
  

Informationsklass: Sveriges Radio Intern 

 

 
VÄLKOMMEN PÅ KONSERTER I BERWALDHALLEN I HÖST 
 

Musiken berättar: Gerontius dröm - torsdagen den 17 oktober kl 19:00 
 

 Chefsdirigent Daniel Harding 
 
Tillsammans med Händels Messias och Brittens War Requiem är Edward Elgars Gerontius dröm ett 
av de viktigaste brittiska musikverk som skrivits. Elgar, känd för marschen Pomp and Circumstance, 
visar här prov på sin oerhörda skicklighet och rika musikaliska palett. Missa inte Berwaldhallen-
premiären av detta omåttligt populära verk med den hyllade mezzosopranen Ann Hallenberg, tenoren 
Andrew Staples och barytonen Simon Keenlyside. Läs mer om konserten här 
 
Se klipp från 2017 när Daniel Harding dirigerade Gerontius dröm här  
 
SPF-erbjudande: plats på parkett, bänkrad 1-5 samt 16 á: 290 kr (ord pris 480 kr) 
 

Musiken berättar: Giselle – fredagen den 15 november kl 19:00 
 

 Cellisten Truls Mørk 
 
Sjostakovitj kallade sin elfte symfoni ’Året 1905’ efter den ryska revolutionen 1905, upptakten till 
oktoberrevolutionen 12 år senare. I själva verket låg dock det ungerska folkupproret 1956 mot 
Sovjetunionens inflytande bakom de revolutionära tongångarna. Victoria Borisova-Ollas nyskrivna 
cellokonsert Oh Giselle, Remember Me, komponerad åt stjärncellisten Truls Mørk, bygger på samma 
historia om olycklig kärlek som den kända baletten. Läs mer om konserten här 
 
Lär känna Truls Mørk som medverkade på konserten ’Sjöjungfrun’ i årets Östersjöfestival. Här spelar 
han Ernest Blochs vackra hebreiska rapsodi, Schelomo Se och lyssna - till konserten. 
 
SPF-erbjudande: plats på parkett, bänkrad 1-5 samt 16 á: 250 kr (ord pris 415 kr) 
 
Biljetter köper du lättast via denna länk: https://berwaldhallen-partner002.ebiljett.nu/EventList 
För bokning via telefon: ring oss på 08-784 24 66 helgfria vardagar mellan kl 11.30–17.00. Glöm inte 
ange att du är SPF-are så får ditt specialpris. 
Besök oss: i Berwaldhallens biljettkassa (öppen helgfri mån-fre 12-18) Dag Hammarskjölds väg 3. 

 
Varmt välkommen till hela Sveriges konserthus – Berwaldhallen, en del av Sveriges Radio 
 
 

https://www.berwaldhallen.se/konsert/musiken-berattar-en-brittisk-drom/
https://www.youtube.com/watch?v=e-DvmRH4yU0
https://www.berwaldhallen.se/konsert/musiken-berattar-giselle/
https://www.berwaldhallen.se/ostersjofestivalen/mandag-26-augusti/
https://berwaldhallen-partner002.ebiljett.nu/EventList

