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Utåtriktad Musikhögskola

Bakgrund
Musikhögskolan i Malmö tillhör den Konstnärliga fakulteten vid Lunds 
universitet som är Skandinaviens största enhet för högre utbildning 
och forskning med cirka 47 000 studerande. Inom den Konstnärliga 
fakulteten finns Konsthögskolan och Teaterskolan förutom Musikhög-
skolan. Vid Musikhögskolan studerar ca 600 studenter inom program-
utbildningarna på Musiker- och kyrko musikerutbildningen eller 
Musiklärarutbildningen och på fri stående kurser ca 200 studerande. 

Musikhögskolan i Malmö ger utbildning för blivande professionella 
musiker, kyrkomusiker, kompositörer, lärare och forskare och arbetar 
för att skapa de bästa förutsättningar för att studenterna ska ut-
veckla det egna musicerandet och skaffa sig de specialkunskaper som 
krävs i det kommande yrkeslivet inom kultur- och utbildningssektorn. 

Varje år genomför Musikhögskolan över 200 konserter, pedagogiska-, 
och konstnärliga projekt över program- och ämnes gränserna. Musik-
högskolan har ett stort kontaktnät med det omgivande musik- och 
kulturlivet. I det ingår täta kontakter med såväl konsertscener som 
med olika musik- och kulturinstitutioner och organisationer. Inom 
utbildningssektorn finns också ett omfattande samarbete med musik- 
och kulturskolor, folkhögskolor, gymnasieskolans estetiska program 
och grundskolor.

Musikhögskolan har en stark internationell profil och deltar i flera 
globala samarbeten med välrenommerade universitet och musikhög-
skolor såväl inom etablerade nätverk i Norden och Europa som utanför. 
Inom Musikhögskolans utbytesprogram kommer årligen ett antal 
utbytesstudenter och gästlärare från olika länder för att studera eller 
arbeta vid Musikhögskolan. Likaså väljer många av våra studerande 
att förlägga en period av sina studier utomlands. Att undervisa eller 
delta i fortbildning på en annan musikhögskola utomlands är också 
efterfrågat av våra lärare och övrig personal. 
 
”Utåtriktad Musikhögskola”
Under 2014 genomförde Musikhögskolan i Malmö projektet Utåt-
riktad Musikhögskola tack vare en donation på 1 miljon kronor från 
Sten K Johnsons Stiftelse – en satsning som inte skulle ha varit 
möjlig inom ramen för Musikhögskolans ordinarie verksamhet. Tack 
vare dessa projektmedel har Musikhögskolan kunnat genomföra fyra 
extraordinära projekt där en stor grupp studenter och lärare varit in-
volverade. Projekten har bidragit till mer erfarenhet och kunskap, gett 
berikande upplevelser och en stor dos musikalisk inspiration i möten 
med konsertpublik, gästlärare och elever i olika åldrar.

På Musikhögskolans hemsida kan man se och lyssna till en film, som 
sammanfattar projektets olika delar: www.mhm.lu.se/evenemang/
utatriktad-musikhogskola
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De fyra delprojekt, som genomfördes under 2014, är följande:

1.  •  Internationell orkesterturné, NORDIC LIGHT, med Musikhög-
skolans symfoniorkester. Fem konserter i Malmö, Tyskland och 
Polen 24–29 september. 

 •  Kammarmusik på Malmö Rådhus under musikerutbildningens 
kammarmusikdagar 21–22 maj.

2.  •  Masterclass med internationell gästlärare inom jazzområdet 
samt en jazzfestival, i samarbete med musiklärar- och musiker-
utbildningarna.

 •   Gränsöverskridande musik med jazzlegenden Georg Riedel. 
Konsert på Palladium i Malmö 8 december.

 •  VIBE 2014, är en festival för jazz och improvisationsmusik. Den 
ägde rum på Musikhögskolan 8 februari.

3.   Klassisk musik i rörelse. En konsert med studenter från musik-
lärarutbildningens utbildningsprofiler inom klassisk musik och 
rytmik. Konserten genomfördes på Palladium 8 maj för elever från 
folkhögskolor, musikgymnasier och kulturskolor.

4.   Visprojekt – Turné: Folk/världsmusikmusikutbildningarna 
och Musiklärarutbildningens projekt med svensk viskonst. 
Fem konserter i regionen, inklusive besök på projektet ”El Sistema” 
i stadsdelen Kroksbäck i Malmö.
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Under våren bestämdes orkesterturnéns programinnehåll och en 
mängd kontakter togs med lärosäten och konsertscener i Tyskland 
och Polen. Projektledaren för orkesterprojektet och Musikhögskolans 
konsertproducent gjorde en rekognoseringsresa till Danmark, norra 
Tyskland och norra Polen.

Tankarna om ett konsertprogram präglat av det nordiska tog form 
under våren och turnén fick namnet NORDIC LIGHT.

I februari hölls provspelning för solistuppdrag med orkestern, och 
Amelia Jacobsson, Masterstudent i sång, utsågs till solist på turnén. 

Som dirigent anlitades Samuli Örnströmer, lärare vid Musikhög-
skolan i Malmö, dirigent och cellist i Malmö Symfoni orkester. Samuli 
har sina rötter i Finland, och valet av Sibelius 2:a symfoni låg därför 
nära tillhands. 

Konserten inleddes med ett stycke av Daniel Fjällström, tidigare 
student på kompositionsutbildningen på Musikhögskolan i Malmö. 
Med detta stycke vann Fjellström Uppsala Tonsättartävling 2012 med 
motiveringen “I vibrerande bågar bygger tonsättaren en musik med 
skönhet, kärvhet och framförallt stor klangfullhet.” 

Nordic Light | Internationell orkesterturné 
24–29 september 2014, Musikhögskolans symfoniorkester 

Konsertprogram
Daniel Fjellström (b. 1983) Quiet Arcs/Pulsating Surfaces

Giacomo Puccini (1858–1924) ”Si, mi chiamano Mimi”,  
from La Bohème Act I ”Tu che di gel sei cinta”, from Turandot Act III

Jean Sibelius (1865–1957) ”De trenne blinda systrar”, from Pelléas 
and Mélisande Op.46

Francesco Cilea (1866–1950) ”Poveri fiori”, from Adriana  
Lecouvreur Act IV

Jules Massenet (1842–1912) ”Il est doux, il est bon”, from 
Hérodiade Act I

Paus

Jean Sibelius (1865–1957) Symphony No.2 in D Major, Op. 43
I Allegretto 
II Tempo andante, ma rubato 
III Vivacissimo
IV Finale. Allegro moderato
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Internationell orkesterturné
Turnéplanen kom att omfatta konserter på följande orter:

24.9 19:00 Rosenbergsalen, Malmö Academy of Music (SE) 
25.9 19:30 Kulturkirche Altona, Hamburg (DE) 
26.9 19:30 Konzertsaal Kolosseum, Lübeck (DE) 
27.9 20:00 Konzertsaal der Universität der Künste Berlin (DE) 
28.9 17:00 Filharmonia Szczecin (PL)

Kontakter togs med lärosäten och institutioner på orterna och också 
med Malmö stad, eftersom Szczecin i Polen är Malmös vänort. In-
bjudningar till konserterna i Malmö, Hamburg och Lübeck skickades 
till många kulturskolor och institutioner. Konserten i Polen marknads-
fördes av det nyinvigda konserthuset i Szcecin, och för konserten i 
Berlin hade en person på plats anlitats. En pressrelease skickades ut 
till press i Skåne och annons sattes in i Sydsvenskan.

Ett intensivt arbete med att planera allt praktiskt inför turnén 
företogs i slutet av våren av Musikhögskolans administrativa personal.

Den 24 september gavs den första konserten i Malmö, och sedan 
bar det av på turné för de 65 studenterna. Det var en intensiv turné 
med resa och konsert varje dag i fem dagar, och studenterna var 
mycket motiverade! Turnén avslutades med en bejublad konsert i en 
fullsatt Filharmonia Szczecin – stadens nyligen invigda konserthus.

Förutom att skapa nya kontakter och att på ett tydligt sätt verka 
utåtriktat såväl i vår hemstad som i vår ”internationella närmiljö”, gav 
turnén också studenterna en mycket värdefull erfarenhet av det inten-
siva arbete som en konsert turné innebär. Detta är en god träning inför 
deras framtida arbete som professionella musiker. Orkestern och dess 
medlemmar stärktes kvalitetsmässigt och konstnärligt av projektet. 
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NORDIC LIGHT
LUND UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA/MALMÖ ACADEMY OF MUSIC 
Conductor Samuli Örnströmer
Soprano Amelia Jakobsson 

24.9 19:00 Rosenbergsalen, Malmö Academy of Music (SE)

25.9 19:30 Kulturkirche Altona, Hamburg (DE)

26.9 19:30  Konzertsaal Kolosseum, Lübeck (DE)

27.9 20:00  Konzertsaal der Universität der Künste Berlin (DE)

28.9 17:00  Filharmonia Szczecin (PL)

MALMÖ ACADEMY OF MUSIC | MHM.LU.SE
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OF MUSICON TOUR
Daniel Fjellström (b. 1983)
Quiet Arcs/Pulsating Surfaces

Giacomo Puccini (1858–1924)
”Si, mi chiamano Mimi”, from La Bohème Act I

”Tu che di gel sei cinta”, from Turandot Act III

Jean Sibelius (1865–1957)
”De trenne blinda systrar”, from Pelléas and 
Mélisande Op.46

Francesco Cilea (1866–1950)
”Poveri fiori”, from Adriana Lecouvreur Act IV

Jules Massenet (1842–1912)
”Il est doux, il est bon”, from Hérodiade Act I

Interval

Jean Sibelius (1865–1957)
Symphony No.2 in D Major, Op. 43

I Allegretto
II Tempo andante, ma rubato
III Vivacissimo
IV Finale. Allegro moderato

Programme Samuli Örnströmer grew 
up in Lahti, Finland, 
where he as a six-year-old 
started his career as a 
cellist. Contrary to many 
musicians, he is not from 
a family of musicians, 
but instead he fell in love 

with music thanks to the inspiring music life of his 
home town. At the age of 15, he began studying 
at the Sibelius Academy in Helsinki. Later, he 
also studied at Edsberg Institute of Music in 
Stockholm, Sweden, giving him soloist diplomas 
from both academies in 1998. His teachers were 
Professors Torleif Thedéen, Frans Helmersson 
and Boris Pergamentsikow et al. He has held the 
position as principal cellist in Stavanger Symphony 
Orchestra in Norway, and he is now co-principal 
in Malmö Symphony Orchestra in Sweden. As 
a conductor, Samuli Örnströmer has a diploma 
from the Royal College of Music in Stockholm, 
his teacher being Professor Jorma Panula. He has 
conducted the Swedish symphony orchestras of 
Gävle, Norrköping, Helsingborg and Malmö, as 
well as the orchestras in Vasa and in Björneborg in 
Finland. In 2005, he was a nominee for the Swed-
ish Conductors’ Price. He teaches in orchestral 
studies at the Malmö Academy of Music.

Swedish-Polish soprano 
Amelia Jakobsson was 
born into a family of 
musicians and began her 
musical career as a cellist. 
She has performed as a 
cello soloist and chamber 
musician in Europe, the 

US, Canada and New Zealand. After a successful 
professional start as an instrumentalist, her long 
fascination with the expressive abilities of the 
human voice led to a gradual transition into be-
coming a singer herself.  She has studied and par-
ticipated in masterclasses with her father, opera 
singer Anders Jakobsson, Marina Shaguch, Edda 
Moser, Kerstin Meyer, and is currently pursuing a 
Master’s degree with professor Britta Johansson 
at Malmo Academy of Music in Sweden. Amelia 
is a recipient of many prestigious awards and 
prizes in her native country as well as abroad. The 
most recent ones awarded to her for her singing, 
have been Lasse Löndahl’s Prize 2013, Sparbank-
stiftelsen Skane Culture Prize in Music 2013 and 
she was the winner of OVIS Voice 2013. She has 
performed as a singer in the UK, the US, Sweden, 
Denmark, France, Italy and New Zealand.

D
aniel Fjellström is a swedish composer, 
arranger and orchestrator. He studied 
arranging and composition at the Malmö 
Academy of Music in Sweden and at the 

Royal College of Music in London, graduating 
in 2011. Fjellström’s music has been performed 
by ensembles such as the Malmö Opera, Malmö 
Symphony Orchestra, Eric Ericsson’s Chamber 
Choir, BBC Singers, Dalasinfoniettan, Jönköping 
Sinfonietta, John Bauer Brass, Västerås Sinfo-
nietta Wermland Opera Orchestra and others. 
In 2013 his first opera, Tusen och en natt, was 
premiered at Malmö Opera. Prizewinning Quiet 
arcs/Pulsating surfaces was premiered by the 
Uppsala Chamber Orchestra 2012. Other awards 
and honors include fellowships from the Royal 
Academy of Music, the Crafoord Foundation and 
the Anders Sandrew Foundation.
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Concertmaster
Saana Kähkönen 
 
Violin I
Janne Jääskelä
Ekaterina Spitsyna
Siri Trippestad Skansberger
Tuuli Meurman
Samuel Lundström
Hannah Lindmossen
Clara Bjerhag
Madalena Rodrigues
Erik Wallin 
 
Violin II
Lovisa Kowalczyk
Lilja Rasimus
Adam Thyregård Lysell
Arsema Asghodom
Amdi Bajram
Alice Akhlaghi
Desirée Sebastiansson
Fritiof Palm
Oscar Knutsson 
 
Viola
Martin Fajerberg
Allan Jonasson
Sophia Rees
Sebastian Flögel
Helga Löfvenius
Oskar Andersson
Sofia Hanson 
 
Cello
Maria Isabel Edlund
Johannes Borchgrevink
Johanna Hydén
Asger Buur
Hillevi Hillerud
Nonu Cardoso 
 
Double Bass
Fabio Gabbianelli
Angela del Castillo
Joakim Lissmyr
Johan Lindén 
 

Orchestra

Flute
Emil Beronius Magras
Ylva Öhman
Kaja Morawiec 
 
Oboe
Mads Østergaard
Maria Lundbak
Sofia Hinnerson 
 
Clarinet
Rebecca Serrander
Max Ljung
Lydia Holmlund 
 
Bassoon
Edgars Reimanis
Kirstine Lassen 
 
Horn
Johan Hermansson
Jacob Maczynski
Erik Rönér
Sophia Bergholm
Martin Mårtensson 
 
Trumpet
Oscar Sundqvist
Martin Thorell
Carl Jonsson
Axel Andersson 
 
Trombone
Olof Jönsson 
Marthe Veian Andreassen
Hannes Persson 
 
Tuba
Carl Hellman 
 
Timpani/Percussion
Petter Hedbom
Johan Söderholm

Björn Elmgren, Orchestra Manager & Johan Jeppsson, Concert Manager

Malmö Academy of Music is part of the 
Faculty of Fine and Performing Arts at Lund 
University, Sweden. 600 students study at 
the Academy of Music to become musici-
ans, church musicians, composers and music 
teachers.  Research programmes in Artistic 
Research in Music and Music Education are 
also offered. A number of prominent musi-
cians, both in Sweden and internationally, 
have studied at the Academy. 

Participation in and interaction with the 
surrounding cultural life is prioritised and 
students participate in various public con-
certs and performances. The Lund University 
Symphony Orchestra at Malmö Academy 
of Music plays 12-15 concerts a year with 
six different concert programmes, led by 
internationally renowned conductors. The 
Academy also cooperates with three profes-
sional orchestras in the region on orchestral 
training for Master students. The Academy 
arranges over 200 concerts a year.

Malmö Academy of Music is located in the 
heart of the expansive Öresund region in 
southern Sweden and is heavily influenced 
by the rich and boundary-spanning cultural 
life as well as the cultural diversity that can 
be found there.  It is an open Academy with 
well established contacts with renowned 
universities in Scandinavia, Europe and other 
parts of the world. Students of the Academy 
have the opportunity to study parts of their 
programme abroad. At the Academy, stu-
dents also meet music and musicians from 
other cultures – exchange students and 
guest lecturers are a fundamental part of 
the Academy’s activities.

www.mhm.lu.se

Violin
Prof. Marika Fältskog
Fredrik Burstedt
Jörgen Svensson
Wieska Szymzcynska 
 
Viola
Prof. Henrik Frendin
Rafael Altino

Cello
Prof. Mats Rondin
John Edhe
Samuli Örnströmer 
 
Double Bass
Olle Davidson
Maren Reck 
 
Flute
Prof. Dr. Anders Ljungar-Chapelon 
 
Oboe
Bjørn Carl Nielsen 
 
Clarinet
Anders Åberg
Svante Wik 
 
Bassoon
Annika Amundsen 
 
Horn
Henrik Halén
Thomas Kjelldén 
 
Trumpet
Prof. Håkan Hardenberger
Bo Nilsson 
 
Trombone
Eric Lindblom 
 
Tuba
Jens Bjørn Larsen 
 
Timpani/Percussion
Prof. Lennart Gruvstedt
Niclas Holmberg

Teachers
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Den 21–22 mars 2014 anordnades en mindre kammarmusikfestival i 
Malmö: Vårmusik på Rådhuset. Studentensembler i olika konstella-
tioner genomförde fyra kammarkonserter med varierade program. Ett 
hundratal studenter på Musikerutbildningens symfoniorkesterinstru-
ment och ett tiotal lärare deltog. Publiktillströmningen på konserterna 
var god, och likaså det musikaliska och konstnärliga resultatet, och 
planer finns på en fortsatt årlig kammarmusikfestival av och med stu-
denter. Att träna samspel i mindre kammarmusikkonstellationer utgör 
grunden för samspel även i större ensembler, som i en symfoniorkester.

Vårmusik på Malmö rådhus 
Kammarmusikfestival  
21–22 mars 2014
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Gränsöverskridande musik med jazzlegenden Georg Riedel
Detta projekt genomfördes i nov/dec 2014. Georg Riedel är mest 
känd för sitt samarbete med pianisten Jan Johansson på skivan Jazz 
på svenska, Sveriges genom tiderna bästsäljande jazzinspelning med 
sparsmakade jazzversioner av svenska folkmelodier, samt sina ton-
sättningar av sånger till filmer baserade på Astrid Lindgrens böcker. 
Georg Riedels diskografi omfattar runt 80 skivor. Om sitt skapande 
säger Georg Riedel: ”Jag har svårt att tänka mig att komponera utan 
att blanda genrerna. Jag har aldrig velat välja en genre på bekostnad 
av en annan, utan tvärtom strävat efter att de ska färga av sig på 
varandra.” Hans kvaliteter som musiker, kompositör och konstnär gav 
ett spännande möte med Musikhögskolans jazz utbildningar.

Master class med internationell gästlärare  
inom jazzområdet samt en jazzfestival  
i samarbete med musiklärar- och musikerutbildningarna

•  Den 14/11 kl 14 i Lilla salen mötte studenterna Georg Riedel  
för första gången. Presentation, estradsamtal med frågor från  
studenterna belystes.

•  5–8/12 var Georg Riedel på Musikhögskolan och arbetade med  
studenterna med instudering av det låtmaterial han skickat i oktober. 
Georg Riedel ingick i en av ensemblerna.

•  8/12 blev det offentlig konsert på Palladium under medverkan av 
Georg Riedel. Tre grupper spelade. 

”VIBE 2014” 
En festival för jazz- och improvisationsmusik ”VIBE 14” genom fördes 
på Musikhögskolan lördagen den 8/2 2014. Här möttes elever från 
gymnasie- och folkhögskoleutbildningar studenter på Musikhögskolan 
under en heldag.
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En konsert med studenter från Musiklärarutbildningens IE- och GY-
inriktning för förutbildningar som ”El sistema”, folkhögskolor, 
musikgymnasier och kulturskolor genomfördes på Palladum i Malmö 
den 8 maj. 

Konserten var inriktad på udda och större kammarmusikaliska 
ensembler alltifrån Hans Eklunds Rikkitikitavi för sång och virveltrumma 
till William Waltons Façade för smärre orkester med tjugotalsrap. 
Konserten var även ett samarbete med rytmikklassen där rörelseformer 
och klassisk musik vävdes samman till en konstnärlig helhet.

Konserten regisserades av en av Sveriges främste regissörer för musiker 
på scen, Svante Grogarn. Han arbetar bl. a. med Nationalorkestern 
(tidigare Göteborgs filharmoniker) och framstående frilansmusiker som 
Sten Källman och gruppen Markatta.

Konserten följdes upp med en festbetonad nätverksträff på Inter 
Arts Center i Malmö den 19 maj, då Sylvia Carlsdotter, chef för 
Kulturskolan i Simrishamn och representanter för El sistema, mötte 
våra studenter och företrädare för kultur skolor, folkhögskolor m.fl.

Klassisk musik i rörelse
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Den berättande visan
Ett kulturarv som inte regelbundet och kärleksfullt nytolkas förtvinar. 
Instrumentallärarutbildningen och musikerutbildningen vid Musikhög-
skolan i Malmö gjorde nytolkningar av den svenska litterära visan. 
Huvudvikten låg vid den litterära visans berättande funktion, så som 
den framträder i skabrösa dansvisor och ballader, och i existentiellt 
bråddjupa, innerliga kärlekssånger. I projektet presenterades och 
fram fördes repertoar från medeltiden, via Bellmans gustavianska tid, 
romantisk visdiktning samt 1900-talet stora viskompositörer fram till 
vår egen tid.

Förutom folkvisans produktive Anonymus var det därför namn som 
Birger Sjöberg och Barbro Hörberg, Elisabet Hermodsson och Ruben 
Nilson som fick representera denna säregna genre. Den litterära 
visan är, som så mycket annan musik, en vagabonderande genre. Att 
vissångaren är en vandrande kosmopolit och kulturbärare har Evert 
Taube skildrat i Fritjof Anderssons paradmarsch, som ju handlar om 
att den svenska kulturen är ett arv från turkar och fransmän, egyptier 
och spanjorer.

Visprojekt – Turné: Folk/världsmusik musik utbildningarna  
i ett projekt med svensk viskonst

Detta nytolkande projekt aktualiserade uråldriga sångstilar likväl som 
sentida instrumentala förhållningssätt. I detta projekt kom samspelet 
noggrant att utforskas. 

Ledare för projektet var den världsmusikaliske kapell mästaren och 
kursledaren Pär Moberg tillsammans med professorn i vistolkning, 
Sven Kristersson. Som gästlärare inbjöds visauktoriteten Hanne Juul 
och slagverksmästaren Petter Berndalen, som ledde masterclasses.  

Projektet resulterade i fyra konserter: En offentlig konsert på Kultur-
huset i Veberöd, två besök på projektet ”El Sistema” på Kroksbäck 
respektive Nydala, en konsert på Folkhögskolan i Skurup, samt en 
konsert i Danmark.
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MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ
Box 8203, 200 41 Malmö
Besöksadress: Ystadvägen 25
Tel 040–32 54 50
info@mhm.lu.se
mhm.lu.se

Lunds universitet | M
usikhögskolan i M

alm
ö

Don’t stop the music.
Med passion, kunskap och erfarenhet guidar vi dig på 
din resa mot ett spännande yrkesliv i musikens tecken. 
Välkommen till oss!

mhm.lu.se
facebook.com/Musikhogskolan
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