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Programmet klart för Music Around 2012 – London
Öresundsfestivalen Music Around är tillbaka. För sjätte gången genomför vi nordens största
konstmusikfestival med orkester- och kammarmusik på båda sidor Öresund. Temat för 2012 är
LONDON – vi vill med musiker och verk fästa uppmärksamhet på den roll London har som den
klassiska musikens centrum.
London är en internationell arena och mötesplats, men har också ett eget musikliv, som skapat viktiga musikaliska strömningar genom århundradena. Det är naturligtvis en omöjlighet att i en festival spegla den enorma
bredd av musik som finns och har funnits i London, men vi gör ett försök att ge en så omfattande bild som möjligt. Programmet innehåller musik från renässans och barock, symfoniska klassiker från tiden kring sekelskiftet
och samtida musik. Till Öresundsregionen från England kommer bl.a. London Sinfonietta, Academy of Ancient
Music, BBC Singers och Badke Quartet. Regionens symfoniorkestrar ger flera konserter och Göteborgs Symfoniker gästar festivalen. Kammarmusikprogrammet är denna gång större än någonsin.
Det är en stor glädje för Musik i Syd att i samarbete med Malmö SymfoniOrkester, Sjællands Symfoniorkester
och Helsingborgs Symfoniorkester få arrangera Music Around 2012. Men det är många fler institutioner och
organisationer som på olika sätt bidrar till festivalens genomförande. Tillsammans förverkligar vi visionen om
Öresundsregionen som en musik- och kulturmetropol.
Varmt välkommen till Music Around 2012
Martin Martinsson, VD Musik i Syd
Exempel på brittiska tonsättare representerade i programmet:
Elgar, Purcell, Holst, Britten, Adès, Knussen, Williams, Walton, Bainbridge och Davies.
Exempel på brittiska medverkande artister och ensembler:
Academy of Ancient Music, Badke Quartet, BBC Singers, Benjamin Grosvenor
London Sinfonietta, Matthew Trusler & Ashley Wass, Robin Tritschler & Julius Drake.
Exempel på svenska och danska ensembler som medverkar i Music Around:
Göteborgs Symfoniker, Malmö SymfoniOrkester, Helsingborgs Symfoniorkester och Sjællands Symfoniorkester/Copenhagen Phil. DR PigeKoret och DR VokalEnsemblet, Musica Vitae, Theatre of Voices samt Musikhögskolorna i Malmö och Köpenhamn.
Mer information/presskontakt: Karin Hansson, Musik i Syd 0721-721316, karin.hansson@musikisyd.se
Program, pressbilder och information: www.musicaround.nu

