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Visste du att...

...Östgötamusiken gjorde totalt 479 konserter 2017?

...vi har en egen konsertserie för barn, Musik på Winden?

...Östgötabandet 2018 gav ut en skiva med musik av  
Georg Riedel?

...Östgöta Blåsarsymfoniker varje höstlov samlar ungdomar 
för att spela i Höstlovsorkestern?

...alla barn i förskoleklass i Linköping bjuds på en konsert 
med Östgöta Brasskvintett i samarbete med Räddnings-
tjänsten Östra Götaland med titeln ”Heta låtar bland rök 
och sirener”?

...Konstpaus är vår kammarmusikserie?

...Crusellkvintetten sätter upp den nyskrivna musiksagan 
”Den röda ballongen” av Andrea Tarrodi?

...Östgötamusiken räknar sina anor tillbaka till 1542?

...Östgöta Blåsarsymfoniker under säsongen 2017/2018 
uruppförde två beställningsverk?

...Östgötamusiken består av sjutton musiker, sex personer 
på administrationen och en konstnärlig ledare?

En strålande säsong ligger framför oss – vi ser fram emot 
att möta dig! 

Ö s t g ö t a m u s i ke n

B e s ö k s a d r e s s :  Ö s t g ö t a g a t a n  1 9  
( L i n kö p i n g  Ko n s e r t  &  Ko n g r e s s ) 
B ox  1 4 0 ,  5 8 1  0 2  L i n kö p i n g

0 1 3 -  3 5  9 9  7 0
o s t g o t a m u s i ke n . s e
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Bakre raden: 
Erik Rapp, valthorn
Jan-Åke Hermansson, trumpet
Pelle Anelid, trumpet
Bela Tarrodi, oboe
Katarina Andersson, valthorn
Therese Hammarberg, trombon
Hans Åkesson, klarinett, saxofon
Olle Bohm, slagverk
Mikael Wittwång, trumpet
Mats Bergström, kontrabas
Nina Sognell, tvärfl öjt

Främre raden:
Lars Sehlstedt, klarinett, saxofon
Magnus Matthiessen, tuba
Dan Larsson, klarinett
Niklas Hakegård, piano
Andreas From, fagott
Lars Hedlund, trombon

Foto: Ulla-Carin Ekblom

Ö s t g ö t a  
B l å s a r s y m f o n i ke r

Östgöta Blåsarsymfoniker är en av landets 
ledande professionella blåsorkestrar som genom 
generationer bevarat och utvecklat sitt arv. 
Vi spelar för alla: Barn, unga, familjer och 
äldre. Musikerna i Östgöta Blåsarsymfoniker 
medverkar också i någon av de tre fasta 
ensemblerna Östgöta Brasskvintett, Crusell-
kvintetten och Östgötabandet.

Östgöta Blåsarsymfonikers hemmaplan 
är Crusellhallen. Det är platsen för 
spännande möten mellan oss och 
gästande dirigenter, solister och ensembler.
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oboe och sedan blev det musikhögskolan. Jag 
gjorde vanlig lumpen också, som trådradiotele-
graf ist, fortsätter Bela och skrattar. Bela Tarrodi 
föddes i Ungern 1953 och kom med sin mor  
och far och syster till Sverige 1956, under den 
ungerska revolutionen.
-Jag f ick mitt första orkesterjobb i Östersund 
1976 men det kändes så långt bort. Vi ville flytta 
söderut och Linköping lockade, säger Bela som 
kom till Östgötamusiken på 80-talet. 

Vi konstaterar att genom åren har arbetsplatsen 
förändrats och omorganiserats – bitvis också  
bytt personal, mest då chefer och dirigenter som 
kommit och gått. De flesta musiker har varit 
trogna verksamheten långa tider men få lär nå 
upp till Selans och Belas antal tjänsteår.
Men hur är det idag då på Östgötamusiken?
- Om man sätter ett samlingsbegrepp på allt nu så 
har kvalitén höjts enormt de senaste åren, säger 
Bela. 
Är det ett tufft och slitigt jobb?
- Det är väl som ketchupflaskan, säger Selan. 
Ibland är det mycket och ibland mindre. I 
dalarna laddar man batterierna och senare när det 
är full spruta då hinner man inte tänka.

Östgötamusikens nuvarande sätt att jobba  
började någon gång efter 1988 då det blev  
länsmusik. En bra och lagom mix av ensemble-
verksamhet och orkester. Både Selan och Bela 
verkar uppskatta blandningen av uppdrag.  
Som oboist vid Östgötamusiken ingår Bela i  
Crusellkvintetten och som saxofonist och 
klarinettist spelar Selan i Östgötabandet. 
I Östgöta Blåsarsymfoniker möts de båda två.
 - Den ena dagen är man Superhjälte i lila mössa 
och nästa dag sitter man i Crusellhallen, skrattar 
Bela.

Det finns likheter och skillnader så klart mellan 
dessa intressanta kolleger. Selans liv som ung  
musiker skedde mestadels i uniform. Efter  
några år på ”Ackis”, det vill säga Musikaliska  
Akademien, som idag är Kungliga Musikhög- 
skolan i Stockholm så steg man i graderna,  
ändrade om uniformen och gick från att vara 
yngst i gänget till att inte längre vara yngst.

-Idag går allting så smidigt här, konstaterar  
Selan. Det som tog en evighet att öva in förr gör 
vi på några dagar nu.

Men hur känns det nu när ni inser att det så 
småningom skall sitta någon annan på era stolar 
och spela?
- Det känns bra, säger Bela. De gäller bara att  
bestämma sig för vad man skall göra när man 
slutat jobba. Tiden går ju och det är som det  
är. Man får komma och lyssna lite då och då, 
konstaterar Bela.
- Oj, klockan är mycket, jag måste gå. Vi  
börjar snart och jag vill inte få skäll för att jag 
kommer för sent till repetitionen, säger Bela  
och försvinner ut från kontoret. 
Selan och jag sitter kvar i fåtöljerna och  
snackar vidare. Personligen gillar jag stories om 
roliga saker som hänt genom musikens tidevarv. 
Selan berättar om några skojiga händelser som vi 
skrattar åt och som inte bör nedtecknas här. Vi 
rundar av samtalet med en fantastisk devis, som 
summerar Selans musikaliska kompetens efter-
som han tillhör den generation som spelar många 
instrument och har genrebredd.
-Jag har alltid tyckt att det är viktigt att vara  
användbar. Det har alltid varit mitt motto, avslutar 
Selan. ”Användbar” tänker jag. Vilket bra ord. 
Det säger nåt om inställningen till jobbet. 

Innan Selan och jag lämnar kontoret lyssnar vi 
på ett spår från Östgötabandets nyinspelade skiva 
med musik av Georg Riedel, i skrivandes stund 
ännu ej utgiven.
- Men du skulle ha bättre högtalare, säger Selan 
när musiken strömmar ut från min dator. Även 
när du lyssnar i den där så ska det låta bra,  
tycker Selan och pekar på datorn. Jag kan bara 
hålla med honom, för Selan är inte bara musiker, 
han är ljudtekniker också.

/Peter Stolpestad

Östgötamusiken beklagar djupt länsmusik-
chef Peter Stolpestads bortgång. Vi väljer 
att publicera ovanstående intervju som en 
hyllning till honom.

5 0  å r !

I år firar vi att Bela och Lars 
har varit hos oss i 50 år.

Lars ”Selan” Sehlstedt och Bela Tarrodi sjunker 
ner i mina fåtöljer på kontoret. Selan är  
saxofonist och klarinettist. Bela spelar oboe. Idag 
repeterar vi med Östgöta Blåsarsymfoniker inför 
konserten Världens skapelse, ett program med 
krävande musik. Vi drar igen dörren och hoppas 
på att kunna prata ostört ett tag, om livet, om 
musiken och om jobbet.

- När jag började 1968 skedde det mesta  
innanför grindarna så att säga, inleder Selan 
som varit Östgötamusiken trogen i ur och skur 
i femtio år. Femtio år! Med begreppet innanför 
grindarna menar han inne på regementet I4, 
för det var där man övade och hade ceremonier 
som en del i orkesterns dåvarande uppdrag, som 
militärmusikkår.
- Sedan var det ibland någon spelning utanför 
grindarna, kanske vid en invigning av en butik  
eller nåt, och då var det betalt, det vill säga då 
kom musikdirektören efteråt och delade ut  
pengar till oss musiker, fortsätter Selan. Bela  
och jag skrattar lite smått.
- En femtiolapp eller nåt, fast det var inte i  
tjänsten alltså, fortsätter Selan.

Idag, när Selan och Bela ser tillbaka på en  
lång och fantastisk karriär kan man inte  
annat än imponeras. Imponeras över den  
långa erfarenhet och sprudlande glädje som  
genomsyrar vårt samtal. På mitt kontor älskar  
jag att sitta och prata med mina kolleger.  
Samtalet med Selan och Bela måste ändå kännas 
unikt. Två musiker med en enorm erfarenhet. 
Många toner har de spelat. Många mil har de  
åkt i regionen. Många människor har de mött.  
Selans far Arne Sehlstedt var militärmusiker 

vilket gjorde att det föll sig naturligt för 
Selan att börja som musikelev, det vill säga en 
karriär inom militärmusiken. Bela gick den andra 
vägen, det vill säga civil musikutbildning och 
hamnade så småningom vid Regionmusiken i 
Östersund.

- Jag började på Tranås musikskola och  
gnodde på där, säger Bela. Först var det klarinett 
och sedan bytte jag till oboe för det saknades  
i orkesterföreningen. Jag var omkring 16 år då. 
Musikskolan blev för oss som en slags  
musikalisk fritidsgård som skapade ett  
musikintresse som hängt med sedan dess.  
Efter ett tag började jag ta privatlektioner på 

Foto: Ulla-Carin Ekblom
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C h r i s t o f f e r  N o b i n

Östgöta Blåsarsymfonikers chefsdirigent

Christoff er Nobin är Östgöta Blåsarsymfonikers 
chefsdirigent och konstnärlige ledare. Nobin har 
uppdrag som dirigent i många svenska symfoni-
orkestrar och även vid operahusen i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Han har arbetat 
med London Symphony Orchestra, på 
Metropolitan Opera i New York, Großes 
Festspielhaus i Salzburg, Barbican Center i 
London, Théâtre des Champs-Élysées i Paris och 
Minato Mirai Hall i Tokyo. 2017 gavs hans 
barnopera ”Hion om natten” ut på CD. 

Som chefsdirigent och konstnärlig ledare för 
Östgöta Blåsarsymfoniker har Nobin med sin 
genrebredd påbörjat en spännande utveckling för 
Östgöta Blåsarsymfoniker. Många av säsongens 
solister och dirigenter knyts till Östgötamusiken 
tack vare Christoff ers musikaliska ledarskap.

Konserter i år som 
Christoffer dirigerar: 

Ludwig van 
13/9

Förintelsens minnesdag 
27/1

Gulda Cellokonsert 
21/3

Carmen 
28/4

C R U S E L L S E R I E N
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L u d w i g  v a n

David Huang • Amalie Stalheim • Guro Asheim

Med dunder och brak inleder vi säsongen 
och låter Beethoven få vara vår ledstjärna. 
Kvällens musik har på ett eller annat sätt 
koppling till honom och visar att hans 
musik är evig. 
Amalie Stalheim, Guro Asheim och David 
Huang utgör en prisbelönt och hårt 
turnerande trio som kommer till Östgöta-
musiken för första gången. Vi möter dem 
i Beethovens Trippelkonsert. Säsongs-
öppningen utgör också starten på Svensk 
Blåsmusikfestival vilket lockat oss att 
koppla ihop Östgöta Blåsarsymfoniker 
med Hemvärnets Musikkår Östergötland 
och Linköpings Skolmusikkår för att spela 
Johan De Meijs Extreme Beethoven. 
Dessutom framförs musik ur fi lmen 
A Clockwork Orange och Tobias Broströms 
On Urban Ground. 

David Huang
David Huang föddes i Taiyuan, Kina och 
fl yttade till Sverige vid tre å rs å lder. Vid 
elva å rs å lder bö rjade han spela piano fö r 
Yan Shuang och professor Rolf Lindblom 
i Stockholm och tog 2007 studenten vid Sö dra 
Latins gymnasium efter musikstudier fö r 
Ann-Sofi  Klingberg. Huang avslutade sin stu-
dietid fö r professor Mats Widlund vid Edsbergs 
Musikinstitut med solistdiplom. 2014 vann 
David Huang det prestigefyllda Solistpriset. Guro Asheim, David Huang, Amalie Stalheim

Foto: Elias Gammelgård, Amalie Stalheim

Torsdag den 13 september,
kl 19.00
Crusellhallen
Linköping Konsert & Kongress

Östgöta Blåsarsymfoniker

David Huang, piano
Amalie Stalheim, cello
Guro Asheim, fi ol 

Christoff er Nobin, dirigent

Konsertintroduktion kl 18.30 
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Pa r i s  1 9 1 8

Paul Meyer

Kvällens konsert utgår från Paris 1918, året 
då både Lili Boulanger och Claude Debussy 
dog. Programmet har utformats i samarbete 
med kvällens dirigent, Paul Meyer. Meyer är 
även en framstående 
klarinettist som framträtt med giganter som 
Isaac Stern, Martha Argerich och Benny 
Goodman. Han tar sig med glädje an 
Debussys Première rhapsodie i ett nytt
arrangemang för Östgöta Blåsarsymfoniker 
av Ingvar Karkoff .

Igor Stravinskij, som var nära vän med 
Boulanger, skrev 1918 Historien om en 
soldat. Ett av kvällens huvudnummer, 
Benjamin Staerns A Princess Tale från 2017, 
tar vid där Stravinskijs historia slutar. 
Vi kommer också att få lyssna till Octandre 
av Edgard Varèse, Boulangers D’un matin 
de printemps och Tjajkovskijs Serenade.

Paul Meyer
2006 utsågs fransmannen Paul Meyer till Associate Conductor hos Seoul Philharmonic 
Orchestra, ett uppdrag som pågick under tre säsonger och som utmynnade i en 
eftertraktad orkesterskola för unga musiker. 2009 blev Meyer chefsdirigent för Tokyo Ko-
sei Wind Orchestra där han under många år hade fokus på nutida musik. Paul Meyer har 
dirigerat franska orkestrar som Orchestre Philharmonique de Radio France, 
Orchestre Philharmonique de Nice, Tokyo Philharmonic Orchestra och 
Symphoniker Hamburg. Meyer har tilldelats den franska hedersbetygelsen Ordre des Arts 
et des Lettres för sina insatser i det franska musik- och kulturlivet. Paul Meyer

Foto: DR

Torsdag den 18 oktober,
kl 19.00
Crusellhallen
Linköping Konsert & Kongress

Östgöta Blåsarsymfoniker

Paul Meyer, dirigent, solist

Konsertintroduktion kl 18.30 
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M a ke  M u s i c 
G r e a t  A g a i n

David Huang • Johanna Rudström

Den amerikanska populärmusiken 
präglar vårt samhälle sedan mer än ett sekel. 
På denna konsert hör vi hur den påverkat 
konstmusiken, men vi lyfter även fram 
andra sidor. Vi väljer att presentera en rad 
amerikanska tonsättare som kanske inte är 
kända för den stora publiken.

Mezzosopranen Johanna Rudström och 
pianisten David Huang är två prisbelönta 
solister som tillsammans framför William 
Bolcoms Cabaret Songs. David Huang 
möter Östgöta Blåsarsymfoniker i George 
Gershwins Rhapsody in Blue, en 1900-tals-
klassiker. Dessutom hör vi Make a Scene av 
Molly Kien, Vincent Persichettis Serenade 
No. 1 for Ten Wind Instruments och Frank 
Zappas G Spot Tornado.

Anja Bihlmaier
Tyskan Anja Bihlmaier, som hyllats som 
”en av de intressantaste dirigenterna i sin 
generation”, är utbildad på Musikhögskolan 
i Freiburg och på Mozarteum i Salzburg. Sedan 
2015 är hon kapellmästare och ställföreträ-
dande generalmusikdirektör på statsteatern i 
Kassel. Hon gästdirigerar över hela Europa, 
bland annat hos Göteborgs Symfoniker och 
Stockholmsfi lharmonikerna.

David Huang, Johanna Rudström

Anja Bihlmaier

Foto: Richard Frantzén, Cecilia Möller

Foto: Neda Navaee 

Torsdag den 15 november,
kl 19.00
Crusellhallen
Linköping Konsert & Kongress

Östgöta Blåsarsymfoniker

David Huang, piano 
Johanna Rudström, mezzosopran

Anja Bihlmaier, dirigent

Konsertintroduktion kl 18.30 
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Tr e t t o n d a g s a f t o n
B a r b ra  S t r e i s a n d

Gunilla Backman • Rickard Söderberg

Ida Sand
Ida Sand är en känd profi l inom jazz och 
blues med stora delar av Europa som ar-
betsfält. Hennes genombrott skedde när 
hon tillsammans med Nils Landgren gav 
ut CD:n Christmas With My Friends på 
det tyska jazzbolaget ACT Music. Fram-
gångarna har fortsatt och senare gav Ida 
Sand ut soloalbumet Meet Me Around 
Midnight.

En trettondagsafton med musik av 
Barbra Streisand – vilken härlig start 
på det nya året! Ida Sand är kapellmästare 
när Östgöta Blåsarsymfoniker ackomp-
anjerar kvällens solister Gunilla Backman 
och Rickard Söderberg. Vi gräver djupt i 
Streisands repertoar och utlovar svängiga 
låtar och smöriga ballader. Mats Hålling 
har gjort färska arrangemang. 

Som vanligt övergår konserten för dem 
som vill till dans, mat och mingel in på 
småtimmarna – allt till tonerna av Östgöta 
Blåsarsymfoniker.
Ni som vill avnjuta en galatallrik till dansen, 
glöm inte att boka bord, 013-190 00 00. 

Ida Sand

 Barbra Streisand, Rickard Söderberg, Gunilla BackmanFoto: Malena Lazlo

Foto: Richard Frantzén, Karin Törnblom

Lördag den 5 januari,
kl 18.00
Crusellhallen
Linköping Konsert & Kongress

Östgöta Blåsarsymfoniker

Gunilla Backman, sång
Rickard Söderberg, tenor

Ida Sand, kapellmästare, piano
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” F Ö R I N T E L S E N S 
M I N N E S D A G ”

2 7 / 1

2 7 / 1

Fö r i n t e l s e n s 
m i n n e s d a g

Anne Sofie von Otter

Anne Sofi e von Otter är en av Sveriges 
främsta sångerskor som under många år 
framträtt på de största scenerna i världen. 
von Otter har gjort ett stort antal skivor, 
varav Theresienstadt, med musik av 
komponister som mördades i detta läger, är 
en av de mest uppmärksammade. 

För att aldrig glömma de fruktansvärda 
händelser som drabbade Europas judar 
och andra minoriteter och för att hedra 
off ren för nazismens folkmord vill Östgöta-
musiken uppmärksamma 
Förintelsens minnesdag. Vi är tacksamma 
för samarbetet med Judisk kultur i Sverige 
som är delaktiga i planeringen av denna 
viktiga dag.

Anne Sofi e von Otter

Foto: Mats Bä cker

Söndag den 27 januari,
kl 15.00
Crusellhallen
Linköping Konsert & Kongress

Östgöta Blåsarsymfoniker

Anne Sofi e von Otter, mezzosopran

Christoff er Nobin, dirigent

Konsertintroduktion kl 14.30 
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G u l d a  c e l l o ko n s e r t

Tanja Tetzlaff

Den tyska cellisten Tanja Tetzlaff  kommer 
till Linköping för att framföra Friedrich 
Guldas Konsert för cello och blåsare, ett 
verk som med sina fem satser innehåller en 
halsbrytande blandning av klassiskt 
cellospel, jazz och pop där solisten också 
likt en rockgitarrist improviserar sig fram. 

Vid sidan av sin solokarriär är Tanja Tetzlaff  
en hängiven kammarmusiker. Hennes 
stråkkvartett, Tetzlaff  Quartet, har 
framträtt i Carnegie Hall och på Europas 
främsta scener. Som solist är hon efterfrågad 
över hela världen. Hon har en ovanligt stor 
repertoar som omspänner klassiker från 
Bach och Schumann till modernismens 
mästare från 1900-talet och nyskrivna verk.

Tanja Tetzlaff

Foto: Giorgia Bertazzi

Torsdag den 21 mars,
kl 19.00
Crusellhallen
Linköping Konsert & Kongress

Östgöta Blåsarsymfoniker

Tanja Tetzlaff , cello

Christoff er Nobin, dirigent

Konsertintroduktion kl 18.30 

20
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C a r m e n

Miriam Treichl • Joachim Bäckström

När George Bizets opera Carmen urupp-
fördes på L’Opéra Comique i Paris 1875  
uppstod en viss skepsis och kritiken lät inte 
vänta på sig. Idag är Carmen älskad och 
en av de tre mest spelade operorna världen 
över. 

Som Carmen hör vi en favorit bland publik 
och musiker, Miriam Treichl. Firade 
tenoren Joachim Bäckström gestaltar Don 
José. Övriga medverkande: Östgöta 
Kammarkör , Östgöta Blåsarsymfoniker, 
chefsdirigent Christoff er Nobin. För regin 
står Henrik Ståhl, känd från SVT och 
Dramaten.

Konserten spelas även på kulturhuset Spira, 
Jönköping. Torsdag den 2 maj kl 18.00.

Söndag den 28 april,
kl 15.00
Crusellhallen
Linköping Konsert & Kongress

Östgöta Blåsarsymfoniker

Carmen – Miriam Treichl, mezzosopran
Don José – Joachim Bäckström, tenor

Micaëla – Teresia Bokor 
Escamillo – Mats Persson 
Frasquita – Matilda Sterby 
Mercédès – Åsa Sterby 

Östgöta Kammarkör

Christoff er Nobin, dirigent

Konsertintroduktion kl 14.30 

Miriam Treichl, Joachim Bäckström
Östgöta Kammarkör

Foto: Emelie Kroon, Emelie Joenniemi
Foto: Peter Holgersson
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Historielyssnarna

Lördag den 24 november kl 15.00
Studion, Linköping Konsert & Kongress

Crusellkvintetten beger sig ut på en musikalisk och historisk rundtur i Linköping med 
omnejd. Tillsammans med Göran Tagesson, docent i historisk arkeologi, letar vi oss fram till 
hur musiken upplevdes och användes förr i tiden. Med utgångspunkt i några människoöden 
från 1700-talet och 1800-talets början ställer vi oss frågor som: Lyssnade man på musik? Var 
spelades musik? Hur f ick man tag på den tidens ”hits”? Fanns musiken bland både fattiga 
och rika? Genom ett antal personligheter som fanns i Linköping under denna tid söker vi 
svaren. Det blir en konsert fylld med vacker musik och spännande 
berättelser. Välkommen alla historielyssnare!

Lars Gullin 90-årsjubileum

Lördag den 6 oktober kl 15.00
Studion, Linköping Konsert & Kongress

I år skulle Lars Gullin, vår internationellt sett största jazzmusiker och jazzkompositör, 
ha fyllt 90 år. Östgötabandet uppmärksammar detta tillsammans med Jan Levander – 
saxofonist och kompositör, kreativ arvtagare till Gullins småbandsjazz. En konsert med 
fokus på 50-talets sound och stilideal. Gullin lever!

Armeniska scener

Lördag den 22 september kl 15.00
Studion, Linköping Konsert & Kongress

Aleksander Arutiunjans verk har fått ge namn till den här konserten där vi med musikens 
hjälp besöker olika platser och bland annat får uppleva livet i Armenien, en dag på 
Manhattan och en kväll i Londons nöjessalonger.

Konstpaus är Östgötamusikens kammarmusikserie där våra egna ensembler 
presenterar högklassiga kammarkonserter i Linköpings Konsert & Kongress. 
Det blir ett nära möte mellan publik, artister och musik. 

H O S T E N  2 0 1 8

Foto: Ulla-Carin Ekblom

Foto: Ulla-Carin Ekblom

Foto: Ulla-Carin Ekblom, Jan Levander

k o n s t pau s

Östgöta Brasskvintett

Östgötabandet & Jan Levander

Crusellkvintetten & Göran Tagesson
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Fler musikaliska möten

Lördag den 30 mars kl 15.00
Spegelsalen, Linköping Konsert & Kongress

Än en gång möts Östgöta Brasskvintett och pianisten Mats Jansson. De botaniserar 
vidare i repertoaren för piano och brasskvintett och spelar verk av bland andra
Tryggve Madsen och Charles Knox.

The Lost Charts

Lördag den 9 mars kl 15.00
Studion, Linköping Konsert & Kongress

Bill Holman är kanske mest känd som arrangör på Natalie Coles inspelningar av jazzklassiker från 
1990. Men redan på 1950-talet var han Stan Kentons främste arrangör. Sedan dess är han en 
av de mest inflytelserika kompositörerna och arrangörerna inom jazzen.

Foto: Ulla-Carin Ekblom, Henric Daréus

Foto: Daniel Emilsson, Katariiina Matthiessen

Foto: Ulla-Carin Ekblom

Svenska vårvindar

Lördag den 9 februari kl 15.00
Studion, Linköping Konsert & Kongress

Crusellkvintetten väljer favoriter ur den svenska kvintettrepertoaren. Verk av den 
vittbereste skåningen John Fernström och av Bo Nilsson, ”geniet från Malmberget”. 
Men det f inns fler – kom och bedöm själva!

Foto: Ulla-Carin Ekblom

V A R E N  2 0 1 9k o n s t pau s

Crusellkvintetten 

Östgötabandet

Östgöta Brasskvintett & Mats Jansson
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Vad kan man göra med en loop-pedal, en mikrofon  
och barnens egna röster? Precis allt, menar sångaren och 
multiinstrumentalisten Dan Svensson. Allt  
kan hända när barn och vuxna bjuds in. Det blir en im-
provisatorisk lek med ord, rytmer, toner och loopar. 

– Var kan vi hitta Tomten? frågar Östgötabandet. 
– Vi måste nog leta där det finns snö och is, säger Maria. 
– Men var finns det snö och is? undrar Ola.
Med mycket värme, sång och musik spelar vi oss fram till 
Tomten som kanske finns någonstans i kylan och snön. Som 
vanligt blir det mycket julstämning och  
sånger att sjunga med i.

Vad är det som händer på Cirkus Bertimus? Cirkusdi-
rektören är stressad och inget är som det en gång var. 
Giraffen Jorge med sin vackra barytonstämma har blivit 
hes, Pål Påfågel hinner aldrig putsa sina vackra fjädrar 
och elefanten Elinor får bara spela korta trude- 
lutter med sin gyllene snabel. Mitt i allt försvinner en 
flickas röda ballong. Djuren hjälper henne att få tillbaka 
sin älskade ballong. Det behövs någon som är lång och 
någon som kan flyga, alla behövs för att hitta den röda 
ballongen.

Du  &  jag

I vår sånglåda

Julshowen 

Hur olika är vi egentligen? 

Visuell och skönt knasig föreställning med  
dans och sång för de allra minsta. 

Östgötabandet med Maria Olofsson och Ola Lager

Obs: Studion, ingång Vasavägen. 
Biljetter säljs på Linköping Konsert & Kongress 
013- 190 00 00, konsertkongress.se

Var hittar vi Tomten?

Lördag 13 oktober kl 14.00

Lördag 10 november kl 14.00

Lördag 8 december kl 14.00

Musikteater Gulasch        

Kompani Dagg        

Vi har låtit barn berätta om sig själva. Och som 
de har pratat! Om kompisar, ensamhet, rädslor 
och drömmar. Vi har fått spännande, roliga och 
underbara små historier. Detta har blivit till en 
föreställning med massor av värme, humor och 
igenkänning. Allt inbäddat i skön musik.

Plötsligt en dag står den bara där. En helt  
förtjusande och magisk låda – fylld med  
fantastiska sånger och en massa roliga saker  
att upptäcka. Vi får träffa en liten fågel som  
söker skydd, två lurviga bästa vänner och ett stort 
paket fyllt med rytm. Nyfikenhet, fantasi och 
musikglädje står i centrum. De nyskrivna låtarna 
finns på Spotify och Youtube. 

Musik på Winden är vår populära konsertserie för barn och  
familjer, lördagar kl 14.00 på Winden i Östgötamusikens lokaler på 
Östgötagatan 19 (Linköping Konsert & Kongress).
Hiss för barnvagnar och rullstolar f inns.

Biljetter säljs på plats en timme före konserterna.
ostgotamusiken.se/winden

Foto: Gulasch

Foto: Nikola Stankovic

Foto: Daniel Emilsson

Bild: Daniel Emilsson

Allt i loopar
En interaktiv musikföreställning.

Lördag 2 februari kl 14.00

Dan Svensson      

Den röda ballongen
En musiksaga om vänskap, om att hjälpas åt  
och att få vara den man är. 

Lördag 2 mars kl 14.00

Crusellkvintetten     

Från 1 år

Från 4 år

Från 4 år

Från 3 år

Från 3 år
28
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A b o n n e m a n g  &  p r i s e r

Crusellserien

Konstpaus 

Winden

Ordinarie

Ordinarie

Ordinarie

Ordinarie

1 200:-

275:-

150:-

40:-

1 100:-

240:-

100:-

500:-

150:-

Fri entré

Pensionär/medlem i Vänföreningen till Östgöta Blåsarsymfoniker

Pensionär/medlem i Vänföreningen till Östgöta Blåsarsymfoniker

Pensionär/medlem i Vänföreningen till Östgöta Blåsarsymfoniker

Studerande

Studerande

Ungdomar till och med 25 år

(Abonnenter bosatta utanför Linköpings kommun erhåller 20% rabatt på ovanstående priser)

Skolungdom (t.o.m. gymnasiet) går gratis på alla konserter i mån av plats.  
Biljett hämtas personligen i biljettkassan på konsertdagen.

Lösbiljetter säljs av Linköping Konsert & Kongress, 013-190 00 00,  
www.konsertkongress.se samt Linköpings Turistbyrå. Biljetter säljs på plats en timme 
innan konsert.

Biljetter säljs på plats en timme innan konsert.

Abonnemang säljs t.o.m. 15 november.

Biljettpriser, enstaka konserter i Crusellserien

Abonnemang och lösbiljetter säljs av Linköping Konsert & Kongress,  
013-190 00 00, www.konsertkongress.se samt Linköpings Turistbyrå.

C r u s e l l ko n s e r t e n

Bernhard Henrik Crusells tradition

Torsdag den 16 maj kl 19.00
S:t Lars kyrka, Linköping
Fri entré

För några år sedan tog Östgötamusiken och Östgöta Blåsarsymfoniker upp en 
mycket gammal tradition: regelbundna konserter i S:t Lars kyrka i Linköping. 
Vi kallar det Crusellkonsert, en självklarhet, det var nämligen Bernhard Henrik 
Crusell som i början av 1800-talet inledde detta samarbete med kyrkan för  
att bygga upp en pensionskassa till musikerna, en så kallad “Enke- och  
pupillkassa”. Crusell, klarinettvirtuos och kompositör, var musikdirektör på 
Linköpings regementen. Till konserterna engagerade han sina militärorkestrar, 
Blåsarsymfonikernas direkta föregångare. Crusells konserter blev populära  
och bidrog starkt till Linköpings kulturella utveckling. Blåsarsymfonikerna  
förvaltar alltså detta arv.

Foto: Daniel Emilsson Bild: Johan Gustaf Sandberg

(Ingång Östgötagatan 19)
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C r u s e l l k v i n t e t t e n

A d m i n i s t ra t i o n

Nina Sognell tvärflöjt    Bela Tarrodi oboe    Dan Larsson klarinett

Katarina Andersson valthorn    Andreas From fagott

Länsmusikchef

(vakant)
lmch@ostgotamusiken.se

Frida Edstrand
Bokare
013-35 99 75
bokning@ostgotamusiken.se

Eva Andersson
Ekonom
013-35 99 72
eva.andersson@ostgotamusiken.se

Mikael Sehlstedt
Vaktmästeri och teknik
013-35 99 71
vktm@ostgotamusiken.se

Katariiina Matthiessen
Producent
013-35 99 73
070-375 85 33
katariiina@ostgotamusiken.se

Daniel Emilsson
Art Director
070-444 08 53
daniel@ostgotamusiken.se

Ö s t g ö t a b a n d e t

Ö s t g ö t a  B ra s s k v i n t e t t

Pelle Anelid trumpet    Hans Åkesson sax, klarinett, flöjt 

Lars Sehlstedt sax, klarinett, flöjt    Lars Hedlund trombon 

Niklas Hakegård piano    Mats Bergström kontrabas    Olle Bohm trummor  

Jan-Åke Hermansson trumpet    Mikael Wittwång trumpet 

Erik Rapp valthorn    Therese Hammarberg trombon    Magnus Matthiessen tuba   

Foto: Ulla-Carin EkblomFoto: Ulla-Carin Ekblom

Foto: Ulla-Carin Ekblom

Foto: Ulla-Carin Ekblom
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BRASSERIE X
RIDICIOUSLY DELICIOUS

Vad vore väl en kväll på Ekoxen,
om inte alldeles alldeles underbar ...

God och enkel mat tillagad från grunden, det är vår filosofi!
Beläget mitt i stadens gröna oas serverar vi smakrika rätter

i en avslappnad och kul atmosfär.

Välkomna in, varje dag!

Specialerbjudande 2018
10% rabatt på A la carte fredag eller lördag

Uppge kod: ÖstgötamusikenEkoxen
 Obs, erbjudandet gäller i mån av plats och kan användas en gång

För öppettider, bokning och menyer:
choice.se/quality/ekoxen

QUALITY HOTEL™  EKOXEN  // Tel: +46 (0)13 25 26 00 // E post: q.ekoxen@choice.se

Vä n f ö r e n i n g e n

Vänföreningens 
Ungdomsstipendium

till Östgöta Blåsarsymfoniker

Tycker du om högklassig musikalisk 
underhållning och att det är viktigt att vi har en 
professionell blåsorkester i vår region? Vi i 
Vänföreningen till Östgöta Blåsarsymfoniker tyck-
er det och arbetar för att stödja Östgöta Blåsar-
symfoniker och blåsmusikens utveckling i länet.

För att främja utvecklingen delar vi varje år ut ett  
ungdomsstipendium till en ung lovande östgötsk  
musikstuderande inom blåsmusiken. Vi bidrar också 
med informationsspridning, affi  schering och en del  
praktiskt arbete innan och under konserterna. 

Vänföreningen bildades 2009 och har 
sedan dess vuxit för varje år för att i dag ha 
cirka 400 medlemmar. Förutom att stödja 
Blåsarsymfonikerna och blåsmusiken i länet får du 
som medlem också en del förmåner såsom 
– rabatt på Crusellserien och kammarmusikserien 
– deltagande vid vänträff ar före abonnemangs-
konserter 
– information om Blåsarsymfonikernas 
verksamhet, kommande arrangemang m.m. 

Ditt medlemskap kostar endast 100 kronor/
kalenderår. Det är också möjligt att ge sitt 
stöd genom att teckna samarbetsavtal med 
Vänföreningen. På så sätt kan företag och 
organisationer bidra med en årlig summa och 
i gengäld få sitt namn och sitt företag synligt 
i all information från Vänföreningen samt erhålla  
biljetter till abonnemangskonserterna.

Du kan alltid få kontakt med Vänföreningen vid  
vårt informationsbord i samband med konserter.  
Där kan du även lösa medlemskap eller diskutera  
samarbetsavtal. Du kan också anmäla dig via 
hemsidan och betala din medlemsavgift till 
Bankgiro 463-5991.
Mer information om Vänföreningen fi nns på  
hemsidan www.ostgotamusiken.se.

Mail: vanforeningen@ostgotamusiken.se. 
Tillsammans med vår samarbetspartner Galleri 
Melefors anordnar Vänföreningen bl.a. även konst-
lotterier varje år.

Stipendiet har delats ut i sex år. 
Årets stipendiat heter Mattias Nyström och han 
spelar trombon. Så här säger han:

”Jag heter Mattias Nyström och är 20 år gammal. 
Jag är uppvuxen i Mjölby och började spela 
trombon vid 7 års ålder för Mia Dahl på kulturskolan. 
När jag bestämde mig för att satsa på musiken bör-
jade jag på De Geergymnasiet i Norrköping för Eric 
Svensson, och fl yttade även till Norrköping efter 1 
års pendlande.
Numera bor jag i Malmö och studerar på Musik-
högskolan för Eric Lindblom. Jag trivs väldigt bra 
på Musikhögskolan och jobbar på så mycket som jag 
kan. I framtiden skulle jag vilja studera något år ut-
omlands och självklart få jobb i någon orkester. Men 
jag tar ett steg i taget, så får man se vad som händer.”
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Östgötamusiken 
Besöksadress: Östgötagatan 19 (Linköping Konsert & Kongress)
Postadress: Box 140, 581 02 Linköping
Telefon: 013-35 99 70
ostgotamusiken.se


