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VÄLKOMNA

Vi som arbetar i Nordiska Kammarorkestern ser gärna att eleverna är 
så förberedda det går att vara, och vet ungefär vad som väntar när de 
kommer till en konsert. Prata gärna med eleverna om vad de har för 
tidigare erfarenheter av konserter. Hur beter man sig på en konsert? 
Vilka olika yrkesgrupper behövs för att skapa en konsert? Vilken konsert 
de ska ta del av, vilken musikgenre ska de lyssna till och hur lång är 
konserten?

Praktiskt om konsertbesöket
Det är bra att vara ute i god tid så att ni hinner hänga av er ytterklä-
derna, gå på toaletten och hitta era platser. Undvik att komma sent till 
konserten, för att inte störa upplevelsen för publiken eller konstnärerna 
på scenen. 

Vi öppnar dörrarna till salongenen en stund innan konsertens början. 
Det är inte tillåtet att äta eller dricka under konserten.  
Mobiltelefoner ska vara avstängda eller på flygplansläge. När konserten 
har börjat är eleverna och lärarna en publik vars upplevelse artisterna 
ansvarar för. Läraren kan ta del av konserten tillsammans med eleverna, 
men ansvarar fortfarande för sin grupp

Far and Away
Far and Away hyllar science fiction och fantasy och musiken hämtas från 
de mest älskade filmerna, tv-serierna och spelen med rymd- och fantasy-
tema som t ex Star Wars, Sagan om Ringen, Avatar, Narnia, Aliens och Harry Potter. 
Sopranen Sabina Zweiacker bjuder på ögonblick av gåshud i verk från 
Game of Thrones, Skyrim och Battlestar Galactica.
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PROGRAM

Howard Shore - The Lord of the Rings – The Ring Goes 
South/ 

The Two Towers – Gollum’s Song 
(med Sabina Zweiacker)

James Horner - Avatar – The Destruction of Hometree

Harry Gregson-Williams - The Chronicles of Narnia – The 
Wardrobe/To Aslan’s Camp

Martin O’Donnell - Halo 2 - Unforgotten

John Williams - Star Wars – Hologram/Binary Sunset

John Williams - Harry Potter – Hedwig’s Theme/ Harry’s 
Wondrous World

Jeremy Soule - Skyrim - The Dragonborn Comes 
(med Sabina Zweiacker)

Ramin Djawadi - Game of Thrones – The Rains of Casta-
mere/The Children 

(med Sabina Zweiacker)

MEDVERKANDE 

Orvar Säfström
Orvar Säfström har tidigare gästat Sundsvall och samar-
betat med Nordiska Kammarorkestern och TV-spelskon-
serten SCORE. För många är han kanske mest känd som 
före detta programledare för Filmkrönikan på SVT, men 
är en riktig mångsysslare. Han är bland annat skribent, 
debattör och ofta anlitad föreläsare om populärkultur. I 
den symfoniska världen är han Skandinaviens ledande 
producent av konserter med tv-spelsmusik.

Sabina Zweiacker 
Sopranen Sabina Zweiacker kommer från Rinkaby i 
norra Skåne. 2012 tog hon examen i klassisk sång vid 
Musikhögskolan i Malmö. Bland tidigare solistuppdrag 
finns sopransolot i Brahms Ein Deutsches Requiem med 
Malmö Akademiska Kör och Orkester 2010 och 2012 samt 
En Kväll På Operan med Kristianstadssymfonikerna 2011. 
Hon turnerade sommaren 2012 med Malmö Akademiska 
Kör och Orkester som sopransolist i Brasilien. Våren 2013 
debuterade hon som sångsolist i spelsammanhang på 

JOYSTICK 5.0 med Malmö Symfoniorkester och på hösten 
samma år medverkade hon i Gävle Symfoniorkesters 
SCORE-produktion. 2014 framträdde hon i tre utsålda 
SCORE-föreställningar med Göteborgs Symfoniker, och 
även med Nordiska Kammarorkestern i Score 2. 
Sabina Zweiacker har bland annat tilldelats Loa Falk-
mans sångstipendium och Karin Sofia Lindhs sångstipen-
dium. 
 
Torodd Wigum 
Torodd Wigum föddes i Trondheim, Norge, 1970 och är 
sedan 2010 chefsdirigent Trondheims Symfoniorkester 
och konstnärlig ledare för Trondheims Sinfonietta.
Andra nyliga och framtida engagemang inkluderar 
Oslofilharmonikerna, Bergen Filharmoniske, Norska 
Radioorkestern och symfoniorkestrarna i Tronheim, 
Stavanger och Kristianstad i Norge samt MDR Sinfonieor-
chester Leipzig, Göteborgs Symfoniker, Estonian National 
Symphony Orchestra, Iceland Symphony Orchestra och 
Copenhagen Philharmonic.
Torodd studerade violin vid Trøndelags Musikkonserva-
torium och Norges musikhögskola- Redan som student 
spelade han förstafiol i Trondheims symfoniorkester och 
var samtidigt soloviolinist i Trondheimsolisterna.

Nordiska Kammarorkestern 
Nordiska Kammarorkestern grundades 1990 och är en 
av Sveriges yngsta professionella orkestrar. Orkestern 
samarbetar med solister och dirigenter i den absoluta 
världsklassen och barn och unga i skolan. Från hösten 
2018 är Eva Ollikainen chefdirigent för Nordiska Kammar-
orkestern.

Nordiska Kammarorkestern värnar om den traditionella 
repertoaren men beställer även kontinuerligt musik skri-
ven av nutida kompositörer. Orkestern har sin hemvist i 
Sundsvall och ger konserter framförallt i Västernorrlands 
län, men har även turnerat över hela världen.

Nyckelpersoner för orkesterns utveckling har under åren 
varit många. Först ut som chefdirigent var svenske Niklas 
Willén, därefter engelsmannen Christopher Warren-
Green och senast Christian Lindberg. Efter detta delade 
dirigenten Johannes Gustavsson och violinisten Gilles 
Apap på uppdraget som konstnärliga rådgivare.

Nordiska Kammarorkesterns vision är att erbjuda kon-
sertupplevelser i världsklass.
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Nordiska Kammarorkestern startade hösten 1990 och hette då Sundsvalls Kammarorkester. Den är Sveriges yngsta 
professionella orkester. År 2005 byttes namnet till Nordiska Kammarorkestern. Orkestern har ända sedan starten varit angelägen 
om att spela musik för alla åldrar, och i uppdraget ingår att prioritera den yngre publiken.
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Vanliga frågor om orkestern 

Vad är det för skillnad på en symfoniorkester och en  
kammarorkester?
En symfoniorkester är större än en kammarorkester, och det finns 
fler instrument i symfoniorkestern; framför allt fler stråkar och flera 
olika brassinstrument. I Nordiska Kammarorkestern, som består av 
35 musikertjänster, har man en slagverkare anställd, i en symfoni-
orkester kan det finnas fem-sex stycken. Stråkarna kan vara dub-
belt så många som i Nordiska Kammarorkestern. Däremot behöver 
det inte vara fler träblåsinstrument. Nordiska Kammarorkestern har 
två av varje, men många symfoniorkestrar har fyra. 

Vad betyder ”konsertmästare”? 
Konsertmästaren (eller primarien) spelar första violin och sitter 
längst fram, närmast dirigenten och publiken. Hen kan jämföras 
med en kapten i ett fotbollslag, som tillsammans med dirigenten 
leder orkestern och visar hur den ska spela.

Varför stämmer orkestern varje gång?  
Instrumenten ”stämmer om sig” lite grand hela tiden, därför är det 
viktigt att man varje gång innan man börjar spela tillsammans enas 
om en gemensam referenston. Första oboisten tar alltid samma 
ton, ett ”normal A”. 

Vad gör en dirigent?
Dirigenten repeterar med orkestern inför konserten, och dirigerar 
också själva konserten. Samma stycke musik kan låta olika med 
olika dirigenter för varje dirigent gör sin egen tolkning av ett 
stycke. Ibland kallas dirigenten för ”maestro”, det var vanligare förr 
i världen.

Hur får man jobb som musiker?
Man har provspelningar och musikern spelar upp bakom en skärm, 
så juryn inte ser vem som spelar. Jobben som musiker är få, och 
det är hård konkurrens om de fasta jobben och även vikariaten i de 
olika orkestrarna.


