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Festkonsert i Galärparken – en hyllning till blåsmusiken
Hotade blåsmusiken firas med festkonsert under Kungl. Musikaliska Akademiens 250årsjubileum. En sprakande festkonsert hyllar blåsmusikens mångfald och bjuder på
världspremiär av specialskriven musik. Genom stjärnsolisterna Martin Fröst, Magnus
Lindgren, Malena Ernman och Nisse Landgren får publiken en kavalkad av klassiska örhängen,
folktoner och bluesbeats. Och kanske en och annan marsch. Ackompangerar gör Karlskronas
stolthet Marinens Musikkår i sina paraduniformer.
”Vi vill hälsa er välkomna till en festkonsert i Galärparken!” Nisse Landgren
Efter det långa uppehåll från konsertscenerna som pandemiåret inneburit är det äntligen
möjligt för publiken att ta del av musik live. Blåsmusikkonserten i Galärparken som är ett
samarbete mellan Kulturhuset Stadsteatern och Kungl. Musikaliska Akademien bjuder bland
annat på världspremiären av Magnus Lindgrens verk Years of Sounds specialskrivet för
Marinens Musikkår och de fyra solisterna. Konserten är en del av akademiens jubileumsår.
Blåsmusiken som länge varit hotad genom utebliven återväxt och svårt ekonomiskt läge, ges
här möjlighet att riktigt breda ut sig, både i kvällens repertoar och fysiskt. Konsertscenen i
Galärparken öppnar upp för 700 personer.
18 augusti 2021 kl 18:00 i Galärparken, Stockholm. Fri entré, biljetter bokas via Parkteatern.
Medverkande:
Martin Fröst klarinett, Magnus Lindgren flöjt, sax, klarinett, Malena Ernman sång, Nisse
Landgren trombon och sång, Marinens Musikkår, Alexander Hanson dirigent.
Musik av Giacomo Puccini, Astor Piazzolla, Chick Corea och BB King med flera.
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Konserten livesänds dessutom via Kungl. Musikaliska Akademiens digitala kanaler.
Sedan 1771 har Kungl. Musikaliska Akademien arbetat för musikens ställning, betydelse och
relevans i samhället. Under jubileumsåret 2021 uppmärksammas detta genom en mängd
spännande arrangemang.
“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. Kungl. Musikaliska Akademien 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.”
Susanne Rydén, Preses i Kungl. Musikaliska Akademien.
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