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Välkommen att ta del av innehållet i vårt 
program för spelåret 2020-2021.

Pandemin slog till med full kraft även 
mot vår verksamhet. I likhet med många 
andra kulturinstutitioner fick vi ställa in 
repetitioner och konserter våren 2020. 
Vi startar årets säsong 4 oktober med en 
pianokonsert av Beethoven och en sym-
foni av Dvorak.
Detta ger att vi denna säsong har möjlig-
het att lyssna på två av Sveriges pianogi-
ganter, Per Tengstrand och Hans Påls-
son. Årets två fokuskonserter ägnar vi åt 
trumpet, Gustav Melander solotrumpe-
tare i Malmö SymfoniOrkester och piano, 
Hans Pålsson spelar och berättar. Sam-
tidigt är det ”Pianots dag” där Kultur-
skolans lärare och elever har en fokusdag 
på Lindebergska skolan och avslutning i 
Folkparkens rotunda.
Februarikonserten infaller nästa år den 
14 februari då vi firar Alla hjärtans dag. 
Läs mer om detta i programmet.
Ny konstnärlig ledare för Lunds Stadsor-
kester tillträder denna säsong. Läs mer 
om Samuli Örnströmer på nästa sida.

Lunds Stadsorkester är en del av Kultur-
skolan Lund. 15 lärare vid Kulturskolan 
har orkestertid i sin tjänstgöring. 

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT SPELÅR!

Övriga i orkestern är fritidsmusiker, 
musiklärare vid andra musik- och kul-
turskolor, musikhögskolestuderande och 
professionella musiker. Många av våra 
medlemmar har fått sin musikutbildning 
vid Kulturskolan Lund. Lunds Stadsor-
kester har blivit ett naturligt sätt att som 
vuxen få fortsätta sitt musikutövande.  

Tillgänglighetsinformation
Eftersom lokalerna i Folkparken är att 
bektrakta som evakueringsloker för Kul-
turskolans verksamhet, finns det fortfa-
rande brister i tillgängligheten. Kontakta 
verksamhetsledaren Caroline Fahlén för 
besked om tillgänglighet på telefon 046-
359 77 69 eller e-post 
caroline.fahlen@lund.se

Avslutningsvis några korta tips: 
Alla uppskattar att du stänger av din 
mobiltelefon. Fotografering och ljud-
upptagning är inte tillåten under konser-
terna.
Tack på förhand.

Varmt välkommen på konsert!
Christian Halberg
Enhetschef Kulturskolan Lund
Telefon:  046-359 67 15
E-post: christian.halberg@lund.se 
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Samuli Örnströmer växte upp i 
Lahtis där han som 6-åring inledde 
sin bana som cellist på musiksko-
lan. Till skillnad från många musiker 
växte han inte upp i en musikerfa-
milj utan påverkades istället av Lah-
tis aktiva musikliv. När Samuli var 
15 år började han studera cello vid 
Sibelius-Akademien i Helsingfors. 

Parallellt kom han så småningom 
också att studera vid Edsbergs Mu-
sikinstitut i Stockholm och erhöll 
således dubbla solistdiplom 1998. 
Han har bland annat studerat för 
Torleif Thedeén, Frans Helmerson 
och Boris Pergamentsikow. Utöver 
detta har han även diplom i dirige-
ring för Jorma Panula vid Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm. 

Välkommen Samuli Örnströmer!
D i r i g e n t  o c h  k o n s t n ä r l i g  l e d a r e

Samuli har dirigerat ett flertal profes-
sionella orkestrar i Sverige. 
Han undervisar i orkesterspel vid Mu-
sikhögskolan i Malmö och sedan 2018 
är han solocellist i Malmö Symfonior-
kester.                 

Från och med säsongen 2020-2021 
tillträder Samuli som konstnärlig le-
dare för Lunds Stadsorkester. LSO ser 
fram emot en spännade framtid och 
hälsar honom välkommen till Lunds 
egen symfoniorkester.
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Biljetter till konserten 4 oktober
Inför öppningskonserten den 4 oktober kommer ett begrän-
sat antal konsertbiljetter att finnas till försäljning. Antalet 
konsertbiljetter är oklart och kommer att påverkas av de 
myndighetsrekommendationer som gäller vid detta konsert-
tillfälle.

Om du skickar ett mejl med bokningsönskemål så har Lunds 
Stadsorkesters administration möjlighet att fördela tillgäng-
liga biljetter utifrån detta önskemål. 

Först till kvarn tillämpas, vilket innebär att biljetter tilldelas 
utifrån tidpunkt när e-post är skickad.

För att göra en bokning vänligen skicka e-post till  
lundsstadsorkester@lund.se 

OBS! max 2 biljetter per bokning.
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Biljettförsäljning för resten av säsongen 20-21
När denna text skrivs 2020-09-08 är det fortfarande oklart 
i vilken omfattning och på vilket sätt publik kommer att till-
låtas vid Lunds Stadsorkesters övriga konserter under sä-
songen 2020/2021. 

Vi kommer i god tid innan påföljande konserter meddela på 
Kulturskolans hemsida, på Kulturskolans Facebook och i an-
nons i dagspress, på vilket sätt biljetter kommer att vara till-
gängliga.



Söndag 4 oktober 2020 kl. 18.00

Ludwig van Beethoven   Pianokonsert nr. 5 ”Kejsarkonserten”
Antonin Dvorak  Symfoni nr. 9  ”Från nya världen” 

Per Tengstrand, piano
Roger Andersson, dirigent

Gunnar Jansson, konsertintroduktion

Vuxna 180:-  Barn & Ungdomar (0-18 år) 60:-

Per Tengstrand 
är en av Sveriges 
mest framståen-
de artister på de 
internationella 
konsertsce-
nerna. Han har 
haft stora fram-
gångar i USA 
där han också 

sedan flera år är bosatt med sin fru och 
kollega, pianisten Shan-shan Sun.

Per Tengstrand har under många år job-
bat outtröttligt med att få ut den klas-
siska musiken, bland annat genom mu-
sikfestivalerna Giresta Pianofestival och 
Helsingborgs Pianofestival där han varit 
konstnärlig ledare och inspiratör. Nume-
ra leder han en kammarmusikserie i New 
York, ”Music on Park Avenue” och har 
en egen festival i sin födelsestad Växjö, i 
folkmun kallad ”Tengstrandfestivalen”.
Tengstrand hyllas för sin briljanta teknik 
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och sceniska säkerhet och framträ-
der regelbundet tillsammans med 
de stora orkestrarna i Skandina-
vien och andra orkestrar runt om i 
världen. Han har också genomfört 
ett stort antal turnéer och spelat i 
konserthus som Musikverein i Wien, 
Salle Pleyel i Paris, Suntory Hall i 
Tokyo, Carnegie Hall i New York, 
Victoria Hall i Genève och Concert-
gebouw i Amsterdam. 

Roger Andersson avslutar med den-
na konsert sin 45-åriga gärning som 
dirigent i Lunds kommuns tjänst. 
Sedan 1980 har han hunnit med att 
vara dirigent och konstnärlig ledare 
för Lund Symphonic Band, Lunds 
Ungdomsorkester och från 2000  
för Lunds Stadsorkester.  Andra or-
kestrar på hans meritlista är Arméns 
Musikkår, Hemvärnets Musikkår 
Lund och Lunds Brassband.
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Lördag 21 november 2020 kl. 16.00

MATINÉKONSERT
Gustav Melander, trumpet

Trumpetelever från Kulturskolan Lund
Musik av Haydn, Piazzolla, och Rautavaara

  Samuli Örnströmer, dirigent
Olle Steimer, konferencier

 Fri entré

upptäcktes i Tutankhamuns grav 1922.  
Någon gång under början av 1000-talet 
tog araberna med sig de första trumpet-
liknande instrumenten till Europa. Dessa 
var tillverkade som långa raka rör med 
litet klockstycke. Det var först runt star-
ten av 1500-talet som trumpeten började 
förändras i sin utformning. Man böjde 
röret i en eller flera slingor beroende på 
rörets längd. Under början av 1600-talet 
gjorde trumpeten sitt intåg i orkester-
sammanhang och det var inte ovanligt att 
man använde ända upp till fem trumpeter 
i orkestern. Fram till början av 1700-talet 
utgjorde den orkesterns viktigaste blåsin-
strument. 
1830 utvecklades ventilmekanismen 
vilket medförde att man inte behövde 
trumpeter stämda i flera olika tonarter 
för att kunna nyttja hela skalan i musiken. 
Med ventiltrumpeten minskade också 
behovet av antalet trumpeter vilket har 
medfört att man idag har 2-4 trumpeter i 
en orkestersättning.

Förra säsongens fokuskonserter där vi 
kombinerade vuxna solister med ungdo-
mar blev succé. Vår första fokuskonsert 
siktar in sig på trumpeten. Från Malmö 
SymfoniOrkester får vi träffa solotrum-
petaren Gustav Melander som framträder 
tillsammans med trumpetarna i vår egen 
orkester. Dessutom deltar ett gäng trum-
petelever från Kulturskolan Lund under 
ledning av Jan Winborg.

Trumpeten härstammar från jakthornet 
precis som valthorn och de flesta andra 
bleckblåsinstrument. De första trumpet-
liknande instrumenten tros ha använts 
som militärinstrument i det antika Egyp-
ten. De först återgivna instrumenten var 
gjorda av trä, brons, koppar eller silver. 
De äldst bevarade exemplaren av trum-
peter är de två instrument som 



Söndag 22 november 2020 kl. 18.00

Einojuhani Rautavaara    A Requiem in Our Time
Josef Haydn    Trumpetkonsert 

Ludwig van Beethoven    Symfoni nr.6 ”Pastoralsymfonin”
Gustav Melander, trumpet

Samuli Örnströmer, dirigent
Christophe Liabäck, konsertintroduktion

Vuxna 180:-  Barn & Ungdomar (0-18 år) 60:-
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Gustav Melander började som 18-årig 
studera på Musikhögskolan i Malmö för 
Bo Nilsson och Håkan Hardenberger och 
har sedan sin examen 2014 blivit en av 
landets mest eftertraktade trumpetare.
Redan som 22-årig fick Gustav jobbet 
som solotrumpetare i Malmö Symfo-
niorkester där han har sin fasta tjänst, 
dock gästspelar han regelbundet i andra 
skandinaviska orkestrar som till exempel 

Sveriges Radios Symfoniorkester och 
Göteborgs Symfoniker. Gustav spelar 
även ute i Europa med orkestrar som En-
semble Intercontemporain, BBC Symp-
hony Orchestra och London Symphony 
Orchestra med dirigenter som till exem-
pel Sakari Oramo och Sir Simon Rattle.

Gustav undervisar på Musikhögskolan i 
Malmö och har vid flera tillfällen 
gästat skolor som Royal College of Mu-
sic i London, Royal Northern College of 
Music i Manchester och Conservatoir 
CRR i Paris. Gustav fick 2017 äran att 
bli internationell Yamaha-artist.
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Amelia Ja-
kobsson är 
en musiker 
med säll-
synta egen-
skaper som 

framgångsrikt har lagt om sin karriär 
från instrumentalist till sångerska. Hon 
har vunnit Musikhögskolans i Malmö so-
listuttagning två gånger, både som cel-
list och sopran. Hon har studerat sång på 
Operahögskolan i Stockholm med Anna 
Larsson, Britta Johansson, Kerstin Meyer 
och Edda Moser.
Sedan hon etablerade sig som professio-
nell sångerska har Amelia arbetat i
Sverige, Danmark, Finland, Italien, 
Frankrike, Algeriet, Polen, Tyskland, 
Storbritannien och USA. Hon har fram-
trätt som solist med Malmö Symfonior-
kester, Helsingborg Symfoniorkester, 
Nordic Chamber Orchestra, Orchestra 
della Toscana (Florens).
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Söndag 14 februari 2021 kl. 18.00

Marie Rosenmirs 
ovanliga väg till 
dirigentyrket 
via en impone-
rande karriär 
som professionell 
sångerska har 
gjort henne till 
en dirigent med sällsynt känslighet och 
mångsidighet. Hon har fått beröm för 
sin musikaliska karisma, flit, livlighet och 
karaktär samt detaljrikedomen som hen-
nes framföranden utvecklas med.
Som symfonisk dirigent arbetar Marie 
med många av de ledande orkestrarna i 
Sverige, inklusive Kungliga Filharmoni-
kerna i Stockholm, symfoniorkestrarna 
i Göteborg, Norrköping och Gävle. Hon 
arbetar också regelbundet med Stock-
holm Sinfonietta och Stockholms blåsar-
symfoniker.

Kärleksmusik av 
Augusta Holmès, Richard Wagner, 

Erik Satie, Ceasar Franck, Richard Strauss, 
Antonin Dvorak, Michail Glinka och Joseph Canteloube

Vuxna 180:-  Barn & Ungdomar (0-18 år) 60:-

A l l a  h j ä r t a n s  d a g

Amelia Jakobsson, sopran
Marie Rosenmir, dirigent

Lennart Stenkvist, konferencier



elever har rönt stora framgångar och 
blivit vinnare av och pristagare i inter-
nationella tävlingar.

2002 skrev han den prisbelönta boken 
”Tankar om musik” där han låter oss 
blicka in i ett långt musikerlivs reflek-
tioner och funderingar.

Genom åren har han fått många priser 
och utmärkelser och har tilldelats de 
kungliga medaljerna Litteris et Artibus 
och För Tonkonstens Främjande samt är 
ledamot av Kungliga Musikaliska Akade-
mien.
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Lördag 17 april 2021 kl. 16.00

Matinékonsert  ”Pianots dag”
Hans Pålsson spelar och berättar om

Edward Grieg och hans musik

Hans Pålsson, piano
Samuli Örnströmer, dirigent

Fri entré

I Folkparkens Rotunda kan man lyssna till 
professor Hans Pålsson som spelar och  
berättar tillsammans med Lunds Stads-
orkrester från kl. 16.00.

Hans Pålsson är sedan 1987 professor i 
piano vid Lunds Universitet, Musikhögsko-
lan i Malmö. Han är en eftertraktad peda-
gog i hela Norden och utomlands samt är 
internationellt verksam som gästprofessor 
vid master classes. 
Han är också ofta förekommande som ju-
rymedlem i pianisttävlingar. Många av hans 



Hans Pålsson är född 
1949 i Helsingborg.
Han har studerat  i 
Köpenhamn och Oslo 
för Robert Riefling, 
samt vid Musikhög-
skolan i Hannover för 
Hans Leygraf.

Hans Pålsson har gett konserter i Sve-
rige, Danmark, Norge, Finland, Island, 
Tyskland, Tjeckien, Polen, Ungern, Lett-
land, Schweiz, Frankrike, Italien, Spa-
nien, England, Irland, Kanada tillsam-
mans med dirigenter som Rafael Frübeck 
de Burgos, Evgenij Svetlanov, Sixten 
Ehrling, Esa-Pekka Salonen, Okko Kamu, 
Neeme Järvi, Jukka-Pekka Saraste, Mario 
Venzago, Paavo Berglund.
Bland priser och utmärkelser återfinns 
venska första priset i Nordiska Musiktäv-
lingarna 1972, Svenska Fonogrampriset 
1987 samt de kungliga medaljerna Litte-
ris et Artibus 1997 och För Tonkonstens 
Främjande 2012 då han även tilldelades 

The Gerard Manley Hopkins Society 
Achievement Award i Irland.
Han är tillägnad över 60 soloverk och 
pianokonserter. Sedan 1979 är Hans 
Pålsson huvudlärare i piano vid Mu-
sikhögskolan i Malmö och sedan 1987 
professor vid Lunds Universitet. Han är 
internationellt verksam som gästprofes-
sor vid master classes, bland annat vid 
musikhögskolorna i Hamburg, Frank-
furt, Bremen, Stockholm, Göteborg, 
Helsingfors (Sibeliusakademien), Oslo, 
Vilnius, Riga, Århus, London (Royal 
College of Music och Guildhall), Hanoi  
samt som jurymedlem i pianisttävlingar. 
Bland hans elever finns vinnare av och 
pristagare i internationella tävlingar i 
Europa och USA.
På LP och CD har Hans Pålsson spelat in 
verk av 60 tonsättare varav 25 svenska.
I ett stort antal TV-program, såsom se-
rien ”I döda mästares sällskap” har han 
nått ut till en bred publik. 2002 utkom 
den prisbelönade boken ”Tankar om 
musik”.
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Söndag 18 april 2021 kl. 18.00

Edward Grieg   Pianokonsert
Jean Sibelius   Symfoni nr. 2

Hans Pålsson, piano  
Samuli Örnströmer, dirigent

Sara Lindvall Brundin, konsertintroduktion

Vuxna 180:-  Barn & Ungdomar (0-18 år) 60:-
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LUNDS STADSORKESTERS VÄNNER

Lunds Stadsorkesters Vän-
ner (LSV) bildades 1987 och 
ser som sin huvuduppgift att 
stödja vår stads egen orkes-
ter. Därför vill vi samla de 
många konsertbesökare, som 
uppskattar orkesterns mu-
sikaliska insatser, spelglädje 
och entusiasm i en stödför-
ening.

Stadsorkestern arbetar under 
knappa ekonomiska villkor 
och har därför svårigheter att 
engagera publikdragande 
solister till konserterna. 
En viktig uppgift för för-
eningen är därför att söka 
pengar från fonder och andra 
anslagsgivare för att kunna 
ge bidrag.

För att stimulera musikerna, 
delar LSV ut stipendier till 
orkestermedlemmar för resor 
och kurser.

Du kan hjälpa oss att hålla 
musiken i Lund levande, ge-
nom att girera en mycket 
blygsam avgift (150:-) och 
därigenom bli medlem i LSV 
under ett år. Som medlem får 
du 20:- rabatt på biljetten till 
Stadsorkesterns konserter 
samt 30:- i rabatt till Nordis-
ka Ungdomsorkesterns sym-
fonikonserter. 

Om du har intresse av att 
medverka aktivt, får du  gär-
na kontakta Jan Sternby, 
telefon: 0733-169761 eller 
e-post: jsternby@gmail.com

Bli medlem i Lunds Stadsor-
kesters Vänner du också!
Föreningens plusgirokonto: 
403 50 18-3



   Biljettinformation

   Biljetter finns att köpa hos BILJETTBYRÅN, Bangatan 1.
   BILJETTBYRÅN har öppet mån - fre 11-17, lör 11-15 samt   
   i  Folkparkens biljettkassa, konsertdagen 1 timme före 
   konsertstart.
   Telefon till biljettbyrån: 046-13 14 15 
   Se mer info på www.lund.se/biljettbyran
   Biljetter kan även köpas via Ticketmaster   
   tel 0771-70 70 70 
   www.ticketmaster.se  serviceavgift tillkommer.

www.lund.se/lso
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