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 Välkommen till ett 
nytt spelår! 
Kära musikvän! 
Välkommen till Lunds Stadsorkesters 
konsertsäsong 22/23!  Något som är fantastiskt 
med orkestermusiken är att vi har musik 
från så många sekler att välja mellan och 
presentera för er. Vi bjuder på ett varierat 
program som rör sig från tvåhundraåriga 
klassiker till nyskrivet. 
Lunds Stadsorkester är en del av Kulturskolan 
Lund. 15 lärare vid Kulturskolan har 
orkestertid i sin tjänstgöring. Övriga 
musiker i orkestern är kulturskoleelever, 
fritidsmusiker, musiklärare vid andra musik-
och kulturskolor, musikhögskolestuderande 
och professionella musiker. 
Många av orkesterns medlemmar har fått 
sin musikutbildning vid Kulturskolan Lund. 
Lunds Stadsorkester har blivit ett naturligt sätt 
att som vuxen få fortsätta sitt musikutövande. 
Varmt välkommen på våra konserter! 

Hanna Lövgren & Carl-Magnus Trygg 
orkesterproducenter 

Avslutningsvis några korta tips 
Alla uppskattar att du stänger av din mobil-
telefon. Fotografering och ljudupptagning är 
inte tillåten under konserterna. 

Kontakt Lunds Stadsorkester 
Carl-Magnus Trygg 
lundsstadsorkester@lund.se 
Hanna Lövgren 
lundsstadsorkester@lund.se 

Samuli Örnströmer! 
Dirigent och konstnärlig ledare 

Jag vill hälsa dig varmt välkommen till Lunds 
Stadsorkesters konserter! 
Vi repeterar tillsammans och har dig i 
tankarna från första början - en konsert är 
något som vi vill göra för vår publik. 
Musik kan bjuda på stora upplevelser, vila 
eller underhållning. Allt mellan en enkel 
melodi och symfoniskt kaos finns med i 
programmet. Allt kan inte heller förklaras, 
däremot ska det upplevas på plats! 
Jag ser fram emot att träffas och uppleva 
musik tillsammans under säsongen 22-23! 

Samuli Örnströmer 

Samuli Örnströmer är sedan 2020 Lunds 
Stadsorkesters konstnärlige ledare. 
Han har diplom i dirigering för Jorma Panula 
vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 
Samuli har dirigerat ett flertal professionella 
orkestrar i Sverige. Han undervisar i 
orkesterspel vid Musikhögskolan i Malmö 
och sedan 2018 är han solocellist i Malmö 
Symfoniorkester. 

mailto:lundsstadsorkester@lund.se
mailto:lundsstadsorkester@lund.se


  
  

  
 

 
 

  

 
 

 
 

 
   

 

 
 

 

BILD HÄR 

Ludwig van Beethoven Coriolanus uvertyr 
Mario Castelnuovo-Tedesco Gitarrkonsert nr. 1 
Felix Mendelssohn-Bartholdy Symfoni nr. 3 ”Den skotska” 

Gitarr Jim Nilsson Dirigent Samuli Örnströmer 
Vuxna 180:- Barn & Ungdom (0-18 år) 60:-

Jim Nilsson började spela gitarr i de yngre 
tonåren. Efter sedvanliga privatlektioner för 
diverse lärare inleddes de första studierna 
för Torvald Nilsson vid Sundsgårdens folk-
högskola 1987. Efter det blev det studier på 
Musikerlinjen vid Kungliga musikhögskolan 
i Stockholm samt vid Hochschule für Musik 
i Basel där han erhöll ett solistdiplom efter 
studier för Oscar Ghiglia 1997. När studi-
erna var avklarade började Jim undervisa 
och frilansa. Det blev en hel del konserter i 
bland annat Finland där han hade en gitarr-
duo med Marko Kampman. Duon gjorde ett 
par inspelningar för finska YLE. Jim har 
även gjort ett flertal inspelningar för Sveri-
ges radio P2. 

Jim har varit finalist och pristagare vid ett 
flertal internationella gitarrtävlingar. 
Han har vid ett flertal tillfällen fått stipen-
dier från Kungliga Musikaliska Akademien 
och bland annat tilldelats Musik vid Siljans 
bruksstipendium. 2018 kom Interferens, 
hans andra CD med musik av Bach och 
Staffan Isbäck. I sin dagliga gärning under-
visar Jim i gitarr på Kulturskolan i Lund. 

Söndag 20/11 
2022 kl 16.00 

FILMMUSIKKONSERT 
Dimitrij Sjostakovitj The Gadfy 
Erich Wolfgang Korngold The Seahawk 
Bernard Herrmann Vertigo 
Ennio Morricone  Cinema Paradiso 
mm 

Dirigent Andreas Lönnqvist 

Välkomna till en konsert där ni tillsammans 
med Lunds Stadsorkester bjuds på en resa 
till filmmusikens underbara värld. 
Filmmusikens främsta funktion är att 
förstärka stämningar i den film den 
komponeras till. Viss filmmusik får dock 
ett eget liv och kan ibland bli lika stor 
eller till och med större än filmerna de 
komponerades till. 
Oavsett om musiken framförs av ett piano, 
en symfoniorkester, ett brassband, en ensam 
cittra eller ett rockband så är den en viktig 
del av filmupplevelsen. När musiken tystnar 
i en film så märks det! 
Kvällen bjuder på musik från såväl de kända 
filmmusikkompositörerna Erich Wolfgang 
Korngold, Ennio Morricone och Bernard 
Herrmann som en välkänd kompositör som 
man kanske inte förknippar med denna 
genre; Dimitrij Sjostakovitj. 
Kvällen avslutas med ett filmmusik-quiz, 
så förbered dig genom filmtittande och 
musiklyssnande! 

Andreas Lönnqvist har arbetat med flera 
av landets professionella orkestrar och 
körer, bl.a. på Malmö Opera där han var 
anställd 2007-2012. Han ledde också den 
anrika kören Lunds Studentsångare 2012-
2018. 2010 tilldelades Andreas Lönnqvist 
Svenska Dirigentpriset med motiveringen: 
”En dirigent som med naturlig auktoritet 
och musikalisk mognad tydligt överför sina 
intentioner till orkestern.” 
Sedan november 2021 är Andreas chef för 
Göteborgsoperans orkester. Andreas har lett 
Lunds Stadsorkester många gånger och vi är 
väldigt glada att välkomna honom tillbaka 
på dirigentpulten. 

Söndag 2/10 2022 
kl 18.00 
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FESTIVAL FÖR NUTIDA KONSTMUSIK

ONTEMPORARY 
2023 Söndag 12/2 2023 

kl 18.00 

Lund Contemporary med Lunds Stadsorkester 
Johan Hugosson Passacaglia 
Krzysztof Penderecki Cadenza 
Paul Hindemith Trauermusik 
Edgar Varèse Octandre 
John Cage 4’33’’ 
Viola Klara Kotarsky    Dirigent och presentatör Samuli Örnströmer 
Gratis inträde 

Klara Kotarsky är född och uppvuxen i 
Lund. Som 6-åring började hon att spela 
viola för Carin Hallberg på Kulturskolan 
Lund. Violans djupa klang fångade snabbt 
Klaras intresse och fascinerar henne även 
idag. Under gymnasietiden vid Malmö 
Latinskola undervisades hon av Dinu 
Serfezi. 
Just nu studerar Klara tredje året på 
kandidatprogrammet vid Barratt Due 
Musikkinstitutt i Oslo för professor Soon 
Mi Chung Barratt Due och Geir Inge 
Lotsberg. 

Klara har tilldelats flera stipendier 
och priser däribland Lunds kommuns 
kulturstipendium, ett 2:a pris i tävlingen 
”Jugend musiziert” 2019 och ett 3:e pris i 
Öresundssolist 2022. 

BILD HÄR 

Johan Hugosson växte upp i Lund och 
började sin bana som pianist. Vid 16 års 
ålder debuterade han som solist med 
Nordiska Ungdomsorkestern.  Johan var 
från barnsben aktiv i Lunds musikliv, han 
spelade slagverk i Lunds Ungdomsorkester, 
sjöng i körer och hade även ett rockband 
utöver pianospelet. Efter gymnasiet följde 
pianostudier, först vid Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium, sedan vid 
Royal College of Music i London. 
Efterhand började Johan skriva alltmer, 
först för piano, och sedan för allt större 
ensembler. Han tog en master i filmmusik 
vid London College of Music, och efter att 
ha flyttat hem till Sverige avslutar han nu 
sina kompositionsstudier på diplomnivå 
för Bent Sörensen vid Musikhögskolan i 
Malmö. 
Musiken Johan skriver är ofta känslodriven 
och melodisk, med fokus på harmonik 
och rytm. 2015 beställde Financial Times 
en ny Christmas Carol av Johan, och han 
har sedemera komponerat för bland andra 
Norrköpings Symfoniorkester, Helsingborgs 

Lund Contemporary 

Symfoniorkester och Musica Vitae. 
Hösten 2022 planeras premiär i USA för 
hans verk Samarthana för soloviola och 
orkester, och Johan jobbar för närvarande 
på att skriva ett stycke musik för Malmö 
Symfoniorkester. Utöver komposition och 
pianospel arrangerar Johan även musik, 
senast för Ystadoperan 2022, och skriver 
ibland musik för film och TV. 

Lund Contemporary 
För fjärde gången bjuder Odeum in till 
festivalen Lund Contemporary, en biennal 
för samtida konstmusik som arrangeras i 
samverkan med en rad lokala, regionala 
och nationella aktörer. Vi ser fram emot 
ett varierat program där nyskriven musik 
varvas med bland annat panelsamtal, 
intervjuer, föreläsningar och experimentella 
upplevelser. Festivalen kommer vara en 
plattform för nya tonspråk och kreativa 
idéer och ett forum för viktiga samtal om 
vår musik av idag! 
Läs mer på odeum.lu.se/LC 
David Riebe, Lund Contemporary 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
  

 

 
BILD HÄR

Matinékonsert  Älskade cello! -en familjekonsert 
tillsammans med Kristina Winiarski, Kulturskolans 
celloelever och Lunds Stadsorkester 
Dirigent Roger Andersson 
Presentatörer Elin Barth och Hedvig Jägervall 
Fri entré 

Cellon har sedan början av 1700-talet 
varit ett viktigt solist-, kammarmusik- och 
orkesterinstrument. 
På konserten dyker vi ner i cellons underbara 
värld tillsammans med solisten Kristina 
Winiarski, Kulturskolans celloelever och 
Stadsorkesterns cellosektion. 
Två av Kulturskolan Lunds celloelever, Elin 
Barth och Hedvig Jägervall, kommer att guida 
er genom konserten och berätta om cellon. 
Konsertens program kommer att 
fokusera på cellon, både som solo- och 
ensembleinstrument. 
Ni får också lyssna på musik från Rimskij-
Korsakovs sagomusik, Scheherazade. 
Välkomna, hela familjen! 

Till helgens konserter välkomnar vi Roger 
Andersson tillbaka som dirigent. Roger var 
Lunds Stadsorkesters konstnärlige ledare och 
primus motor mellan 2000 och 2020. 

Söndag 23/4 2023 
kl 18.00 

Josef Haydn Cellokonsert nr. 1 D-dur 
Nikolaj Rimskij-Korsakov Scheherazade 
Cello Kristina Winiarski 
Dirigent Roger Andersson 
Vuxna 180:- Barn & Ungdom (0-18 år) 60:-

Kristina Winiarski var endast sju år 
gammal när hon satt framför en orkester 
i rollen som solist för första gången. Hon 
är idag en av Sveriges mest eftertraktade 
cellister och ger regelbundet konserter 
på Europas scener både som solist och 
kammarmusiker. 

De senaste åren har hon debuterat som 
solist med bland annat Sveriges Radios 
Symfoniorkester, Gävle Symfoniorkester 
och Kungliga Filharmonikerna. Som 
kammarmusiker har hon bland annat  
samarbetat med medlemmar ur Artemis-
kvartetten, Viviane Hagner, Ulf Wallin, 
Bengt Forsberg och Gautier Capucon, och 
hon gästar regelbundet festivaler både i 
Sverige och internationellt. Bland de många 
utmärkelser hon fått ingår även “Nicholas 
Firmenich”-priset på Verbier-festivalen i 
Schweiz, Anders Walls Giresta-stipendium, 
samt stipendier från Kungliga Musikaliska 
Akademien. 
Hon har gjort inspelningar för medici.tv, 
Radio France, Sveriges Radio P2 och BIS. 

 
Lördag 22/4 2023 

 Familjekonsert kl 16.0 0
Älskade cello! 

Bild: Charlotta Brämming

https://medici.tv


 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Lunds Stadsorkesters 
vänner 
Lunds Stadsorkesters Vänner (LSV) 
bildades 1987 och ser som sin 
huvuduppgift att stödja vår stads egen 
orkester. Därför vill vi samla de många 
konsertbesökare, som uppskattar 
orkesterns musikaliska insatser, spelglädje 
och entusiasm i en stödförening. 

Stadsorkestern arbetar under knappa 
ekonomiska villkor och har därför 
svårigheter att engagera publikdragande 
solister till konserterna. En viktig uppgift 
för föreningen 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, genom att 

girera (plusgiro 4035018-3) eller swisha 
(0760259570) 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 Nordiska 
Ungdomsorkesterns symfonikonserter. 

Om du har intresse av att medverka 
aktivt, får du gärna kontakta Jan Sternby, 
telefon: 0760259570 eller 
e-post: jsternby@gmail.com

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

mailto:jsternby@gmail.com


 
 

 

 

 

Konserter arrangeras 
i samarbete med 

Lunds Stadsorkesters Vänner 
www.lso.se 

Biljetter 
Vi rekommenderar förköp av biljetter. Detta kan göras 
på Ticketmasters hemsida www.ticketmaster.se eller 
genom att ringa till Visit Lund AB på telefon 046-13 14 15 
(vardagar kl. 11-15). Du kan också ringa Ticketmaster på 
telefon 0771-70 70 70 för att köpa biljetter. Vid förköp kan 
du i lugn och ro välja platser och få biljetterna levererade 
till din mailadress. 
Vid betalkonsert i Folkparken har biljettkassan öppet 1 tim 
före konsert. Biljettkassan stänger 10 min innan konserten 
börjar. Eftersom vi är angelägna om att konserten ska 
kunna börja i tid, kan vi tyvärr inte låta dig välja plats, utan 
du blir tilldelad en plats om du köper din biljett på plats i 
Folkparken. 
Betalning i Folkparken kan göras med swish eller kort. 
Kontantbetalning kommer inte att vara möjlig. 
Serviceavgift tillkommer oavsett var biljetten köps. 




