidigt 1970-tal, vilket märks på deras gedigna samspel. Stockholms Konserthus 
har varit en av deras träffpunkter. Ofta har de spelat tillsammans i Kungliga Fil-
harmonikerna, där Nils-Erik Sparf  varit konsertmästare under två olika perioder 
på 80-talet och 90-talet och där Elémer Lavotha är solocellist sedan 1973. Len-
nart Wallin har stått till förfogande som pianist i Konserthuset sedan ett trettiotal 
år vid orkesterkonserter, lunchkonserter och vid provspelningar. Varje sommar 
sedan tjugo år träffas trion på värmländska Saxå Herrgård där det spelas kam-
marmusik en hel vecka.
Som en hylling till Sjostakovitj under Sjostakovitj-året 2006 presenterar 

TRIO SPARF LAVOTHA WALLIN hans 
andra pianotrio.

Ytterligare ett verk tillkommer.
   
D. SJOSTAKOVITJ  Pianotrio nr 2 i e-moll Op 67
J. BRAHMS  Pianotrio nr 2 i C-dur Op 87

KFUM-huset söndag 17 september kl 18.00
Vuxen 100:- studerande/under 25 år 40:-

Da CapoDa Capo
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NORDISKA KAMMARENSEMBLEN SUNDSVALL

Dmitrij Sjostakovitj 100-årsjubilerar!
Detta uppmärksammar Nordiska Kammarensemblen med en konsert som vi har 

valt att kalla GLIMTAR FRÅN ÖSTmed musik av såväl 
jubilaren själv som hans landsmän Serge Koussevitzky och Aram Khachaturian.

D. SJOSTAKOVITJ  Pianokvintett g-moll op 57
B. MARTINU   Kvartett för oboe, violin, cello & piano
D. SJOSTAKOVITJ   Valser för klarinett, flöjt & piano
S. KOUSSEVITZKY   Valse Miniatyr för kontrabas & piano
D. SJOSTAKOVITJ   Adagio för kontrabas & piano
A. KHACHATURIAN  Trio g moll för klarinett, violin & piano

STADSHUSET torsdag 5 oktober kl 19.00
Vuxen 100:- studerande/under 25 år 40:-

CROATIAN BAROQUE ENSEMBLE

Croatian Baroque Ensemble är specialiserad på kroatisk barockmusik, det vill 
säga komponister och verk som är relativt okända, men många gånger väl så 
spännande som betydligt oftare framförda tonsättares musik. Förutom denna 

unika repertoar presenterar Croatian BAROQUE även stycken av 
de stora, internationellt kända barockmästarna jämte tidiga wienklassiska verk.
Croatian Baroque tillhör Kroatiens främsta ensembler och har egen konsertserie 
i Zagreb.

Musik av:

A. CORELLI 
T. CECCHINI 
M. UCCELLINI 
A. VIVALDI 
F. USPER 
A. SCARLATTI

Da Capo
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NORDISKA KAMMARORKESTERN SUNDSVALL

Vi är mycket stolta över att få hälsa Pedro Carneiro välkommen till Sundsvall. 

Portugisisk SLAGVERKARE  med världen som arbetsfält. 
Fantastiskt roligt är det också att dirigenten Gilbert Varga har gjort det möjligt i 
sin mycket ansträngda kalender att komma hit till Sundsvall. Denna konsert kom-
mer också att göras i Varas nya konserthus, samt i Mellerud och Ulricehamn. 

A. DVORAK Serenade op 44 i d-moll 
A. KOPPEL    Marimba konsert nr 1
F.  SCHUBERT    Symfoni nr 1 D.82 D-dur 

GILBERT VARGA 
Dirigent 

PEDRO CARNEIRO
Slagverk 

STADSHUSET torsdag 19 oktober kl 19.00
Vuxen 140:- studerande/under 25 år 40:-

NORDISKA BLÅSARKVINTETTEN SUNDSVALL &
GOTLANDS BLÅSARKVINTETT

Ett samarbete mellan Nordiska Blåsarkvintetten och Gotlands Blåsarkvintett som 

tillsammans framför musik för SERENADENSEMBLE , 
dvs dubbla blåsarkvintetter. 

Program meddelas senare via vårt kalendarium på www.nko.nu

Konserten inviger ZINNIAFESTIVALEN 2006.
För mer info: www.zinnia.se

STADSHUSET fredag 13 oktober kl 19.00
Vuxen 100:- studerande/under 25 år 40:-

Da CapoDa Capo
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NORDISKA KAMMARORKESTERN SUNDSVALL

Anders Hillborg, en av vår tids spännande svenska tonsättare, står som värd för 

kvällens PIANOKONSERT . Konserten är skriven för Roland 
Pöntinen och uruppfördes 2001 av Stockholms Sinfonietta. Det känns roligt att 
erbjuda denna konsert, under ledning av vår chefdirigent, som bl a innehåller 
en  spännande del där violinisterna och violaspelarna får plocka fram sina gamla 
blockflöjtskunskaper...

A. PETTERSSON Konsert nr 1
A. HILLBORG    Pianokonsert
W.A. MOZART    Symfoni nr 40

CHRISTIAN LINDBERG 
Dirigent 

ROLAND PÖNTINEN
Piano 

STADSHUSET torsdag 16 november kl 19.00
Vuxen 140:- studerande/under 25 år 40:-

SUNDSVALLS ORKESTERFÖRENING

Spelårets första konsert med Sundsvalls Orkesterförening.
Arrangör: Sundsvalls Orkesterförening.

Ytterligare ett verk tillkommer.

W.A. MOZART    Oboekonsert C-dur
R. SCHUMANN Symfoni nr 4 d-moll

MEDDELAS SENARE 
Dirigent 

PELIN COTAL
Oboe 

TONHALLEN söndag 29 oktober kl 18.00
Vuxen 130:- barn & ungdom 20:-

Da Capo
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NORDISKA BLÅSARKVINTETTEN SUNDSVALL
& KÖRER FRÅN KULTURSKOLAN

Nu byter vi skepnad på vår populära NALLE-KONSERT! 
Mycket kommer ni att känna igen - insamlingen av mjukdjur till behövande barn, 
och samarbetet med Rädda Barnen och Erikshjälpen. Men vi byter tid och plats, 
till Stadshussalongen och Skyltsöndagen. 
Och nu inbjuder vi publiken att sjunga de allra vanligaste julsångerna tillsam-
mans med Nordiska Blåsarkvintetten Sundsvall och körer ifrån Kulturskolan. 
Vad sägs om Hej Tomtegubbar, Midnatt råder och Tre pepparkaksgubbar?

Nya Nallekonserten i Stadshussalongen i samband med Skyltsöndagen.

Överskottet går oavkortat till Rädda Barnen och Erikshjälpen.

Stadshuset säljer julfika i foajén.

Samarrangemang med bl a Rädda Barnen, Erikshjälpen, Sundsvalls Stadshus 
och På Stan-bolaget.
 

STADSHUSET söndag 3 december kl 13.00, 15.00 & 17.00
Vuxen 60:- studerande/under 25 år 40:- , barn i knä gratis. Frikort gäller ej.

KULTURMAGASINET torsdag 7 december kl 12.15
Fritt inträde

NORDISKA KAMMARORKESTERN SUNDSVALL

Tillsammans med Nordiska Kammarorkestern Sundsvall och sopranen Anna 

Hanning får ni uppleva stämningsfull JULMUSIK , med bland an-
nat Sibelius Julsång, Rejoice ur Händels Messias, Vintern ur Vivaldis Årstiderna, 
kanon av Pachelbel, ja helt enkelt ”julig” och skön musik. 
Julkonsert vid lunchtid i Lars Ahlins Torg, Kulturmagasinet 

   

MARIT STRINDLUND
Dirigent 

ANNA HANNING
Sopran 
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NORDISKA BLÅSARKVINTETTEN SUNDSVALL
& BARNKÖR

Nordiska Blåsarkvintettens traditionella JULENS PÄRLOR  i 
en omarbetad version där också lokal barnkör medverkar.
Som vanligt innehåller konserten traditionell julmusik blandat med klassiska pär-
lor ur blåsarkvintettens repertoar.

Med detta önskar Nordiska Kammarorkestern Sundsvall sin publik: 
En riktigt God Jul!

Program meddelas senare    

STADSHUSET torsdag 14 december kl 12.00
Förtäring finns att köpa från kl 11.30. Pris meddelas senare

17
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Att utvecklas och växa är centralt
i vår verksamhet. Det gäller vår skog
och våra marknader, men också våra
medarbetare, nu och i framtiden. Där-
för stödjer vi också positiva krafter i
samhället som ger människor energi,
inspiration och glädje. Som Nordiska
Kammarorkestern, Sundsvall.

Vi tror på det
som utvecklas.

www.forestproducts.sca.com
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NORDISKA KAMMARORKESTERN SUNDSVALL

FINSKT  för nästan hela slanten.
Den finska dirigenten Eva Ollikainen har på senare år gjort många bejublade 
konserter världen över och nu har turen kommit till oss att få ta del av hennes 
artisteri. Med sig i bagaget har hon den finske cellisten Martti Rousi och ett 
uruppförande av den finske kompositören Osmo-Tapio Räihälä. 

R. WAGNER  Siegfriedidyll
O-T. RÄIHÄLÄ     Cellokonsert [uruppförande]
L. van BEETHOVEN    Symfoni nr 2

EVA OLLIKAINEN 
Dirigent 

MARTTI ROUSI
Cello 

STADSHUSET torsdag 18 januari kl 19.00
Vuxen 140:- studerande/under 25 år 40:-

NORDISKA KAMMARENSEMBLEN SUNDSVALL

Kammarmusik i FAVORITBLANDNING . 
Kammarensemblen spelar noga utvald kammarmusik. I programmet hittar man 
bl a den tjeckiske barockmästaren Jan Dismas Zelenka och en av hans triosona-
ter för flöjt, oboe och bassocontinuo.

J. D. ZELENKA   Triosonat för flöjt, oboe & bassocontinuo
W. A. MOZART   Trio Ess-dur K 498 ”Kegelstadt” för klarinett,          
            viola & piano
C. REINECKE   Trio för oboe, horn & piano op 188
R. GLIÈRE   Duo för viola & kontrabas
M.  ARNOLD   Quintet op 7, flöjt, fagott, horn, violin & viola

STADSHUSET torsdag 25 januari kl 19.00
Vuxen 100:- studerande/under 25 år 40:-

Da Capo Da Capo
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NORDISKA KAMMARORKESTERN SUNDSVALL

Här har vi nu kommit till den konsert där vi får möjlighet att hälsa vår förre chef-

dirigent, Christopher WARREN-GREEN  välkommen tillbaka 
på podiet. Som alltid är det roligt när våra gamla vänner kommer på besök. Det 
många minns med värme är just Christophers fina tolkningar av Brahms och i 
denna konsert är det just det vi får avnjuta. I Rosenbergs Symphonie Concer-
tante får vi nöjet att se fyra musiker ur orkestern som solister.

F. DELIUS  Petite Suite for orchestra
H. ROSENBERG    Symphonie Concertante 
  för violin, viola, oboe & fagott
J. BRAHMS    Serenad nr 2

CHRISTOPHER WARREN-GREEN 
Dirigent 

UR NORDISKA KAMMARENSEMBLEN
Solister 

STADSHUSET torsdag 8 februari kl 19.00
Vuxen 140:- studerande/under 25 år 40:-

SUNDSVALLS ORKESTERFÖRENING

Spelårets andra konsert med Sundsvalls Orkesterförening.
Arrangör: Sundsvalls Orkesterförening.

Ytterligare ett verk tillkommer.

L-E LARSSON    En vintersaga
J. RODRIGO   Concierto de Aranjuez

MEDDELAS SENARE 
Dirigent 

JOEL SUNDKVIST
Gitarr 

TONHALLEN söndag 18 februari kl 18.00
Vuxen 130:- barn & ungdom 20:-

Da Capo
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NORDISKA KAMMARENSEMBLEN SUNDSVALL

MUSIK VID TIDENS ÄNDE  är skriven under 
Olivier Messiaens fångenskap i tyskt koncentrationsläger. Inspirerad av Uppen-
barelsebokens tionde kapitel hyllar Messiaen Apokalypsens ängel som tillkännager 
tidens ände och förebådar evigheten.

J. STRAUSS d.y.    Kaiserwalzer i arr. av Arnold Schönberg
O. MESSIAEN    Quator pour la fin du temps

STADSHUSET torsdag 22 februari kl 19.00
Vuxen 100:- studerande/under 25 år 40:-

HELEN JAHREN, HELEN DAVIES & STINA EKBLAD

ÄLSKAR DU MIG ROMEO? 
Sonetter och monologer av William Shakespeare.
Musik från Jacob van Eyck till O´Carolan & John Dowland.
Traditionella folkvisor & ballader.

HELEN JAHREN 
Oboe 

HELEN DAVIES 
Keltisk harpa 

STINA EKBLAD
Recitatör

STADSHUSET torsdag 1 mars kl 19.00
Vuxen 100:- studerande/under 25 år 40:-

Da Capo Da Capo
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NORDISKA KAMMARORKESTERN SUNDSVALL

Tobias Edvardsson, Patrik Rydman och Cilla Klein ur Sångensemblen Amanda blir 
i februari 2007 våra ledsagare på en upptäcktsfärd hos  den 

FANTASTISKA ORKESTERN , som förstås i 
detta fall är vår egen Nordiska Kammarorkestern Sundsvall. 
Vi får bl a lyssna till musik ur Jupiter-symfonin av Mozart och Largo ur Xerxes av 
Händel. Lite cancan blir det också, liksom allsång.

JOACHIM GUSTAFSSON 
Dirigent 

TOBIAS EDVARDSSON, PATRIK RYDMAN 
& CILLA KLEIN
Solister 

TONHALLEN fredag 2 mars kl 15.00
Vuxen 100:- studerande/under 25 år 40:-

NORDISKA KAMMARORKESTERN SUNDSVALL

Mars är kanske inte den lämpligaste av månader att erbjuda vår publik att till-
sammans med oss gå barfota. Det är däremot aldrig fel årstid att njuta Allan 

Pettersons underbara BARFOTASÅNGER . Om dessa 
dessutom framförs av en av Sveriges just nu absolut finaste barytonsångare, 
Anders Larsson, kan det nästan inte bli bättre. Direkt efter denna konsert spelar 
vi dessutom in dem på skiva med skivbolaget BIS.

 
A. PETTERSSON Konsert nr 2 för stråkar
A. PETTERSSON    ur Barfotasånger, 8 st orkestrerade av  
  Antal Dorati 
P.  TJAJKOWSKIJ    Svit nr 4 op 61

CHRISTIAN LINDBERG
Dirigent 

ANDERS LARSSON
Baryton 

STADSHUSET torsdag 15 mars kl 19.00
Vuxen 140:- studerande/under 25 år 40:-

Da Capo
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NORDISKA KAMMARORKESTERN SUNDSVALL

Härligt att vi detta år lyckats få båda våra f.d. chefdirigenter att gästa oss. 

I denna konsert är det vår förste chefdirigent, Niklas WILLÉN , som 
kommer åter och vid det här laget har det gått ganska många år sen han stod 
på Sundsvallsmark sist. Här får vi också tillfället att fira Peter Lyne, en av länets 
kompositörer, på hans 60-års dag. Lite för sent men dock! Vi får den stora 
äran att uruppföra hans sångcykel med texter ur Jan Wolf-Watz diktsamling med 
samma namn. 

 
J. HAYDN Symfoni nr 92
P. LYNE     Sångcykeln ”Svalorna i katedralen” [Uruppf.] 
A. SCHÖNBERG    Verklärte nacht

NIKLAS WILLÉN
Dirigent 

JESPER TAUBE
Baryton 

STADSHUSET torsdag 19 april kl 19.00
Vuxen 140:- studerande/under 25 år 40:-

SUNDSVALLS ORKESTERFÖRENING

Spelårets tredje och sista konsert med Sundsvalls Orkesterförening.
En konsert med temat: ”Levande hav”

Ett samarrangemang mellan Svenska Naturskyddsföreningens 
havsnätverk och Sundsvalls Orkesterförening.

Program meddelas senare

MEDDELAS SENARE 
Dirigent & solist

TONHALLEN söndag 29 april kl 18.00
Vuxen 130:- barn & ungdom 20:-

Da Capo
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ÅSA & KARIN DORNBUSCH & MATTI HIRVONEN

I säsongens sista gästspel får ni höra ROMANTISKA  klanger 
från Tyskland och Skandinavien. Tre fantastiska musiker gästar oss med ett rik-
tigt ”vårligt” konsertprogram!

ur kvällens program:
 
W.A. MOZART  Aria ur ”La Clemenza di Tito”
R. SCHUMANN     Fantasiestücke op 73
J. BRAHMS  Zwei Geistlich Lieder 
J. SIBELIUS     bl a ”Den första kyssen”
W. PETERSON-BERGER ur ”Frösöblomster”
SVENSKA FOLKVISOR bl a ”Ack Värmland”

ÅSA DORNBUSCH
Mezzosopran 

KARIN DORNBUSCH
Klarinett 

MATTI HIRVONEN
Piano 

STADSHUSET torsdag 3 maj kl 19.00
Vuxen 100:- studerande/under 25 år 40:-

NORDISKA KAMMARENSEMBLEN SUNDSVALL

Traditionsenligt avslutar Nordiska Kammarensemblen Sundsvall sitt spelår 

med sin PROMENADKONSERT . 
Lika traditionsenligt är årets gästartist hemlig så här i förväg!

Artistens namn avslöjas i vårt kalendarium på www.nko.nu under våren 2007!

 

STADSHUSET onsdag 16 maj kl 17.00-21.00 ca
Vuxen 140:- studerande/under 25 år 40:-

Da CapoDa Capo
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NORDISKA KAMMARORKESTERN SUNDSVALL

Är det verkligen sant? Ska Nordiska Kammarorkestern resa till JAPAN  på 
turné? Ja, när det här programmet skrivs över ett år i förväg så är det ett högt 
uppsatt mål och med långt framskridna förhandlingar som pågår. När vi nått hit 
under spelåret 06/07 vet vi om vi verkligen kommer iväg till Asien, om vi lyckats 
skrapa ihop alla pengar som krävs för att ett så här stort gäng ska kunna resa 
iväg på detta äventyr. Hur som helst så får ni vår publik avnjuta programmet 
som avses för denna turné. Daniel Börtz Sinfonia får däremot bara vi i Sverige 
höra. Stycket är skrivet för 4 svenska orkestrar och nu är turen kommen till oss 
att spela verket.
 

L-E. LARSSON Pastoralsvit
D. BÖRTZ Sinfonia nr 2 
W.A. MOZART Symfoni nr 41 Jupiter

CHRISTIAN LINDBERG
Dirigent 

STADSHUSET torsdag 31 maj kl 19.00
Vuxen 140:- studerande/under 25 år 40:-
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Da Capo - ett förmånligt abonnemang för dig som går på många konserter!

I abonnemanget ingår totalt 5 konserter per halvår, varav 3 konserter med orkester och 2 konserter med kammarmusik eller gästspel. 
Du bestämmer själv vilka konserter du vill ha med i just ditt Da Capo paket! 

  Välj 3 valfria orkesterkonserter, rödmarkerade i säsongsprogrammet (à ord. pris 140 kr).

  Välj 2 valfria kammarmusikkonserter/gästspel, gråmarkerade i säsongsprogrammet (à ord. pris 100 kr). 
 

Ta chansen att reservera din plats för säsongen och köp dina biljetter till starkt reducerat pris. 
Vi erbjuder ett höstabonnemang och ett vårabonnemang om 5 konserter vardera, pris från 400 kr. 

Abonnemangspris Da Capo:   450 kr för 5 konserter (ord. 620 kr)
Vänpris medlemmar i Musikens Vänner: 400 kr för 5 konserter (ord. 620 kr)
(mot uppvisande av medlemskort)

Da Capo Höst säljs under perioden 6 juni – 30 september 2006.
Da Capo Vår säljs under perioden 1 november 2006 – 28 februari 2007.

BESTÄLL DITT DA CAPO ABONNEMANG NU! 

Boka via Entré Sundsvall, Köpmangatan 30, Sundsvall. Telefon: 060 15 54 00

Biljetterna till samtliga 5 konserter som du valt hämtas ut på Entré Sundsvall vid köptillfället. 

Da Capo

Da Capo
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biljetter
FÖRKÖP AV KONSERTBILJETTER  
Entré Sundsvall
Köpmangatan 30
Tel: 060-15 54 00
www.entresundsvall.nu

KONSERTPAKET 
Vi erbjuder förmånliga hotell & menypaket i sam-
arbete med Hotel Baltic och Stadshuset i Sundsvall. 
För bokning av konsertmeny kontakta: 
Entre Sundsvall 060-15 54 00. 
För bokning av hotellpaket kontakta: 
Hotel Baltic 060-14 04 40.

vänförening
MUSIKENS VÄNNER
c/o Capella Musik
Tel: 060-12 07 65
www.musikensvanner.se
E-post: ann-christine@capellamusik.com

Musikens vänner är en vänförening ”som har till 
syfte att vidmakthålla intresset för klassisk musik i 
Sundsvall med omnejd.” Föreningen arbetar i nära 
kontakt med Nordiska Kammarorkestern Sundsvall 
samt Sundsvalls Orkesterförening.

redaktion
IDÉ & KREATION 
Lars Fregelin

TEXTER
Lena Byström
Lars Fregelin
Karin Norberg
Anna-Lena Wigren
Lennart Åkermark

TRYCK
Kaltes Grafiska AB
Upplaga 4000 ex

OMSLAGSFOTO & ”DROPPBILDER”
Åke Hedman

BILDER PÅ NORDISKA KAMMARORKESTERN
Håkan Kvam

BILDER PÅ CHRISTIAN LINDBERG
Mats Bäcker, Håkan Kvam & Jan Olby

ÖVRIGA FOTOGRAFER
Mats Burman
Jukka Ritola 
L. Bagera
Ola Kjelbye
Peter Knutson m. fl.



Gör som
Nordiska Kammarorkestern

låt Kaltes Grafiska AB ta 

hand om era trycksaker! REVISION
REDOVISNING 

SKATT
RÅDGIVNING

Ring 060-64 50 00       www.kpmg.se

Angående cirklar,
kulturarr & kurser.

Kontakta oss:
Bilda Mittsverige
Tel: 060-120909

www.bilda.nu/mittsverige

PREMIÄR
30/9 2006

SVEA-
TEATERN

M A R AT O N D A N S E N

PREMIÄR
30/9 2006

SVEA-
TEATERN

M A R AT O N D A N S E N



CALLANS TRÄ AB
CAL

Telefon 0691 - 66 20 00  www.callanstra.se

SPECIALAFFÄREN FÖR NOTER

Med ett av Sveriges största sortiment.
Uthyrning och försäljning av blåsinstrument.

Webshop: www.capellamusik.com

Nybrogatan 21
Tel:  060-12 07 65
Fax: 060-12 07 64

Mån - Fre      12.00 - 17.30
Lördagar       11.00 - 13.00

Trädgårdsgatan 22
852 31 Sundsvall
Tel: 060-61 13 99
www.musikborsen.se

Sundsvall, Gävle, Göteborg, Jönköping, Kristianstad, Linköping,
Malmö, Norrköping, Stockholm, Uppsala, Växjö, Västerås, Örebro.

Centralgatan 9
Telefon 060-750 99 00
www.sundsvallsbanken.se



Tel: 060-15 54 00
www.entresundsvall.nu

Sekelskifte med personlig prägel i 
Sundsvalls stenstad!
Best Western Hotel Baltic är absolut inget storhotell och 
har inga ambitioner att bli det heller. Vi skall vara ett alter-
nativ för Dig som attraheras av kvalité, personlighet och 
uppmärksamhet. Hotellet är centralt beläget med nöjen, 
restauranger och shopping runt hörnet.

KONSERTPAKET från 450:- p/p
Paketet inkluderar konsertbiljett till valfri konsert med 
Nordiska Kammarorkestern, övernattning i delat dubbel-
rum, frukostbuffé.
Bokas direkt till hotellet. Bokningskod ”Konsert”.

BEST WESTERN HOTEL BALTIC
Sjögatan 5, Sundsvall
Tel: 060-14 04 40, Fax: 060-12 45 60
info@baltichotell.com
www.baltichotell.com

Sundsvall
Ring 150 000



Mianyang Kina
Missionskyrkan Edsbyn
Musikgården Sollefteå

Nolaskolans aula Örnsköldsvik
Opalen Njurunda

PB-salen Östersund
Residenset Härnösand

Sambiblioteket Härnösand
Schymbergsalen Sundsvall

Selångers Kyrka
Shanghai Kina

Gymnasieskolan Skvaderns Aula Sundsvall
Skönsmohuset

Slottegymnasiet Ljusdal
Sundsvalls Teater

Stadshuset Sundsvall
Steinkjer Kirke Norge

Stora Torget Sundsvall
Sveateatern Sundsvall

Svegs kyrka
Söderhamns Teater
Söråkers Förskola

Toffengårds Förskola  Sörbygden Bräcke 
Tonhallen Sundsvall

Torps Kyrka
Tuna Kyrka

Tynderö Bygdegård
Tåsjö kyrka

Vaasa Finland
Villberga Kyrka
Xiaoshan Kina

Ånge Medborgarhus

Alnö Församlingsgård
Attmarhems Servicehus
Babelsberg Kramfors
Beijing University Kina

Bergeforsens Folkets Park
BildensHus Sundsvall

Brunflo kyrka
Chengdu Kina

Chongqing Kina
Elimkyrkan Sundsvall

Fränsta Församlingsgård 
GA-kyrkan Sundsvall
Gimåfors Bygdegård
Gnarpsviljan Gnarp
Gävle Konserthus

Kulturcaféet Hamnvikens Höjder Kramfors
Hangzhou Kina
Hassela kyrka

Hedbergska Skolans Aula
Holms Säteri

Hullsta gård Sollefteå
Härnösands Gymnasium

Härnösands Teater
Högsjö Kyrka

Kapellsbergs Aula Härnösand
Knutsgårdens Servicehus

Kommunfullmäktigesalen Sundsvall
Kristinelund Sundsvall

Kulturmagasinet Sundsvall
Kusten Bredsand

Lademoen Kirke Trondheim Norge
Landstinget Härnösand
Lindgården Sundsvall

spelplatser	
Under 2005-2006 spelade vi på följande platser för en publik på ca 23 000 vid 150 konserttillfällen:
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CHRISTIAN LINDBERG CHEFDIRIGENT NORDISKA KAMMARORKESTERN SUNDSVALL

CHRISTIAN LINDBERG CHIEF CONDUCTOR NORDIC CHAMBER ORCHESTRA SWEDEN

Programmet
är skapat med 
en Macintosh. 
Utan omstart.


