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KUNGL. MUSIKALISKA AKADEMIEN FIRAR 250 MED ETT MUSIKENS ÅR 
 
2021 blir ett musikens år när Kungl. Musikaliska akademien firar 250 år tillsammans med hela 
Sverige. Under året kommer musiker och sångare, orkestrar, organisationer, och institutioner från 
norr till söder att bidra till firandet genom små och stora insatser utöver det vanliga. Allt samlas i ett 
späckat jubileumsprogram med musiklivets framtid i fokus. 
 
 

“2021 manifesterar vi musikens stora betydelse och kraft i vårt samhälle genom att tillsammans 
med våra vänner i musiklivet bjuda in till allt från forskarkonferenser, utställningar och konserter till 
debatter och workshops” säger Susanne Rydén, Preses i Kungl. Musikaliska akademien. ”Vi vill vara 
en motor och ett stöd i arbetet för ett levande musikliv i hela vårt land och ser fram emot ett år av 
utveckling och samarbete.” 

 
I samarbete med över 50 musikorganisationer och andra betydelsefulla aktörer runt om i Sverige 
kommer jubileumsåret att fyllas av en lång rad evenemang. Alla har en anknytning till akademiens 
verksamhet eller en grundidé som handlar om framtiden för det svenska musiklivet. 
 

”Förberedelserna har pågått i flera år och äntligen kan vi nu gå ut med nyheten om att vi trots den 
osäkra situationen för kulturbranschen kommer att gå samman med stora delar av musiklivet och 
genomföra en av våra största satsningar för musikens roll i samhället någonsin” säger Fredrik 
Wetterqvist, Ständig sekreterare i Kungl. Musikaliska akademien. ”Vi vill att musikens år 2021 ska 
ge ny kraft och nytt driv att arbeta vidare för vår bransch som är så hårt drabbad av pandemin.” 

 
Under våren 2021 går finalen i vår stora tävling Blåsmusikpriset av stapeln tillsammans med 
Östgötamusiken i Linköping, vi bjuder tillsammans med Kungl. Musikhögskolan och Svensk Scenkonst 
in till den fjärde upplagan av Riksting för västerländsk konstmusik och festivalen Svensk Musikvår har 
fullt fokus på att det är akademijubileum 2021. 
 
Hela sommaren kommer Stockholms Konserthus foajé att fyllas av en stor jubileumsutställning och vi 
bjuder in till flera vetenskapliga konferenser, bland annat på temat ”Utlandets betydelse för den 
svenska musiken”. Vi gästar Ystad Sweden Jazz Festival och i mitten av augusti firar vi med en stor 
musikalisk fest under Stockholms Kulturfestival. 
  
Hösten inleds med en sprakande jubileumskonsert på Stockholms Konserthus med efterföljande 
festbankett. Ett nytt unikt samarbete mellan alla landets musik- och operahögskolor, från Piteå i norr 
till Malmö i söder, kommer att sjösättas och vi bjuder in till ett stort operasymposium i dagarna två. 
 
Under året bjuder alla de kungliga akademierna gemensamt in till en föreläsningsserie med musiken 
som huvudfokus. Därutöver blir det jubileumskonserter med landets storband, seminarier och 
konserter på folkmusikfestivaler, konserter med landets stora symfoniorkestrar och blåsorkestrar, 
samarbetsprojekt med Svenska kyrkan, fokus på improvisation, mångkultur, körsång, barn/unga, 
elektronisk musik, opera och romans. Vi kommer att ha ett nära samarbete med Kungl. 
Musikhögskolan och Musik- och teaterbiblioteket vilka också firar jubileum 2021. 
 



Dessutom ser vi fram emot en stor jubileumsbok med öden och äventyr ur Kungl. Musikaliska 
akademiens brokiga historia lagom till jul. 
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Samarbetsparter och medarrangörer (fler kommer att tillkomma): 
Musikverket, Stockholm 
Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm 
Scenkonstmuseet, Stockholm 
Caprice, Stockholm 
Konserthuset Sthlm, Stockholm 
Blåsarsymfonikerna, Stockholm 
Stenhammarsällskapet, Göteborg 
Körcentrum Syd, Malmö 
Musikhögskolan i Malmö, Malmö 
Musikhögskolan Ingesund, Arvika 
Musikhögskolan vid Örebro universitet, Örebro 
Musikhögskolan vid Luleå tekniska universitet, Piteå och Luleå 
Kungl. Musikhögskolan, Stockholm 
Institutionen för opera vid Stockholms konstnärliga högskola, Stockholm 
Musik- och operahögskolan vid Mälardalens högskola, Västerås 
Högskolan för scen och musik i Göteborg, Göteborg 
Berwaldhallen, Stockholm 
Sveriges Radio, Stockholm 
Norrköpings Symfoniorkester, Norrköping 
Malmö Symfoniorkester, Malmö 
Göteborgs Symfoniker, Göteborg 
Vara Konserthus, Vara 
Arméns Musikkår, Stockholm 
Marinens Musikkår, Karlskrona 
Livgardets Dragonmusikkår, Stockholm 
Försvarsmusiken, Stockholm 
Östgötamusiken, Linköping 
Kungl. Operan, Stockholm 
Gotlandsmusiken, Visby 
Norrbottensmusiken, Luleå 
Göteborg Wind Orchestra, Göteborg 
Musik i Syd, Malmö, Kristianstad, Växjö 
Ystad Sweden Jazz Festival, Ystad 
Korröfestivalen, Korrö 
Kungl. Vitterhetsakademien, Stockholm 



Svenska Akademien, Stockholm 
Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm 
Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Stockholm 
Gustaf Adolfsakademien, Stockholm 
Kungl. Örlogsmannasällskapet, Stockholm 
Kungl. Skogs och Lantbruksakademien, Stockholm 
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm 
Konstakademien, Stockholm 
Folk och Kultur, Eskilstuna 
Svensk Scenkonst, Stockholm 
Svensk Musik, Stockholm 
BlekingeOrgel, Blekinge 
Dramaten, Stockholm 
Blåsmusikens dag, Sverige 
Alfvéngården, Leksand 
Stockholms Kulturfestival, Stockholm 
KTH, Stockholm  
Kalmar Domkyrka, Kalmar  
Västerås Domkyrka, Västerås 
Lunds Domkyrka, Lund 
Umeå stadskyrka, Umeå 
Storkyrkan Stockholm, Stockholm 
Göteborgs Domkyrka, Göteborg 
Tankesmedjan Unga tankar om musik, Stockholm  
Lunds universitet, Lund 
Svenska Kyrkan, Uppsala 
Uppsala Universitet, Uppsala 
Svenska samfundet för musikforskning, Stockholm 


