
Från 1700-tal till storbandsjazz – 250 år av 
musik på Kungl. Musikaliska Akademiens 
högtidssammankomst 
 

 
 

För första gången blir det storbandsjazz på Kungl. Musikaliska Akademiens 
högtidssammankomst. Bohuslän Big Band framför Fredrik Högbergs Jubilee Theme. 
 
Kungl. Musikaliska Akademiens högtidssammankomst har genomförts årligen 
sedan 1771 och samlar detta år stora delar av det svenska musiklivet. I år 
välkomnas dessutom alla som inte har möjlighet att ta del av arrangemanget på 
plats genom att sammankomsten livestreamas i akademiens sociala medier. 
Högtidssammankomsten bjuder på ett urval av musik ur akademiens hela 250-
åriga historia samt en hel del tal, diplom och medaljer.  
 
Vid Kungl. Musikaliska Akademiens högtidssammankomst måndagen den 29 november kl 
17.00 i Musikaliskas Stora sal i Stockholm delas priser, medaljer och förtjänsttecken ut till 
musiker, pedagoger, tonsättare m.fl. för exceptionella insatser. H.K.H Kronprinsessan 
Victoria medverkar vid den högtidliga prisceremonien.  
 
- Efter lång tid utan levande musik ser vi nu fram emot att få genomföra årets 
högtidssammankomst tillsammans med inbjuden publik. Vi är dessutom glada över att med 
digitala hjälpmedel kunna dela med oss av konserten och akademiens verksamhet till alla 
som är nyfikna och dem som inte har möjlighet att delta på plats, säger Fredrik Wetterqvist, 
ständig sekreterare vid Kungl. Musikaliska Akademien. 
 
Hela högtidssammankomsten livestremas via Kungl. Musikaliska Akademiens Facebook. 
Inbjudna gäster är akademiens ledamöter, medaljörer och pristagare samt utvalda personer 
som under året gjort insatser utöver det vanliga för svenskt musikliv. 
 



Årets högtidssammankomst bjuder på ett brett urval av musik från de senaste 250 åren. Under 
kvällen framförs musik av en av akademiens allra första ledamöter, Hinrich Philip Johnsen, 
och fortsätter med musik av bland andra Mirjam Tally, Wilhelm Stenhammar, Margareta 
Hallin, Staffan Storm, Georg Riedel, Valborg Aulin samt Fredrik Högberg, vars verk Jubilee 
Theme framförs av Bohuslän Big Band – en premiär för storbandsjazz vid 
högtidssammankomsten.  
 
Medverkande musiker är Dahlkvistkvartetten, Mariangola Martello, cembalo, Emma Reid, 
fiol, Sven Ahlbäck, fiol, Mikael Marin, violoncello da spalla, Leo Svensson, cello, Svante 
Söderqvist, kontrabas, Francisca Skoogh, piano, Håkan Hardenberger, trumpet och Mats 
Bergström, gitarr, Katija Dragojevic, sång och Bohuslän Big Band.  
 
Länk till pressbild Bohuslän Big Band: 
https://www.musikaliskaakademien.se/pressrum/nyheter/hogtidssammankomsten2021live.34
08.html 
 
Länk till pressbild Kungl. Musikaliska Akademiens ständige sekreterare Fredrik Wetterqvist 
samt preses Susanne Rydén: 
https://www.musikaliskaakademien.se/pressrum/pressbilder.515.html  
 
Länk till livestreaming: https://fb.me/e/2PMsFwRYF  
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