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Music Around i Öresund om exakt ett år!
Med start den 9 oktober 2014 genomförs nordens största biennal för klassisk musik på båda
sidor Öresund! Genom ett unikt program av orkester- och kammarmusik knyter Music
Around samman Öresundsregionen och visar upp det rika kultur- och musikutbudet.
Festivalen ägde rum första gången under Kulturbro 2002, och fungerar idag som ett
livskraftigt kontinuerligt kultursamarbete över sundet.

Stravinsky – årets tema
Festivalen 2014 har den ryske tonsättaren Igor Stravinsky som tema. 101 år efter det skandalomsusade uruppförandet av Våroffer så framstår Igor Stravinsky fortfarande som vital förnyare av
orkestermusiken, och en pionjär inom kammarmusiken. Stravinsky verkade huvudsakligen i exil från
Ryssland. Hans liv och verk omfattade nästan hela 1900-talet och många av seklets konstmusikstilar.
Stravinsky hade stort inflytande på andra tonsättare under sin livstid, men även under lång tid efter.
Utifrån Stravinskys musik innehåller Music Around ett program som belyser många sidor av denne
gigant till tonsättare, från storslagna symfoniska konserter till konsert för hela familjen. Stravinskys
populära balettmusik kompletteras med kör- och orkesterverk, både de som tillhör
standardrepertoaren och några lite mer udda. Stravinskys breda kammarmusikskapande ger
öppningar för samarbeten med olika gästande kammarkonstellationer. Konserterna kommer alla att
kompletteras med verk av andra tonsättare som på olika sätt bidrar till att fördjupa bilden av
tonsättaren Igor Stravinsky.

Stora resurser i regionen
Grunden för festivalen är regionens symfoniorkestrar, som tillsammans med många andra ensembler
och artister synliggör de konstnärliga resurser som finns i Öresundsregionen. Med Music Around
hoppas vi öka nyfikenheten och intresset bland regionens medborgare att upptäcka och fördjupa sig i
det stora musik- och kulturutbudet i Öresundsregionen. Det är också festivalens ambition att få en
locka besökare från andra delar av våra två länder och från utlandet.
Music Around arrangeras av Musik i Syd tillsammans med DR SymfoniOrkestret, Malmö SymfoniOrkester, Copenhagen Phil, Helsingborgs Symfoniorkester och Malmö Opera. Därutöver medverkar
Den Sorte Diamant, Mogens Dahl Koncerthus, Palladium i Malmö, Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium och Musikhögskolan i Malmö.
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