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Nordiska Musikkdagar 2006 (Reykvavik) - Isländska musiker spelar
många svenska verk
Men även svenska musiker är också med och sätter prägel på årets nordiske
evenemang inom den moderna konstmusiken: Stockholm Saxofonkvartett besöker
Island, likaså gör Stefan Östersjö (som solist med Islands Symfoniorkester i Kent
Olofssons Fascia) och Johannes Bergmark - i samarbete med Dance Theatre of Iceland.
Tre svenska uruppföranden blir det under årets Nordiska Musikdagar:
Malin Bång har skrivit verket ljómi, Kim Hedås har skrivit verket Sand och Marie
Samuelssons Sorgestråk får sin uruppförande av den isländska stjärnensemblen Caput.
Många andra svenska tonsättares verk blir också framförda av isländska musiker för en
isländsk och internationell publik. Till exempel kan nämnas Per Mårtensson, Sten
Sandell, Erik Bünger, Ingvar Karkoff, Sten Melin, Åke Parmerud, Madeleine Isaksson,
André Chini, Karin Rehnqvist, Fredrik Hedelin, Miklos Maros, Mårten Josjö och Hanna
Hartmann!
Nordiska Musikdagarna på Island 2006 har också ett samarbete med kanadensiska
musiker, med centrala gäster som Bozzinikvartetten, Jean-François Laporte, Ana
Sokolovic m.fl. på programmet, som bidrar med konserter, masterclasses och
workshops. Detta som ett gensvar till det store utbudet av nordisk musik som
framfördes under MusiMarch i Montreal tidigare i år.
Nordiska Musikdagar 2006 startar den 5 oktober i Reykjavik med Islands
Symfoniorkester och pågår i över 10 dagar i klassiskt festivalformat. Men fr.o.m. nästa
år, 2007, kommer festivalen att bli årligen återkommande, och då istället bli en 4dagarsfestival med stor bredd, minikonserter, workshops, seminarier och andra
presentationer. Nordiska Musikdagar skapar en samnordisk aktiv plattform för
kommunikation och utbyte av ett stadigt ökande och mångsidigt nytt musikliv!
Nordiska Musikkagar är världens äldsta musikfestival och arrangeras i samarbete
mellan de nordiska tonsättarföreningarna genom Nordiskt Komponistråd (NKR). Detta
år är det den isländska komponistföreningen som är värd producentansvar. NMD 2007
går av stapeln i Norrköping den 29 augusti och pågår t.o.m. den 1 september 2007
och kommer då att produceras av Föreningen svenska tonsättare.
För hela programmet se: www.nordicmusicdays.is
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