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Säsongen 2013-2014 presenteras vid
streamad galakonsert med Kent Nagano
och Göteborgs Symfoniker
Pressmeddelande från Göteborgs
Symfoniker 2013-04-09
Göteborgs Symfonikers säsong 2013-2014 presenteras i
kväll kl 19.30 i samband med en galakonsert då Kent Nagano dirigerar
Stravinskys
Våroffer (firar i år 100-årsjubileum) samt uruppförandet av Paula af Malmborg
Wards Tungelnatt. Denna svit för alt och orkester är baserad på tre sånger av
Wilhelm Stenhammar (1871-1927), dirigenten och tonsättaren som var
chefdirigent
för Göteborgs Symfoniker 1907-1922. Konserten streamas live på:
www.gsoplay.se
Kent Nagano kommer att tillbringa sju veckor med
Göteborgs Symfoniker under säsongen. Det blir tolv konserter i Göteborg och
ytterligare konserter i Västra Götaland. Kent Naganos konsertprogram
reflekterar bland annat den amerikanska musikens mångsidighet och
fokuserar
både på traditionell och samtida musik: en Brandenburgkonsert av Bach delar
konsert med Philip Glass violinkonsert (solist: orkesterns konsertmästare Per
Enoksson) och Richard Strauss Sinfonia domestica följs av Leonard Bernsteins
enaktsopera
Trouble in Tahiti. Kent Nagano vårdar också orkesterns svenska tradition och
kommer att dirigera nya verk av Henrik Strindberg och Jesper Nordin. Det blir
dessutom
en hyllning till Stenhammar i och med framförandet av den andra

pianokonserten
med Mari Kodama som solist. Den 8 maj dirigerar han världspremiären av
Unsuk
Chins klarinettkonert med Kari Kriikku som solist, ett verk beställt av
Göteborgs
Symfoniker.
Britten 100 år
Kent Nagano firar Brittens 100-årsdag med ett framförande
av dennes storslagna War Requiem för orkester, körer och sångsolister. I ”Fyra
veckor med Britten” i november framför tenoren Mark Padmore Serenad för
tenor,
horn och stråkorkester med den världskände hornisten Radovan Vlatkovic och
dirigenten Anna-Maria Helsing. Steven Osborne är solist i Brittens
Pianokonsert
med Hannu Lintu som dirigent.
Orkesterns dirigenter
Det blir ett kärt återseende med hedersdirigenten Gustavo
Dudamel som dirigerar Sibelius andra symfoni, Mozarts Symfoni nr 38
”Pragsymfonin” och Richard Strauss Till Eulenspiegel, ett program man också
tar
med på turné till Italien. Orkesterns förre förste gästdirigent Christian
Zacharias framträder både som dirigent och pianist i konserter med musik av
Copland, Ravel och Haydn.
Gästdirigenter
Bland andra höjdpunkter under säsongen finns konserter
med Herbert Blomstedt som debuterade med orkestern redan 1954. Han
kommer för
första gången i sin karriär att dirigera Stenhammars andra symfoni, samt även
Beethovens tredje symfoni ”Eroican” och Stenhammars Serenad. En annan
”grand
old man” är Stanislaw Skrowaczewski som dirigerar Bruckners femte symfoni
(hans
framförande av fjärde symfonin i december var en storartad framgång). Den
unge

tyske dirigenten David Afkham som snabbt blivit internationellt ryktbar
dirigerar Holsts Planeterna och Brahms andra symfoni, och portugisiska
stjärnskottet Joana Carneiro återkommer efter flera succékonserter i Göteborg
med Schumanns andra symfoni och Liebersons Nerudasånger med
mezzosopranen
Kelley O’Connor som solist.
Gästsolister
Ett flertal internationella solister framträder med
Göteborgs Symfoniker 2013-2014: cellisten Alisa Weilerstein i Dvoráks
Cellokonsert, violinisten Leonidas Kavakavos som är både dirigent och solist i
Beethovens Trippelkonsert tillsammans med pianisten Enrico Pace och
orkesterns
soloscellist Claes Gunnarsson, samt András Schiff som leder Symfonikerna
från
pianot i Mozarts Pianokonsert nr 23.
Familjeserien
Här firas 100-årsjubilerande Benjamin Britten med The
Young Person’s Guide to the Orchestra, det pampiga orkesterverket med en
berättare som vägleder lyssnarna genom hela den fantastiska
orkesterarsenalen.
Samarbetet med El Sistema fortsätter också med en konsert där barnen får
dela
scen med sina förebilder i Sveriges Nationalorkester.
Kammarserien
Musiker ur Göteborgs Symfoniker, internationella
stjärnor och unga begåvningar. Den intima kammarserien erbjuder ett brett
spektrum av musik och artister, bland annat pianisten Christian Zacharias,
Simón Bolívar-kvartetten från El Sistema i Venezuela, De tolv cellisterna i
Göteborgs Symfoniker samt cellisten Jakob Koranyi och flera konserter med
medlemmar ur Göteborgs Symfoniker.
Jazzserien & Nefertiti på Konserthuset

De två jazzserierna i större respektive mindre format presenterar den
fantastiske basisten och sångaren Richard Bona från Kamerun och trion ACS
med pianisten Geri Allen, trummisen Terri Lyne
Carrington och basisten och sångerskan Esperanza Spalding som hör till
Barack
Obamas favoriter. Legendariske Bengt Hallberg framträder med Bohuslän Big
Band
och några av Sveriges mest rutinerade och skickliga jazzmusiker: Georg
Riedel,
Jan Allan och Erik Norström.
Popical & Världen i Konserthuset
Det spännande mötet mellan
musiker ur Göteborgs Symfoniker och kända popartister i serien Popical
fortsätter med artister som Frida Hyvönen och Nina Persson. Ett flertal
konserter med ledande musiker och artister från stora delar av världen är
också
planerade, se www.gso.se framöver för mer information.
Populärkonserter
Göteborgs Symfoniker visar sin mångsidighet i dataspelskonserten
Score, JulJubel med Mia Skäringer och den symfoniska hyllningen till Sgt.
Pepper’s Lonely Hearts Club Band med Nils Landgren, Louise Hoffsten och
bröderna Rongedal.
Hela det omfattande och varierade konsertutbudet finns
på:
www.gso.se/abonnemang
En pdf på säsongsprogrammet liksom bilder har bifogats.
Orkesterbilder:
http://www.gso.se/external_press/
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Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester, bildades 1905 och består
idag av 109 musiker. Under dirigenten Neeme Järvis ledning 1982-2004
etablerade sig orkestern efter internationella turnéer och drygt 100
skivinspelningar bland Europas främsta orkestrar. Denna utveckling tar nu
ytterligare ett steg framåt med nye chefdirigenten Gustavo Dudamel, en av
vår tids mest uppmärksammade dirigenter.
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