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HSO blickar mot säsongen 21/22
Helsingborgs Symfoniorkester fortsätter att tänja på gränserna och söka nya
vägar för den klassiska musiken. Räkna med en uppfriskande blandning av
nyskrivna verk, ännu okända stycken och välkända klassiker när HSO
presenterar konsertsäsongen 21/22 som inleds 9 september.
Efter en lång period av anpassade kammarkonserter utan publik kan
Helsingborgs Symfoniorkester skönja en återgång till publika konserter efter
sommaren. Programmet för säsongen 2021-2022 är utforskande, utmanande
och fullt av kända hållpunkter. Som besökare i Helsingborgs Konserthus kan
man räkna med att ständigt möta musik av kompositörer som man inte

känner till. En stor del av HSO:s uppdrag är att våga tänja på gränser och
driva konsten och musiken framåt. Det görs genom att lyfta fram musik som
inte har nått ut brett tidigare, beställa nya verk och våga välja vägar som
känns nya och intressanta för såväl orkestern som för publiken.
– Vi har under de senaste åren konsekvent visat hur även den symfoniska
musiken kan vara en konstform i sin tid, hur man kan röra sig framåt utan att
förlora vare sig i kvalitet eller hantverkskunskaper. Årets program är inget
undantag i den ambitionen, säger Fredrik Österling, konserthuschef.
Utöver musik som inte hör till vanligheterna, som bland annat säsongens
beställningsverk Earth Voices av Colin Riley, blir det även klassiska verk. I
höstens program finns Pathetiquesymfonin av Tjajkovskij, Mozarts
klarinettkonsert med solisten Emil Jonason, Sibelius symfoni nr 2, Schuberts
stora nionde symfoni och Bruckners 6:e symfoni.
Läs mer om den kommande säsongen på Helsingborgs konserthus webbplats
>
För mer information:
Johannes Nebel, kommunikationsansvarig,
johannes.nebel@helsingborg.se, 0709-728288

Helsingborgs Konserthus har en lovordad akustik och ett brett program med
artistelit, konserthuskör och Helsingborgs egen symfoniorkester, HSO.
Helsingborgs Symfoniorkester är inte en orkester som alla andra, utan har
under de senaste åren inte ryggat för att axla uppdraget som kulturell och
musikalisk motor. Utöver att under många decennier ha bjudit sin publik på
symfoniska konserter av högsta klass, har orkestern även uppmärksammats
över hela världen genom tonsatta hatbrev och den efterföljande virala succén
med Bögtåget, genom sina kritikerrosade skivinspelningar och
uppmärksammade beställningsverk – och så nu senast genom den brännande
aktuella debatt man initierat om landets kulturinstitutioner och klimatfrågan.
Helsingborgs Konserthus ingår i Helsingborg Arena & Scen som är ett av
Nordens större kultur- och evenemangsbolag.
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