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Orgel Acusticum har byggts av
Orgelbauwerkstatt Woehl, Marburg,
under ledning av Gerald Woehl.
Instrumentet är 10 meter brett och 9,5
meter högt.
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Varmt välkommen till oss!
Välkommen till kontrasternas värld. I Piteå och Norrbotten ger årstiderna upphov
till stora variationer. Sommarhalvårets ljusa och ljumma nätter varvas med
vinterns kyla och mörker.
Piteås moderna konserthus, Studio Acusticum, ståtar med en av Skandinaviens största orglar;
tio meter bred, 9,5 meter hög med 9 000 pipor och 208 stämmor.
Ett unikt instrument för framtidens musik som aldrig tidigare hörts eller skådats och där
traditionellt hantverk kombineras med ny teknik. Orgeln i sig blir lika kontrastrik som naturen
själv i Polcirkelns närhet.
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Studio Acusticum, Piteå
Konsertsalen
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Restaurang

Black Box
Foajé

Mot Piteå centrum
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Musikhögskolan, Piteå
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Orgelsalen (rum F 102)

Norrfjärdens kyrka
Några av konserterna hålls i Norrfjärdens kulturminnesmärkta
kyrka. Norrfjärden ligger ca en mil norr om Piteå.
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En dröm blir sann

K

ära publik! Under de 25 år jag har varit

LTU, professor Harald Vogel, universitetsorganisten

verksam som professor vid Musikhögskolan

i Glasgow, Kevin Bowyer, titulärorganisten vid Saint

i Piteå har jag fått vara med om att bygga

Esprit i Paris, Hampus Lindwall, och undertecknad

upp en stark och kraftfull orgeltradition. En lång rad

utvärderades de inkomna anbuden, och

studerande har fått sin kyrkomusiker- och/eller

Orgelbauwerkstatt Woehl i Marburg, Tyskland, utsågs

solistutbildning vid Musikhögskolan, redan

till leverantör. Därefter följde ett intensivt arbete där

yrkesverksamma har tagit vara på möjligheten till

orgelns utformning och disposition finjusterades och

fortbildning och många har fortsatt att verka i de

idéer utväxlades för att detta instrument skulle kunna

nordliga stiften, men också runt om i landet och på

axla mottot, det aldrig tidigare hörda, det aldrig

många platser i Europa.

tidigare sedda.

Förutsättningarna för en framstående utbildning

Det instrument som vi nu inviger är den viktigaste

kan även mätas i de musikinstrument som står till

delen, själva hjärtat, av det kompletta och komplexa

förfogande. Därför har jag, vid sidan av min

instrument som var och fortfarande är vår vision.

pedagogiska gärning, även stimulerat till och

Totalbudgeten för projektet är och har alltid varit ca

inspirerat till att förmå många församlingar att se

35 miljoner kronor. Det som nu klingar är den första

över sina instrument. Det har rört nybyggnationer,

delen av projektet och denna investering ligger på ca

restaureringar och rekonstruktioner. Även en lång

25,5 miljoner kronor. Eftersom instrumentet byggs

rad reparationer och omintonationsarbeten har jag

vid ett levande universitet är det fullt logiskt att det

fått vara med om att leda och följa. Det har varit

fortsätter att utvecklas med sin samtids krav på nya

oerhört stimulerande och har förhoppningsvis

klanger och landvinningar. I ett första steg planeras

bidragit till en större förståelse för, och även stolthet

ett övertonsverk, som är en aldrig tidigare byggd

över, det kulturella arv som orgelinstrumentet som

klanglig och experimentell plattform där vår vision

sådant utgör i de församlingarna.

är att kunna arbeta med en mängd övertoner, nya

Det hittills största orgelrelaterade projekt vi från

former av mixturer, klangspektra och mikrotonalitet.

LTU har genomfört är det så kallade

Därefter hoppas vi att kunna utforma orgeln som en

Övertorneåprojektet där en extremt detaljerad

studio för att kunna kommunicera med vår omvärld

dokumentation av orgeln i Övertorneå ledde till att

såväl aktivt som interaktivt. Visionen är att kunna

två rekonstruktioner kunde uppföras, i Norrfjärdens

spela på instrumentet över Internets breda band från

kyrka och i Tyska St Gertruds kyrka i Stockholm.

var som helst i världen, att kunna ge interaktiva

Därtill kunde vi, på vetenskaplig grund, genomföra

mästarklasser direkt från orgeln etc. Den sista delen

den så viktiga restaureringen av originalinstrumentet

är en vision om att i realtid kunna arbeta med

i Övertorneå.

ljusdesign direkt kopplad till orgeln. Framtiden får

När Studio Acusticum skulle byggas blev jag
tillfrågad av husets arkitekt, Gunnar Grönlund om
inte det nya konserthuset borde ha en orgel. Svaret

sedan utvisa vilka redskap som kan behövas när den
ursprungliga visionen är genomförd.
Gerald Woehl och hans medarbetare har utfört ett

på hans fråga var inte svårt att ge. Utrymme avsattes

mästerligt arbete och kommer att fortsätta att följa

därför redan från början för en framtida orgel. Att

detta instrument under lång tid. Ett levande

det utrymmet så snabbt skulle fyllas är givetvis den

instrument är aldrig färdigt vid en invigning utan

dröm som nu går i uppfyllelse.

kommer att finjusteras under minst ett decennium.

Vid ett möte med Margareta och Carl Kempe fick

I stor tacksamhet till alla inblandade, studerande,

vi det finansiella stöd som var nödvändigt för att

kolleger, instrumentbyggare, tillskyndare, sponsorer

kunna inleda projektet. Universitetsledningen

och bidragsgivare, är min förhoppning att detta

godkände och tillsköt vidare medel, en

instrument kommer att kunna bli en megafon som

fundraisinggrupp bildades, lokala företag och

kan sprida goda budskap från Norr.

donatorer kontaktades. Ett stort kontaktnät för orgeln
byggdes upp och fortsätter att byggas vidare på.
I samråd med Musikhögskolans ledning och en
internationell expertgrupp med hedersdoktorn vid

Hans-Ola Ericsson

Professor, projektledare för Orgel Acusticum
vid Luleå tekniska universitet

Ett levande instrument är aldrig färdigt vid
en invigning utan kommer att finjusteras
under minst ett decennium.

Högst upp: Några av orgelns ca 9.000 pipor,
fördelade på 140 stämmor (vartill kommer 13
effektregister). När det planerade övertonsverket är
på plats kommer det totala antalet stämmor att vara
206.
Ovan: Orgeln är byggd av den ledande europeiska
firman Orgelbauwerkstatt Woehl, Tyskland. Bygget
påbörjades i augusti 2010. Här en bild från
intonationsarbetet.
Till höger: Professor Hans-Ola Ericsson, projektledare
för Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet.

6

INTRODUKTION HÄLSNINGSORD

Klangskulptur
D

en nya Orgel Acusticum representerar en

ovannämnda historiska orgelkoncepten:

ny typ av instrument: utifrån en
pipskulptur, inifrån en klangskulptur.

1) Omisskännliga klanger härledda från olika epoker
och geografiska orgelbyggnadsstilar, t.ex. tyska

Från dagens perspektiv kan alla 1900-talets

(mer grundtonsorienterade) och franska

orgeltyper ses som historiska::

(övertonsorienterade) tungstämmor, vidare stråk-

Den senromantiska symfoniska orgeltypen

från Bachs tid eller franska modeller från 1800-

 i sina tre varianter: fransk, tysk och engelsk 

talet, liksom polyfont och homofont orienterade

och flöjtstämmor baserade på tyska förebilder

och med sitt fulla spektrum av klangfärg, dynamik
och tonens smidighet erbjuder dagens organister en
enorm historisk resurs

mixturer
2) En känslig mekanisk traktur, med direkt påverkan
på tonbildningen
3) Ett urval av spelluftsegenskaper (flexibla eller

De tre varianterna var inte lika påtagliga då som de
är nu. Detta beror huvudsakligen på den relativt
begränsade rörlighet, den ytterst rudimentära
inspelningsteknik och de skiftande nationella

stabila) som tillgodoser de varierande kraven hos
ett bred repertoar
4) Ett modernt datorstyrt, programmerbart
registreringssystem

perspektiv som rådde för hundra år sedan. Som en
följd av detta fanns det knappast några organister

Av särskilt stor betydelse är de nya klangalstrande

som kunde berömma sig av att behärska alla tre

funktionerna, mekaniska eller elektriska, som inte

varianterna. Det har krävts det tjugoförsta

har någon historisk förebild.

århundradets tekniska resurser för att göra den

Med denna nya orgeltyp i Studio Acusticum

romantisk-symfoniska orgelns historiska

öppnas vägen för en interpretation, där potentialen

dimensioner och stilistiska mångfald fullt tillgängliga.

hos en aldrig tidigare upplevd mångfald av tekniska
resurser kan utnyttjas. Befintliga och framtida

Barockens orgelstil,

kompositioner kan få ett nytt liv som klangskulpturer,

inklusive föregående och efterföljande perioder så

fria från de begränsningar som bestäms av historiska

som de geografiskt representeras av

eller icke-historiska koncept. På samma gång öppnas

de norra, västra, södra och östra delarna av Europa,
utgör en allmänt accepterad historisk resurs.

vägen för experiment med nya klanger och
klangkollage.

Historiskt informerad uppförandepraxis har blivit

Termen klangskulptur är avsedd att beskriva

en hörnsten i musiklivet, i betydelsen av ett

förbindelsen mellan klangidé och musikalisk fantasi.

experimentellt utforskande av instrumentens och
repertoarens tidsrelaterade estetiska rötter.
1900-talets universella och nybarocka orgeltyper
kan slutligen också sägas utgöra en historisk resurs.
Deras historiska relevans som instrument i sin egen
rätt har emellertid  på grund av deras roll i
upprätthållandet av en strukturalistisk och överdrivet
objektifierande (och därför historiskt
neutraliserande) interpretationspraxis  blivit allt
klarare.
Den nya orgeltypen, representerad av Orgel
Acusticum i Piteå innehåller element från de

Harald Vogel,
medlem av expertgruppen för projektet Orgel Acusticum vid
Luleå tekniska universitet

INTRODUKTION HÄLSNINGSORD

7

Orgel Acusticum


J

en provokation

ag har aldrig stått med fötterna stadigt på

för Orgel Acusticum var en väldig vision, en vision

jorden  säkert är det något slags sjukdom.

mäktig att frambringa ett instrument som inte bara

Redan när jag var mycket liten ville jag göra

talade det förflutnas språk utan också skulle kunna

omöjliga saker. Jag drömde om att bli astronaut. Jag

gestalta framtidens språk. Den fullständiga planen

tror att detta torde ha irriterat folk, men irritationen

innehåller nya klanger, perkussiva klanger, och ett

framkallade ett gensvar.

djärvt övertonssystem som man aldrig tidigare drömt

Senare, när jag började spela orgel, fann jag att jag
kunde irritera människor med modern musik.

om. Den är, på sitt sätt, den första orgeln på Mars.
Och här, i denna sal, har vi den. En dröm som

Plötsligt var de tvungna att lyssna  klangerna var

förverkligats. En dristig dröm som sätter segel för

obekanta och lockade dem ut ur deras sömnighet.

framtiden. Inte bara en orgel utan ett ting som lever

Det ovana hade framkallat ett gensvar. Jag kände

och andas. Inte bara en konstyttring, utan en

mig stärkt och gick vidare till allt större utmaningar,

provokation.

alltid på spaning efter något slags gensvar, negativt
eller positivt  det spelade inte så stor roll. Kalla det
provokativt om du vill. På kort tid kom jag att
uppriktigt älska ny musik, nya klanger. Jag letade
fram verk av tonsättare, ofta av icke-organister, som
delade min vision av det nya. Några av dem skrev
rentav om hur de föreställde sig att ett
musikinstrument som orgeln skulle kunna utvecklas
vidare
För att bli levande måste en orgel vara mycket mer
än bara summan av sina delar. Det räcker inte att

Kevin Bowyer,

spela på principalerna och säga Ja, det låter ju

medlem av expertgruppen för projektet Orgel Acusticum vid
Luleå tekniska universitet

trevligt. Gensvaret måste vara O, ja! O, Ja! Visionen
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Orgel Acusticum


D

ett pågående forskningsoch utvecklingsprojekt

et är svårt att med bara några få ord

experimenterande. Vi är alla ivriga att få följa

beskriva ett projekt som vi har arbetat med

instrumentets fortsatta liv. En lång väg ligger nu

under så många år, och kanske är det bättre

framför oss; den projekterade implementeringen av

att jag formulerar ett litet manifest om vad allt detta

övertoner och integrationen med Internet, för att

handlar om: en orgel byggd för musikaliskt

bara nämna några få av de saker som kommer att

forskningsarbete, där vi försöker nå så långt det är

göra denna orgel unik och annorlunda än andra stora

möjligt med ett akustiskt instrument.

konserthusorglar. Gerald Woehl Orgelbau har gett

När jag söker på Internet efter en definition av
musikinstrument, föreslår Wikipedia:
 Ett musikinstrument är en anordning som

oss grunden för detta pågående arbete, som kommer
att få visionerna hos projektledaren Hans-Ola
Ericsson och expertgruppen att bli verklighet.

skapats eller anpassats i syfte att frambringa
musikaliska klanger.
Och när jag frågar efter definitionen av forskning:
 Forskning och experimentell utveckling är
skapande verksamhet som görs systematiskt för att
öka kunskapsmassan, inklusive kunskapen om
människan, kulturen och samhället.
Det ligger i den samtida musikens natur att
utvecklas just nu som en pågående process, och
som en följd av detta kan det inte begränsas till ett
fördefinierat tillstånd. Den är rörlig materia, skapad
i vårt ständigt pågående nu.
Precis samma grundval har Orgel Acusticum. En
öppen arkitektur med möjlighet till tillägg, förändring
och utveckling för att göra den till en del av dagens
och morgondagens konstnärliga uttryck och

Hampus Lindwall,
medlem av expertgruppen för projektet Orgel Acusticum vid
Luleå tekniska universitet
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En unik skapelse
vid vårt universitet
Luleå tekniska universitet är ett tekniskt universitet
med bredd brukar jag med stolthet säga när jag
presenterar vår verksamhet.

I

sådana sammanhang lyfter jag oftast fram

medarbetare, generösa och insiktsfulla finansiärer

musiken, ett område där vi attraherar studenter

och en stödjande omgivning kan åstadkomma vid

från hela Sverige och där vi märks och syns i

vårt universitet.

hela världen. Konstnärlig forskning och utveckling
är i fokus och vi har högt ställda ambitioner.
Världens modernaste orgel  Orgel Acusticum vid
Luleå tekniska universitet  är ett tekniskt såväl som
konstnärligt underverk, en unik skapelse. Vad kan
passa bättre vid ett tekniskt universitet med bredd?
En vision som realiseras. Ett resultat som är
världsunikt och som ger stora möjligheter för framtida
forskning, utveckling och utbildning. Dessutom ger
den oss som bor i regionen en unik möjlighet att
attrahera musiker av världsklass och vi får avnjuta
musik som ingen annan kan höra, åtminstone inte
direkt från källan.
Visst är det fantastiskt vad kreativa och visionära

Johan Sterte,
rektor, Luleå tekniska universitet
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Med den nya orgeln fullbordas
vårt fantastiska konserthus.
Orgeln blir juvelen i kronan och
kommer att beröra våra sinnen
högst påtagligt.

Peter Roslund,
kommunalråd, Piteå Kommun
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Välkommen till

Piteå Orgelfestival & Symposium
 ett unikt evenemang kring en unik orgel

U

nder de senaste decennierna har

över aktuella och historiska tendenser och

forskningen kring orgelinstrumentet

utvecklingslinjer hos orgeln och dess musik. De

utvecklats i olika riktningar. Studiet av

medverkande är internationellt ledande artister och

relationen mellan instrumentbyggande och

forskare, som representerar ett brett spektrum av

repertoarer från olika epoker har fördjupats.

konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom

Forskningen i historisk uppförandepraxis har

orgelområdet.

expanderat från sitt ursprungliga fokus på musik före
1750 till att även inkludera 1800- och 1900-talets

Evenemangets syfte är

repertoarer och praxis. Tvärvetenskaplig och

 att i ett generöst konsertutbud visa på orgelns

praktikbaserad forskning, i samarbete mellan

oöverträffade repertoarrikedom men också på dess

musikvetare och andra forskare inom humanistiska

kapacitet och öppenhet för förnyelse och

och tekniska discipliner, samt organister och
orgelbyggare, har möjliggjort rekonstruktioner av
historiska instrument med en tidigare okänd
precision, men har också gett viktiga impulser till
instrumentets fortsatta utveckling. Digitala
teknologier har blivit en del av orgelvärlden, inte bara
i form av praktiska spelhjälpmedel, såsom
kombinationssystem och MIDI-playback; de har
också skapat nya konstnärliga möjligheter i ett intrikat
och fascinerande samspel mellan akustiska och
elektroniska ljudvärldar.
Det unika orgelprojektet  Orgel Acusticum vid

gränsöverskridande
 att ta pulsen på det aktuella läget i orgelvärlden
och den orgelrelaterade forskningen
 att presentera nya rön inom orgelforskningen
beträffande olika epoker
 att utstaka nya vägar för forskning och
utvecklingsarbete med koppling till orgeln
 att utgöra ett forum för utbyte av tankar och idéer
om framtidens orgel/orglar
 att erbjuda en miljö där specialister inom olika fält
kan mötas och där idéer för gemensamma
internationella forskningsansatser kan födas

Luleå tekniska universitet  bygger på tidigare resultat
i forskning och konstnärligt utvecklingsarbete men
stakar också ut nya vägar för framtiden. Det har
koncipierats i en omsorgsfullt utarbetad kombination
av en historiskt baserad kärna med innovativa
beståndsdelar. Även efter invigningen i oktober 2012
kommer orgeln att fortsätta att utvecklas och utrustas
med nya komponenter. På detta sätt representerar
den en ny fas inom orgelbyggandet, där instrumentet
inte ses som en fullbordad och slutgiltig artefakt utan
som en pågående process.
I Orgel Acusticums anda vill Piteå Orgelfestival &
Symposium ge ett brett panorama, i ord och toner,

Sverker Jullander,
professor, symposieansvarig
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Torsdag 11 oktober

19.00 Studio Acusticum, konsertsalen.
Electric Banana Band; Markus Wargh, orgel
Från djungeln till Ljungen! Electric Banana
Band goes North! Konserten innehåller en
separat avdelning där Janne Schaffer och
Markus Wargh spelar egna verk och låtar från
deras gemensamma repertoar.

Tisdag 16 oktober

Tema: Nya orglar för ny musik  eller vice versa?
09.00 Session 1. Studio Acusticum, Black Box.
* Peter Williams: Organs and their music
(keynote)
* Martin Herchenröder: The rediscovery of
the organ by the avant-garde of the 1960s
11.30

Lördag 13 oktober

18.00 Orgelinvigning
Erik Höglund, prorektor, Luleå tekniska
universitet
Helena Stenberg, kommunalråd, Piteå
Christer Wiklund, prefekt, Institutionen för
konst, kommunikation och lärande, Luleå
tekniska universitet
därefter:
Invigningskonsert. Studio Acusticum,
konsertsalen.
Hans-Ola Ericsson, orgel; Lena Weman,
traversflöjt; Anders Hannus, klangregi;
Birgitta Svendén, konferencière

Söndag 14 oktober
18.15

Introduktion till kvällens konsert. Studio
Acusticum, foajén. Sverker Jullander.

19.00 Konsert. Studio Acusticum, konsertsalen.
Kevin Bowyer, orgel; Musikhögskolans
kammarkör; Erik Westberg, dirigent

Måndag 15 oktober

Symposiet inleds (symposiet hålls på engelska)
Tema: Den nya Orgel Acusticum vid Luleå tekniska
universitet
10.00 Session 1. Studio Acusticum, Black Box.
* The project leaders perspective: Hans Ola
Ericsson
* The organ builders perspective: Gerald
Woehl & Simon Buser
11.30

Lunch

12.30 Lunchkonsert. Musikhögskolan, orgelsalen
Sverker Jullander, orgel.
13.30 Session 2. Studio Acusticum, Black Box.
* The consultants perspective: Harald Vogel
(keynote)
* The advisory committees perspective:
Hampus Lindwall and Kevin Bowyer
* A performer-researchers perspective: João
Segurado
18.15

Introduktion till kvällens konsert.
Norrfjärdens kyrka. Sverker Jullander.

19.00 Konsert. Norrfjärdens kyrka.
Musik av Matthias Weckman och Georg
Böhm.
Hans Davidsson, orgel; Gabriel Davidsson,
dans samt ytterligare en dansare.

Lunch

12.30 Lunchkonsert. Musikhögskolan, orgelsalen.
Lars Sjöstedt, cembalo och orgel; Maria
Sjöstedt, violin
13.30 Session 2. Studio Acusticum, Black Box.
* Christoph Bossert: Prag 1673  Arnstadt
1699/1703  Giengen 1906  Würzburg
2012/2016. The characteristic sound
architecture of the south German
organ, in the context of post-1670 European
sound styles, as the origin of Romantic organ
sound
* Panelsamtal: The multi-stylistic organ:
compromise or synthesis?
Inledare och moderator: Hans Hellsten
Panel: Martin Herchenröder, Peter Williams
18.15

Introduktion till kvällens konsert. Studio
Acusticum, foajén. Sverker Jullander.

19.00 Konsert. Studio Acusticum, Konsertsalen.
Bach the Imaginator. Idén om programmusik
i barockens orgelmusik
Harald Vogel, orgel och kommentar

PROGRAMÖVERSIKT
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PITEÅ
O RG E L F E S T I VA L
& SYMPOSIUM
1 1 - 2 2 O K TO B E R 2 0 1 2

Onsdag 17 oktober

Fredag 19 oktober

09.00 Session 1. Studio Acusticum, Black Box.
* William Porter: Bach and improvisation
* Sverker Jullander: Revival, improvement,
fidelity: Aspects of J. S. Bachs music and the
organ in the 19th and early 20th centuries
* Kimberly Marshall: Changing approaches
to the interpretation of J. S. Bachs organ
music in the second half of the 20th century

09.00 Session 1. Studio Acusticum, Black Box.
* Hans Davidsson: Back to the future
* Panelsamtal
Moderator: Hans-Ola Ericsson
Panel: Harald Vogel, Jan Ling, Hampus
Lindwall, Hans Davidsson, Kevin Bowyer,
Christoph Bossert

Tema: Bachs orgelmusik genom århundradena

11.30

Lunch

12.30 Lunchkonsert. Musikhögskolan, orgelsalen.
João Segurado, orgel
13.30 Session 2. Studio Acusticum, Black Box.
* Panelsamtal: Bach in the 21st century
Inledare och moderator: Peter Williams
Panel: William Porter, Harald Vogel, Kimberly
Marshall, Sverker Jullander
18.15

Introduktion till kvällens konsert. Studio
Acusticum, foajén. Sverker Jullander.

19.00 Konsert. Studio Acusticum, konsertsalen.
Orgel och film" (stumfilm med orgelmusik)
Stadens ljus, av och med Charlie Chaplin
Hampus Lindwall, orgelimprovisation

Torsdag 18 oktober

Tema: 1800-talets tyska och franska orglar och deras
musik
09.00 Session 1. Studio Acusticum, Black Box.
* Kurt Lueders: Cavaillé-Coll and the organ
composers
* Paul Peeters: Walcker and Cavaillé-Coll: a
comparison
* Hans Fidom: The German organ around
1900
11.30

Lunch

12.30 Lunchkonsert. Musikhögskolan, orgelsalen.
Markus Wargh, organ.
13.30 Session 2. Studio Acusticum, Black Box.
* Panelsamtal: 19th-century organs and
todays organ building
Panel: Hans Fidom, Kurt Lueders, Paul
Peeters
Moderator: Sverker Jullander
18.15

Introduktion till kvällens konsert. Studio
Acusticum, foajén. Sverker Jullander.

19.00 Konsert. Studio Acusticum, konsertsalen.
Jean Guillou, orgel.

Tema: Framtidens orgel eller Har orgeln en framtid?

11.30

Lunch

12.30 Lunchkonsert. Studio Acusticum,
konsertsalen. William Porter, orgel.
13.30 Session 2. Studio Acusticum, Black Box.
* Presentationer av pågående orgelprojekt
(Bodø, Kassel)
* Postersession med orgelbyggare
18.15

Introduktion till kvällens konsert. Studio
Acusticum, foajén. Sverker Jullander.

19.00 Konsert. Studio Acusticum, konsertsalen
Christoph Bossert, orgel.

Söndag 21 oktober

16.00 Konsert. Studio Acusticum, konsertsalen.
Benny Andersson, klaviatur; Gunnar
Idenstam, orgel; Musikhögskolans
kammarkör, Piteå (dir. Erik Westberg); Orsa
Spelmän; Pär Grebacken, flöjt

Måndag 22 oktober
18.15

Introduktion till kvällens konsert. Studio
Acusticum, foajén. Sverker Jullander.

19.00 Konsert. Studio Acusticum, konsertsalen.
Gary Verkade, orgel, röst, tape; Jan Ferm,
röst, nyckelharpa, elektronik
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Lördag 13 oktober
19:00 Invigningskonsert. Studio Acusticum, konsertsalen.
Hans-Ola Ericsson, orgel; Lena Weman, traversflöjt;
Anders Hannus, klangregi; Birgitta Svendén, konferencière
Olivier Messiaen
19081992

Apparition de lÉglise éternelle (1932)

Hans-Ola Ericsson
f. 1958

Vocalise (2004, rev. 2012)
ur Höga Visan  en kyrkoopera
för förstärkt barockpiccolaflöjt och orgel

Johann Sebastian Bach
16851750

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639
ur Orgelbüchlein

Hans-Ola Ericsson

Postludium  Spikar
ur orgelmässan De fyra varelsernas Amen
(19992000) för orgel och elektronik

César Franck
18221890

Choral n° 3 [a-moll]
ur Trois chorals (1890)

Paus
Modest Petrovitj Mussorgskij Tavlor på en utställning
18391881
(1874; in memoriam Viktor Hartmann)
Transkription: Keith John
1. Promenade [Promenad]: Allegro giusto, nel modo russico, senza
allegrezza, ma poco sostenuto
2. Gnomus [Gnom]: Sempre vivoPoco meno mosso, pesante
3. Promenade: Moderato commodo assai e con delicatezza
4. Il vecchio castello [Det gamla slottet]: Andantino molto cantabile
e con dolore
5. Promenade (Moderato non tanto, pesamente)
6. Tuileries: Dispute denfants après jeux [Tuilerierna: Grälande barn
efter leken]: Allegretto non troppo, capriccioso
7. Bydlo [Boskap]: Sempre moderato, pesante
8. Promenade: Tranquillo
9. Balet nevylupivshikhsya ptentsov [De okläckta kycklingarnas balett]:
Scherzino
10. Samuel Goldenberg och Schmuyle: Andante. Grave  energico
11. Promenade: Allegro giusto, nel modo russico, poco sostenuto
12. Limoges, le marché: La grande nouvelle [Limoges, marknaden:
Den stora nyheten]: Allegretto vivo, sempre scherzando
13. Catacombae: Sepulchrum Romanum [Katakomber: romersk grav]:
Largo
14. Cum Mortuis in Lingua Mortua [Med de döda på ett dött språk]:
Andante non troppo, con lamento
15. Izbushka na kuryikh nozhkakh (Baba-Jaga) [Huset på kycklingben
(Baba-Jaga]: Allegro con brio, feroce
16. Bogatyrskiye vorota: V stolnom gorode Kiyeve [Bogatyrportarna
i huvudstaden Kiev (Stora porten i Kiev)]: Allegro alla breve.
Maestoso. Con grandezza

KONSERTPROGRAM

Söndag 14 oktober
19.00 Konsert. Studio Acusticum, konsertsalen
Kevin Bowyer, orgel; Musikhögskolans kammarkör, Piteå; Erik
Westberg, dirigent
J. S. Bach
16851750

Toccata und Fuge d-moll, BWV565

Andrew Wilson-Dickson Passacaglia on a theme by Stevie Wonder
f. 1946
Thierry Pallesco
f. 1956

Rhapsodie

Benjamin Britten
19131976

Rejoice in the Lamb (text: William Blake
[17571827])

Brian Schober
f. 1951

Fantasia and Toccatas

Peter Maxwell Davies
f. 1934

Farewell to Stromness

Wolf G. Leidel
f. 1949

Toccata Delectatione
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Måndag 15 oktober
12.30 Lunchkonsert. Musikhögskolan, orgelsalen.
Sverker Jullander, orgel.
Svenskt 1900-tal
Stig Gustav Schönberg
f. 1933

Toccata concertante I (1954)

Hilding Rosenberg
18921985

Preludio e fuga (1948)

Erland von Koch
19102009

Kontraster (1973)
 Ritmo
 Misterioso
 Giubioloso

Emil Sjögren
18531918

Ur Legender (tr. 1907)
 Legend B-dur
 Legend c-moll
 Legend D-dur

Otto Olsson
18791964

Preludium och fuga diss-moll, op. 56 (1935)

19.00 Konsert. Norrfjärdens kyrka.
Hans Davidsson, orgel; Gabriel Davidsson och [meddelas senare],
dans; Sverker Jullander, läsning
De fyra årstiderna med orgel, dans och poesi
Böhm och Weckman  1600-talets modernister
Vinter
Matthias Weckman
16161674
Läsning:
William Blake
1757-1827
Georg Böhm
16611733

Es ist das Heyl uns kommen her
Primus Versus à 5 Voc  Im vollem Werck

To Winter

Praeludium in a

Läsning:
Henry Carlile
f. 1934

[Winter]

Georg Böhm

Vom Himmel hoch da komm ich her (orgelkoral)

Georg Böhm

Wer nur den lieben Gott lässt walten (partita)

KONSERTPROGRAM

Vår
Matthias Weckman

Es ist das Heyl uns kommen her
Secundus Versus Canon in hyperdiapente post
minimam
Tertius Versus Uff 2 Clavir

Läsning:
William Blake

To Spring

Georg Böhm

Preludium in C

Läsning:
Henry Carlile

[Spring]

Matthias Weckman

17

Es ist das Heyl uns kommen her
Quartus Versus à 3 Canon in subdiapason post
semiminimam

Paus
Sommar
Matthias Weckman

Es ist das Heyl uns kommen her
Quintus Versus à 3 Canon in disdiapente post
semiminimam

Läsning:
William Blake

To Summer

Georg Böhm

Praeludium in d

Matthias Weckman

Canzon in C

Höst
Läsning:
Henry Carlile

[Fall]

Arvo Pärt
f. 1935

Pari intervallo

Georg Böhm

Vater unser im Himmelreich (orgelkoral)

Georg Böhm

Praeludium in g

Läsning:
William Blake

To Autumn

Matthias Weckman

Es ist das Heyl uns kommen her
Sextus Versus Uff 2 Clavir
Septimus et ultimus Versus: Im vollem Werck
Coral im
Tenor Manualiter et pedal
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Tisdag 16 oktober
12.30 Lunchkonsert. Musikhögskolan, orgelsalen
Lars Sjöstedt, cembalo och orgel; Maria Sjöstedt, violin
Bernardo Storace

Ballo della battaglia från Selva di varie 1600-talet compositioni
d'intavolatura per cimbalo ed organo (1664)

Mikael Forsman
f. 1968

Ett ögonblick (2011)

Jan Pieterszoon Sweelinck Puer nobis nascitur
15621621
Georg Friederich Händel
16851759

Ur Sonat F-dur major:
I. Adagio
II. Allegro

Jan Pieterszoon Sweelinck Fantasia auf die Manier eines Echos (C1)
Otto Olsson
18791964

Romans för violin och orgel, op. 24 (1910)

19.00 Konsert. Studio Acusticum, konsertsalen.
Harald Vogel, orgel och kommentar
Bach the Imaginator: orgelmusik från barocken som programmusik
Nicolaus Bruhns
16651697

Preludium e-moll
Bruhns Orfeus

Johann Sebastian Bach
16851750

Preludium D-dur, BWV 532i
Jord
Fuga D-dur, BWV 532ii
Vatten
Praeludium A-dur, BWV 536
Luft
Ur samlingen 18 Choräle:
Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 662
Soli Deo Gloria
Ur Das wohltemperierte Klavier I:
Preludium och fuga D-dur, BWV 850
Eld
Preludium och fuga d-moll, BWV 851
Vatten
Preludium och fuga G-dur, BWV 860
Thalia (komedins musa)
Preludium och fuga g-moll, BWV 861
Melpomene (tragedins musa)
Toccata E-dur, BWV 566
Eld
Ur samlingen 18 Choräle:
O Lamm Gottes unschuldig, BWV 656, 3 Verse
Agnus Dei (O Guds Lamm)
Dona nobis pacem (Giv oss fred)
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Onsdag 17 oktober
12.30 Lunchkonsert. Musikhögskolan, orgelsalen
João Segurado, orgel
César Franck
18221890

Fantaisie [A-dur]
ur Trois pièces (1878)

Bengt Hambraeus
19282000

Après-Sheng (1988)

Franz Liszt
18111886

Variationen über ein Motiv (Basso ostinato) aus
der Kantate Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen
und dem Crucifixus der h-Moll Messe von J. S. Bach
(1862)

19.00 Konsert. Studio Acusticum, konsertsalen.
Hampus Lindwall, orgelimprovisation
Orgel och film (stumfilm med orgelmusik)

City Lights (USA, 1931) United Artists
Regi, producent, manus, klippning: Charlie Chaplin
I rollerna:
Charlie Chaplin (en luffare)
Virginia Cherrill (en blind flicka)
Florence Lee (den blinda flickans mormor)
Harry Myers (en excentrisk miljonär)
Al Ernest Garcia (miljonärens butler [James])
Hank Mann (en prisboxare)
Robert Parrish (en tidningspojke)
Henry Bergman (borgmästaren + en man i källaren)
Albert Austin (en gatsopare)
Jean Harlow
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Torsdag 18 oktober
12.30 Lunchkonsert. Musikhögskolan, orgelsalen.
Carl-Henrik Fernandi, saxofon; Markus Wargh, orgel
Georges Bizet
1838-1875

Intermezzo, från LArlesienne, svit

Georg Friedrich Händel Lascia chio pianga
1685-1759
Astor Piazzolla
1921-1992

Etyd nr 3

Markus Wargh
1969

Improvisation

César Franck
1822-1890

Panis angelicus

César Franck

Choral no 1 [E-dur],
ur Trois chorals (1890)

19.00 Konsert. Studio Acusticum, konsertsalen.
Jean Guillou, orgel.
Verk av Jean Guillou (f. 1930):
Ballade Ossianique n° 1 Temora, op. 8 (1962, rev. 2005)
Pièces Furtives
1. Poètico e sognando
2. Con Grazia
3. Dolente
4. Remoto
5. Tempo di Marcia
6. Molto Cantabile
7. Caloroso
8. Languore
9. Affannato
10. Giocondo
Scènes d'Enfant, daprès The Turn of the Screw dHenry James, op 28 (1974)
Improvisation över givet tema

KONSERTPROGRAM

Fredag 19 oktober
12.30 Lunchkonsert. Studio Acusticum, konsertsalen.
William Porter, orgel.
Verk av Johann Sebastian Bach (16851750) och improvisationer:
Improvisation (3 verser) över ett givet tema
Praeludium con fuga in a, BWV 551
Improvisation (3 variationer) över ett givet tema
Allein Gott in der Höh sei Ehr, canto fermo in Sopran, BWV 662
Trio super: Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 664
Improvisation över ett givet tema
Passacaglia, BWV 582

19.00 Konsert. Studio Acusticum, konsertsalen
Christoph Bossert, orgel
Julius Reubke
(1834-1858)

Sonate c-moll Der 94. Psalm
Grave  Larghetto  Allegro con fuoco  Grave
Adagio  Lento
Allegro  Più mosso  Allegro assai

Klangdikter, av andra och av mig
Anonymus

Veni (Discantus  Bassus  Bicinium)
1600-t. (senare hälften)

Christoph Bossert Ur Orgelchoräle mit Interludien:
f. 1957
Vater unser im Himmelreich
Erik Satie
18661925

Ur Douze petits Chorals

Christoph Bossert Gott ist gegenwärtig (1988|89)
c'  des' 16 Fuß
(klangen från Halberstadt på 100-årsdagen av John Cages
födelse, 5 sept 2012)

Johann Pachelbel
16531706

Toccata in g

Christoph Bossert Wachet auf! ruft uns die Stimme
Anonymus

Veni (Bicinium)

Paus
Franz Schubert
17971828

Ur Sonat a-Moll, op. 42:
Andante, un poco

Max Reger
18731916

Symphonische Phantasie und Fuge op. 57
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Söndag 21 oktober
16.00 Konsert. Studio Acusticum, konsertsalen.
Benny Andersson, klaviatur; Gunnar Idenstam, orgel;
Musikhögskolans kammarkör, Piteå, dir. Erik Westberg; Orsa Spelmän;
Pär Grebacken, flöjt
Ale Möller (arr.)
f. 1955

Trilo (trad.)

MarcAntonio Ingegneri O bone Jesu
ca. 15351592

Michael Praetorius
Ballet
15621621
Courante La rosette
/ Gunnar Idenstam (arr.) La bourrée
Gunnar Idenstam
f. 1961

Improvisation

Benny Andersson
f. 1946

En skrift i snön Rapsodi för orgel, blandad kör,
flöjt, flygel och fioler
Text: Kristina Lugn (f. 1948)

Paus
Benny Andersson och Orsa Spelmän

KONSERTPROGRAM
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Måndag 22 oktober
19.00 Konsert. Studio Acusticum, konsertsalen.
Gary Verkade, orgel
Gary Verkade
1954

THE UNIVERSITY: A USER´S MANUAL
or How To Survive ACADEMIA
for organist, organ, voice, nyckelharpa and live electronics 
adapted, pertinent, related and alluding to as well as
concerning Jackinov Adicksson and Helen Hemann, and
composed, arranged, assembled and otherwise scraped together and
humbly presented to the discerning public by Gary Verkade (2012).

Jan Ferm, röst, nyckelharpa, elektronik
Gary Verkade, röst, orgel, tape
Kenneth Gaburo
19261992

Antiphony X (Winded)
for solo organist, 2 registrants, and 8-track tape

(19871991)
Gary Verkade, orgel
registranter: Linda Danielsson Hannus och Helena
Holmlund
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BENNY
ANDERSSON
Benny Andersson föddes i Stockholm. Hans musikaliska bakgrund kom från hans far och farfar,
som både tyckte om att spela dragspel. Vid sex års ålder fick Benny ett eget dragspel. Fader
Gösta och farfar Efraim lärde honom svensk folkmusik. När han var tio år gammal tog han ett
par pianolektioner men fann det ganska tråkigt. Han slutade skolan vid femton års ålder och
började spela på ungdomsklubbar. Från 1964 till 1968 var Benny klaviaturspelare i den populära
svenska rockgruppen Hep Stars, för vilken han komponerade ett antal sånger, däribland hitlåten
Sunny Girl. År 1972 bildade Benny Andersson, tillsammans med Anni-Frid Lyngstad, Björn
Ulvaeus och Agnetha Fältskog, gruppen ABBA, som fram till 1982 skulle komma att sälja
uppskattningsvis 400 miljoner skivor. Tillsammans med Björn Ulvaeus har Benny skapat
musikalerna Chess (1984), Kristina från Duvemåla (1995) och Mamma Mia! (2001). Anderssons
ser folkmusiken som ett väsentligt kulturarv för varje nation, ett arv som måste hållas levande
och utvecklas fortlöpande, och i detta syfte har han sedan 1987 samarbetat med Orsa Spelmän.
Sedan slutet av 1990-talet spelar han mest med sin egen orkester, Benny Anderssons Orkester,
med sångarna Helen Sjöholm och Tommy Körberg. År 2002 erhöll Benny Andersson professors
namn av den svenska regeringen, 2007 invaldes han i Kungliga Musikaliska Akademien och
2008 utsågs han till hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet. Han
har också utsetts till hedersdoktor vid Filosofiska fakulteten, Luleå tekniska universitet, där han
kommer att promoveras i november 2012.

CHRISTOPH
BOSSERT
Christoph Bossert föddes i Schwäbisch Hall, Tyskland. Han studerade vid de teologiska
seminarierna i Maulbronn och Blaubeuren samt vid musikhögskolan i Stuttgart, där hans lärare
var Werner Jacob (orgel), Kenneth Gilbert (cembalo), samt Ulrich Süße och Helmut Lachemann
(komposition). Han fortsatte sina studier i orgel, cembalo och musikvetenskap hos Luigi Fernando
Tagliavini i Fribourg, Schweiz. Han har haft lärartjänster vid musikhögskolan i Stuttgart,
kyrkomusikskolan i Esslingen och som professor i orgel vid musikhögskolan i Trossingen. Sedan
2007 är han professor i orgel och kyrkomusik vid musikhögskolan i Würzburg. Christoph Bossert
konserterar regelbundet över hela Europa, i Nord- och Sydamerika, Japan och Korea, och han
har gjort åtskilliga produktioner för radio, TV och CD (bl.a. på Intercord/EMI, ARS MUSICI,
and ORGANUM-Musikproduktion). Hans professionella verksamhet omfattar även
jurymedlemskap vid internationella orgeltävlingar, kompositionsbeställningar och
sakkunniguppdrag vid internationellt betydelsefulla orgelbyggnads- och
orgelrekonstruktionsprojekt. Christoph Bossert var initiativtagare till projektet Orgeln som
europeiskt kulturarv, med syfte att rädda de historiska orglarna i Östeuropa, liksom till det EUfinansierade projektet OrganExpert för att utveckla ett internationellt mastersprogram för
utbildning av orgelsakkunniga; han var även en av initiativtagarna till John Cage-orgelstiftelsen
i Halberstadt. Bland hans många utmärkelser kan nämnas första pris i Nürnbergs internationella
orgelvecka, Ivan Lucacic-priset i Varazdin, Kroatien, och priset från Lili Boulanger Memorial
Fund i Boston. 1998 utnämndes han till Kirchenmusikdirektor och 2003 blev han hedersdoktor
vid universitetet i Cluj-Napoca, Rumänien.
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KEVIN
BOWYER
Kevin Bowyer föddes i Southend-on-Sea och studerade för Christopher Bowers-Broadbent,
David Sanger, Virginia Black och Paul Steinitz. Tidigt i karriären vann han förstapriser i fem
internationella orgeltävlingar och hans uruppförande 1987 av Kaikhosru Sorabjis två timmar
långa orgelsolo Symphony for Organ, som alltsedan det utkom i tryck 1925 hade ansetts
ospelbart, bidrog till att cementera hans rykte som tolkare av samtida musik och ytterst
svårspelad musik. I juni 2010 uruppförde han Sorabjis Second Symphony for Organ (192932)
i Glasgow och Amsterdam  med sina 9 timmars speltid den längsta noterade orgelkompositionen
någonsin. Kevin har spelat solokonserter och framträtt som solist med orkester på de flesta av
de stora konserthusen och festivalerna. Han har turnerat i hela Europa, Nordamerika, Australien
och Japan. Han har gett ut ett stort antal solo-CD, av vilka många har vunnit priser. Bland
inspelningarna finns många banbrytande inspelningar av nutida musik, liksom även J. S. Bachs
samtliga orgelverk (på 29 CD) och musik av Alkan, Brahms, Schumann, Reubke, Hindemith,
Schönberg, Messiaen, Alain m.fl. Kevin är en omtyckt lärare; han tjänstgör vid St. Giles Organ
School och har föreläst och gett mästarkurser i många länder. Han är också universitetsorganist
i Glasgow. Den femåriga projektet Sorabji Organ Works, med stöd av Glasgow University Trust,
har som mål att en fullständig kritisk utgåva av Sorabjis alla tre orgelsymfonier ska utkomma
i tryck i juni 2013, liksom även konsertframföranden av alla tre verken. I hans skriftliga produktion
kan nämnas den kritikerrosade artikeln Twentieth Century European Organ Music  A Toast.

SIMON
BUSER
Simon Buser studerade orgel i Winterthür, Zürich, och framträder regelbundet som organist i
Marburg och på andra orter. Som orgelbyggare, verksam vid Orgelbauwerkstatt Woehl i Marburg,
Tyskland, är hans huvudsakliga ansvarsområde utarbetandet av tekniska detaljer och realiserandet
av dessa i verkstaden fram till färdigställandet på uppställningsplatsen. Det är han som följer
projektet. Tiden från byggandet av instrumentet i verkstaden fram till färdigställandet på plats
är för stora instrument c:a två år, vilket kräver en hög grad av följande och kontinuitet. Simon
Buser underhåller en omfattande samling av historiska klaverinstrument, i synnerhet
orgelharmonier.
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GABRIEL
DAVIDSSON
Gabriel Davidsson föddes i Sverige och började vid tio års ålder sin dansutbildning vid Kungliga
svenska balettskolan. År 2001 flyttade familjen till USA, där han fortsatte studierna som stipendiat
vid Draper Center for Dance Education. Han framträdde i olika produktioner med Rochester
City Ballet, däribland Nötknäpparen och originalbaletter av den konstnärlige ledaren Jamey
Leverett. 2007 inbjöds han att som stipendiat besöka Kirov-balettakademin, där han under två
år studerade under ledning av Anatolij Kutjeruk. Under sin tid vid Kansas City Ballet gestaltade
han Snökungen i Nötknäpparen, Pas de deux i Concerto Grosso samt trion i Robert Hills
pianokonsert nr 2. Sommaren 2011 koreograferade Davidsson tre stycken tillsammans med sin
bror och framförde dem på turné i Korea inom ramen för deras fars orgelkonsert. Han är
medgrundare av Exhibit Sway, en liten grupp dansare inom Kansas City Ballet, som framför
egenkoreograferade verk i gallerimiljö i Kansas City, i samarbete med lokala konstnärer. Hösten
2012 flyttade Davidsson till Tallinn, där han kommer att påbörja sin solistkarriär med Estniska
nationalbaletten.

HANS
DAVIDSSON
Hans Davidsson studerade kyrkomusik och solistiskt orgelspel vid Musikhögskolan från 1978
och erhöll solistdiplom i orgel 1984 (lärare: Rune Wåhlberg). Han studerade också orgel och
tidig musik i Amsterdam för Ton Koopman och Jacques van Oortmerssen. År 1991 blev han fil.
dr på en avhandling om Matthias Weckmans orgelmusik, den första inom den konstnärligtkreativa forskarutbildningen i musikvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans Davidsson
undervisade i orgel vid Musikhögskolan i Göteborg från 1986, där han senare utnämndes till
professor i orgel.
Han var konstnärlig ledare för Göteborgs internationella orgelakademi från starten 1994 fram
till 2009. Han är grundare av Göteborg Organ Art Center (GOArt) vid Göteborgs universitet,
som bildades 1994. Mellan 2001 och 2012 verkade han som professor i orgel vid Eastman School
of Music, University of Rochester, USA, och projektledare för Eastman-Rochester Organ Initiative
(EROI). År 2007 blev han professor i orgel vid Hochschule der Künste i Bremen, Tyskland, där
han också leder Arp-Schnitger-Institut für Orgel und Orgelbau. 2011 utnämndes Hans Davidsson
till professor i orgel vid Det Kongelige Musikkonservatorium i Köpenhamn, där han påbörjade
sitt arbete hösten 2012. Han konserterar och undervisar vid större festivaler och akademier över
hela världen. Han har gjort många inspelningar; under senare år bl.a. av Dieterich Buxtehudes
samlade verk vid den nordtyska orgeln i Örgryte nya kyrka, Göteborg, på skivmärket Loft. För
närvarande är han också gästforskare vid Göteborgs universitet, där han arbetar med Georg
Böhms orgelmusik och multikonstnärliga interpretationsperspektiv, i synnerhet orgel och dans.
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ELECTRIC
BANANA BAND
Det var inför julen 1976 som grafikern, musikern och sedermera filmaren Lasse Åberg fick i
uppdrag av Sveriges Television att göra en serie barnprogram tänkta för tidiga julmorgnar.
Följden blev Trazan och Banarne, med Åberg och hans polare Klasse Möllberg som värdar i
en studio ombyggd till djungel. Programmen blev ojämförliga succéer när de sändes 197688.
En morgon under premiärsäsongen såg 100 % av landets barn programmet, enligt en dåtida
tittarundersökning. Det är enda gången något sådant inträffat. När Sveriges Television senare
skulle reprisera Trazan och Banarne upptäcktes att någon råkat spela över banden. Åberg och
Möllberg blev då så förgrymmade att de bestämde sig för att göra en helt ny serie. Det var till
denna andra serie som studiobandet Electric Banana Band bildades 1980 med Janne Schaffer
som gruppens dynamo och kompositör till Lasse Åbergs texter. Gruppen har radat upp hits som
Banankontakt, Zwampen, Olyckans sång, Min piraya Maja, Batterilåten m m och fyllde Globen
två gånger samma dag!!!! år 2000 i samband med gruppens CD Nu ere djur igen, som sålde
250.000 ex. År 2006 figurerade gruppen i Melodifestivalen och senare samma år sattes
miljömusikalen Banankontakt upp på Malmöoperan med 150 man inklusive kör på scen och
fick lysande recensioner. Lasses texter jämfördes med Tage Danielssons och gruppen hade under
2009 inte mindre än 13 utsålda konserter på Konserthuset med Stockholms filharmoniker. På
senare tid har en vokalgrupp, Los Flamingos, anslutits, under ledning av körgeniet Sebastian
Rilton, och kommer att finnas med i Piteå. Kvällskonserten i Studio Acusticum den 11 oktober
kommer också att innehålla en separat avdelning där Janne Schaffer och Markus Wargh spelar
egna verk och låtar från deras gemensamma repertoar. Njut och lyssna på musik från djungeln
till ljungen!
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HANS-OLA
ERICSSON
Hans-Ola Ericsson, initiativtagare till och projektledare för Orgel Acusticum, studerade
komposition och orgel, huvudsakligen i Stockholm och Freiburg men senare också i USA och
Venedig. Hans mest inflytelserika lärare var Klaus Huber, Brian Ferneyhough och Luigi Nono.
År 1989 utnämndes Hans-Ola Ericsson till professor inom orgel- och kyrkomusikområdet vid
Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet. 1900 undervisade han vid sommarkursen
för ny musik i Darmstadt och mottog det prestigefyllda Kranichsteiner Musikpreis. Han har
varit gästprofessor i Riga, Köpenhamn, Helsingfors och Amsterdam, och har föreläst och
konserterat vid ett stort antal ledande orgelfestivaler och akademiska symposier världen över,
där han uthålligt kämpat för den nya musikens kvalitet och dess rätt att bli hörd. År 1996
utnämndes Hans-Ola Ericsson till ständig gästprofessor vid Hochschule der Künste i Bremen,
Tyskland, och 2011 till professor i orgel vid McGill-universitetet i Montreal, Kanada. Hans-Ola
Ericsson har gett konserter över hela Europa och i Ryssland, Japan, Korea, USA och Kanada.
Bland hans många inspelningar märks en mycket uppmärksammad CD-serie med Olivier
Messiaens samtliga orgelverk. Han har bedrivit ett omfattande arbete tillsammans med tonsättare
som John Cage, György Ligeti, Bengt Hambræus och Olivier Messiaen beträffande tolkningen
av deras verk. Han tjänstgör ofta som jurymedlem i internationella orgeltävlingar. Under det
senaste decenniet har en rad kompositioner av Ericsson uruppförts, däribland orgelmässan De
fyra varelsernas Amen för orgel och elektronik, Höga visan  en kyrkoopera och Stabat mater
för damkör, fyra klarinetter och två slagverkare. Vid sidan av sina konstnärliga och pedagogiska
aktiviteter är Hans-Ola Ericsson djupt engagerad i olika orgelrestaureringsprojekt och innovativa
orgelbyggnadsprojekt. Hans-Ola Ericsson är ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien och
mottog 1999 Svenska Tonsättarföreningens interpretationspris. Han har varit förste gästorganist
vid orgelfestivalen i Lahtis (20022005) och konstnärlig rådgivare för Bodø internationella
orgelfestival (20052011).

JAN
FERM
Jan Ferm är tonsättare och pedagog. Han är utbildad vid Musikhögskolan i Piteå, med professor
Jan Sandström som kompositionslärare. Jan Ferm var tidigare verksam som lärare i komposition
vid Musikhögskolan i Piteå och är numera lärare och konstnärlig ledare vid Kulturverket i Umeå.
Jan Ferm är en mångsidig tonsättare med en produktion som sträcker sig från musikdramatik
till elektroakustik. Idag arbetar han främst med att komponera tillsammans med barn och unga
i olika projekt.
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CARL-HENRIK
FERNANDI
Carl-Henrik växte upp i en liten by utanför Torsås i Kalmar län, och bestämde sig sent för att
satsa på musik. Efter att ha ägnat sig mest åt jazz kom han vid 20 års ålder för första gången i
kontakt med klassisk saxofon genom en skiva med Arno Bornkamp från Holland. Samme man
kom senare att bli Carl-Henriks lärare under de sista studieåren. En betydelsefull tid för honom
var studierna vid S:t Sigfrids folkhögskola i Växjö. År 1997 antogs Carl-Henrik till KMH (Kungliga
Musikhögskolan) och studerade där för professor Christer Johnsson. Andra året vann han
uttagningarna solist med orkester och har sedan dess uppträtt som solist med orkester på
många scener runt om i landet. 1998 kom han tvåa bland alla Sveriges träblåsare vid KMA
(Kungliga Musikaliska Akademin). Året därpå vann han andrapris vid Ljunggrenska tävlingen
i Göteborg, en av Sveriges mest prestigefyllda tävlingar inom klassisk musik. Samma år antogs
Carl-Henrik till diplomutbildningen vid KMH som han, tillsammans med Bachelor of Music
i Amsterdam, avslutade i juni 2004. Carl-Henrik ger konserter som solist med orkester, piano,
orgel, gitarr och i olika små ensembler, från stad till landsbygd. Främst konserterar han i
kammarmusikföreningar, konsertföreningar, på musikfestivaler, och i kyrkliga sammanhang.
Under de senaste åren har Carl-Henrik även börjat arrangera egna konserter.

HANS
FIDOM
Hans Fidom är extra ordinarie professor i orgelvetenskap vid Fria universitetet i Amsterdam
och musikforskare vid Orgelpark i Amsterdam. Hans Fidom studerade musikvetenskap vid
Amsterdams universitet och orgelvetenskap vid Fria universitetet i Amsterdam, och avslutade
sina studier vid Groningens universitet 1993. År 2002 blev han dr phil. vid Fria universitetet i
Amsterdam, med avhandlingen Diversity in Unity, som behandlar musiksociologiska aspekter
av den tyska orgelscenen mellan 1880 och 1918. Hans Fidom är sekreterare i Kungliga
musikhistoriska sällskapet i Nederländerna, examinator vid Nederländska skolan för
orgelsakkunniga och medlem av Nederländska kollegiet för orgelsakkunniga. Han var redaktör
för tidskriften Het Orgel från 1996 till 2006. Från 2000 till 2007 var han medlem av stiftelsen
för den internationella orgelimprovisationstävlingen i Haarlem. Han var vice ordförande i
musikkommittén och medlem av den senare huvudkommittén vid konstrådet i Groningen (ett
rådgivande organ för lokala och regionala myndigheter i Groningen). Dessutom var han
huvudredaktör för uppslagsverket Het historische orgel in Nederland. Hans bok om det tidiga
1900-talets nederländska orglar har vunnit brett erkännande som ett standardverk.
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PÄR
GREBACKEN
Född i Skövde. Uppväxt i Kiruna, Sundsvall och Södertälje. Arméns musikpluton 1984. Kungliga
Musikhögskolan 198791. Storbandet Stora Stygga med bl.a. Monica Zetterlund, Charlie Norman
och Dave Liebman som gäster. Ainbusk Singers show Lammsång i vargtimmen -95 på Tyrol
som blev starten för Kalle Moraeus orkester Hej Kalle. Anders Berglunds storband med bl.a.
Putte Wickman, Povel Ramel och Toots Thielemans som solister. Medverkan i musikalerna
Chess, Chicago, Singin in the rain och Tolvskillingsoperan bl.a. Medlem i Benny Anderssons
Orkester. Europa och Asien-turnéer med Anne-Sofie von Otter. Spelade i Lets Dance-bandet i
fyra år och i Allsång på Skansen-orkestern sedan två år. Är sedan tre år en av Peter Carlssons
blå grodor.

JEAN
GUILLOU
Jean Guillou utvecklade tidigt en stark samhörighet med orgeln. 1945 påbörjade han sina
orgelstudier för Marcel Dupré vid Pariskonservatoriet och studerade även verkanalys för Olivier
Messiaen och harmonilära för Maurice Duruflé. År 1955 utnämndes han till professor vid Istituto
de Musica Sacra i Lissabon. 1958 bosatte han sig i Berlin innan han återvände till Frankrike då
han utnämnts till titulärorganist i huvudkyrkan St. Eustache i Paris. Han undervisade i
orgelimprovisation i de årliga mästarkurserna i Zürich mellan 1970 och 2005. Guillou blev en
internationellt ledande organist tack vare sin tekniska skicklighet och improvisationsförmåga,
och han har också vunnit internationellt anseende som pianist. Han har författat en rad böcker
om musik och har varit mycket efterfrågad som orgelsakkunnig. Han har projekterat ett antal
välkända instrument, såsom orglarna i Tonhalle i Zürich och Auditorio de Tenerife. Bland hans
kompositioner finns både symfoniska verk och kompositioner för mindre besättningar, såsom
fantasin Alice aux pays de lorgue [Alice i orgellandet] för orgel och berättare. Guillous ofta
tekniskt mycket krävande orgelkompositioner kan beskrivas som stående i gränslandet mellan
ett poetiskt, djupt känt budskap och en dynamisk utveckling. Han har berikat orgelrepertoaren
med ett stort antal transkriptioner av orkesterverk. Guillou har erhållit utmärkelser som Lisztakademins pris i Budapest (1982), priset som Årets internationella interpret (1982) och Diapason
dOr och Prix Choc du Monde de la Musique (1991).
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ANDERS
HANNUS
Anders Hannus föddes i Jakobstad i Finland. 1993 flyttade han till Piteå för att studera till
ljudingenjör vid Musikhögskolan. Efter en påbyggnadstermin anställdes han 1996 vid
Musikhögskolan som ljudingenjör och senare även som IT administratör. Sedan 2004 arbetar
han inom IT avdelningen vid Luleå tekniska universitet. Han inledde år 2000 ett samarbete
med Hans-Ola Ericsson och har varit delaktig i arbetet med flera större produktioner däribland
De fyra varelsernas Amen och Höga visan  en kyrkoopera. Förutom ljudtekniker är Anders
Hannus även verksam som kompositör, musiker, arrangör och producent.

LINDA
DANIELSSON
HANNUS
Linda Danielsson Hannus studerar sitt fjärde år kyrkomusik för Gary Verkade och Lars Sjöstedt
vid institutionen för konst, kommunikation och lärande på LTU. Hon har sedan tidigare en
kantorsexamen från Mellansels folkhögskola där hon studerade för Thomas Wahlbom och Håkan
Dahlén. Linda Danielsson Hannus arbetar även som körledare och harpist.
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HANS
HELLSTEN
Hans Hellsten föddes i Helsingborg. Sedan 1992 är han professor i orgel vid Musikhögskolan i
Malmö, Lunds universitet. Han bedriver också en omfattande konsertverksamhet och har
framträtt i de flesta europeiska länder samt i USA och Canada. Mellan 1987 och 1991 var han
verksam som kyrkomusiker i Burlövs församling utanför Malmö. Hans repertoar har sina
tyngdpunkter i latinsk barock, Johann Sebastian Bach och vår egen tids skapande. Intresset för
svensk-kanadensaren Bengt Hambræus musik har manifesterats i tre CD-produktioner: The
Organ Music of Bengt Hambræus. Bland övriga fonogram kan nämnas Gothic Dreams, ett
porträtt av Genarpsorgeln på Malmö museer; Penetrating the Organ, musik av Kent Olofsson,
Hans Gefors och Peter Hansen; och Revelations, ett samarbete med pianisten Hans Pålsson
kring Torsten Nilssons musik. Det senaste är Spanish Dreams, iberisk musik inspelad på
Collonorgeln i Malmö Caroli kyrka. Våren 1982 avslutade Hans Hellsten sina fyra år långa studier
i Frankrike med ett Prix de Virtuosité i Marie-Claire Alains orgelklass vid konservatoriet i
Rueil-Malmaison. Bland övriga orgellärare kan nämnas Grethe Krogh, Jens E. Christensen,
Susan Landale, Nicholas Danby och Montserrat Torrent. Sina kyrkomusikaliska examina tog
Hans Hellsten vid Musikhögskolan i Malmö. Förutom undervisning och orgelspel ägnar sig
Hans också åt att hjälpa församlingar som behöver skaffa nya instrument och delta i konsertoch festivalproducerande. Dessutom skriver han ofta och gärna om musik. 2002 utkom hans
kritikerrosade bok Instrumentens drottning  orgelns historia och teknik.

MARTIN
HERCHENRÖDER
Martin Herchenröder föddes i Iserlohn, Tyskland. Han studerade orgel för Ludger Lohmann
och Wolfgang Stockmeier, musikteori för Dieter Gostomsky och komposition för Jürg Baur och
Hans Werner Henze, allt vid musikhögskolan i Köln, och bedrev kompletterande studier i
musikvetenskap och tyska vid universitetet i Köln. År 1994 utnämndes han till professor i
musikteori vid universitetet i Siegen, Tyskland, inom områdena forskning och undervisning,
inkluderande komposition, instrumentation, musikteori, 1900-talets musik och orgelmusik.
Han har också undervisat vid musikhögskolan i Köln från 1992 till 2009. Han har gästat olika
universitet och skolor över hela Europa och i Nordamerika, däribland University of British
Columbia i Vancouver och Eastman School of Music, University of Rochester, New York, där
han undervisar regelbundet. Martin Herchenröders kompositioner har framförts i Europa, Asien
och Amerika; de har spelats in på CD och sänts av många europeiska och amerikanska
radiostationer. Han har fått kompositionsbeställningar från tyska städer och orkestrar, olika
institutioner i Europa och USA och Westdeutsche Rundfunk Radio & Television i Köln.
Herchenröder har mottagit utmärkelser för sina kompositioner, bl.a. från Deutscher Musikrat.
Han konserterar och gör inspelningar även som orgelsolist, med tyngdpunkten på J. S. Bach
och 1900-talets musik, med många uruppföranden. Martin Herchenröders huvudsakliga
musikvetenskapliga produktion är ägnad åt samtida orgelmusik (bl.a. en bok om György Ligetis
orgelverk), nutida musik och musikteori.
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HELENA
HOLMLUND
Helena Holmlund började vid åtta års att spela orgel enligt suzukimetoden för Maria Axéll i
Umeå. År 2006 tog hon orgelspelarbevis i Hortlax. År 2011 började Helena att studera till kantor
vid Mellansels folkhögskola. Sedan år 2006 har hon vikarierat i olika kyrkor i Umeå. Hon har
nu flyttat till Piteå där hon studerar kyrkomusik vid Musikhögskolan för Gary Verkade och Lars
Sjöstedt.

GUNNAR
IDENSTAM
Gunnar Idenstam, född i Kiruna, är frilansande konsertorganist, kompositör, arrangör och
folkmusiker utbildad i Stockholm och Paris. Som klassisk organist är han skolad av bl.a. den
legendariska Marie-Claire Alain. 1984 vann han den prestigefyllda improvisationstävlingen
Grand Prix de Chartres och konserterar sedan dess över stora delar av världen. Som folkmusiker
torde han vara unik i sitt sätt att överföra den svenska folkmusiktraditionen till kyrkorgel eller
tramporgel och keyboard. Hans stil som kompositör/improvisatör är en lyckad sammansmältning
av konstmusik, folkmusik och den mer symfoniskt orienterade rockmusiken som tillsammans
utgör något som förut aldrig förknippats med orgelkonst. Han arrangerar både symfonisk musik
(t.ex. Mahler, Debussy och Ravel) och populärmusik med etniska influenser som t.ex. ur showen
Riverdance, för orgel, och han samarbetar i sina projekt med ledande musiker från andra
genrer.
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SVERKER
JULLANDER
Sverker Jullander är sedan 2006 innehavare av Anna Hwass professur i musikalisk gestaltning
vid Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet. Han avlade kyrkomusikerexamen vid
Kungliga Musikhögskolan, Stockholm och erhöll solistdiplom i orgel vid Musikhögskolan,
Göteborgs universitet. Han har även studerat orgel för Michael Schneider, Köln, och Jacques
van Oortmerssen, Amsterdam. Mellan 1978 och 2001 verkade Jullander som kyrkomusiker i
Göteborg och Borås. Vid Musikhögskolan i Göteborg undervisade han i orgel mellan 1985 och
2006. Hans doktorsavhandling från 1997 behandlar uppförandepraktiska problem i den svenske
senromantiske tonsättaren Otto Olssons musik. Han medverkade från starten 1995 i Göteborgs
universitets orgelforskningscentrum Göteborg Organ Art Center, där han var forskningsledare
och publikationsansvarig 20012006. Från 2009 till 2012 var han också forskarutbildningsledare
vid Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet. Sverker Jullander har framträtt som orgelsolist
i många europeiska länder, samt på CD och i radio. Som utövande musiker och musikforskare
har han specialiserat sig på 1800-talets och det tidiga 1900-talets orgelmusik. Hans forskning
har publicerats internationellt i tidskrifter och böcker, han har varit redaktör för ett stort antal
vetenskapliga publikationer och har föreläst på många platser i Europa och USA. Åren 19992002
var han redaktör för tidskriften Orgelforum. Sverker Jullander är ledamot av Kungliga Musikaliska
Akademiens forskningsnämnd.

HAMPUS
LINDWALL
Hampus Lindwall är specialiserad på 1900-talsmusik och är känd som en kreativ orgelimprovisatör.
Han var Rolande Falcinellis sista elev och är titulärorganist i Saint-Esprit, Paris, där Jeanne
Demessieux tjänstgjorde mellan 1933 och 1962. Hampus Lindwall föddes i en musikalisk familj
i Stockholm. Inspirerad av sin äldre bror började han i unga år att spela elgitarr och medverkade
tidigt som studiomusiker på ett stort antal inspelningar. Hans intresse för klassisk musik växte,
och i tonåren började han spela piano och orgel och studerade vid Kungliga Musikhögskolan i
Stockholm för Torvald Torén, Anders Bondeman och pianisten Stella Czajkowski. Under inflytande
från Rolande Falcinelli flyttade han till Paris 2002 och studerade vid Conservatoire de SaintMaur-des-Fossés och Conservatoire National Supérieur de Musique in Lyon för Eric Lebrun,
Pierre Pincemaille och Loïc Mallié. Han vann förstapriser i de internationella
orgelimprovisationstävlingarna Orgel ohne Grenzen, Air Art 2003 i Saarbrücken, Tyskland,
och Prix Boëllmann-Gigout 2004 i Strasbourg, Frankrike. Hans passion för konst, film och
litteratur har lett till olika konstnärliga samarbeten, inte bara med musikerna Palle Mikkelborg,
Jesper Nordin, Jason Mayer och Massimo Carrozzo utan också med konstnärer som John
Duncan och skådespelerskan Macha Méril. Han ger konserter över hela Europa och i USA.
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JAN
LING
Jan Ling är professor emeritus i musikvetenskap och tidigare rektor vid Göteborgs universitet.
Han disputerade 1967 på en avhandling om nyckelharpan och har bedrivit en omfattande
forskning inom ett brett musikvetenskapligt fält med tyngdpunkter på folkmusik, musiksociologi
och musikhistoria. År 1977 blev han den förste innehavaren av Sveriges andra professur i
musikvetenskap, vid Göteborgs universitet, där han bl.a. gjorde en pionjärinsats genom inrättandet
av den konstnärligt-kreativa varianten av forskarutbildning i musikvetenskap. Han var också
en av tillskyndarna av det banbrytande tvärvetenskapliga nordtyska orgelforskningsprojektet
vid Göteborgs universitet. Jan Ling har forskat kring samt givit ut ett antal populärvetenskapliga
böcker om Europas musikhistoria. För närvarande är han adjungerad till Göteborg Organ Art
Center (GOArt) vid Göteborgs universitet, där han bedriver olika forskningsprojekt samt fortsatt
populärvetenskaplig verksamhet.

KURT
LUEDERS
Efter sin kandidatexamen i musik vid Yale College 1972 (med Paul Jordan och Philip Prince
som orgellärare), har Kurt Lueders varit bosatt i Paris, där hans lärare har varit Maurice Duruflé,
Edouard Souberbielle, André Fleury och Stéphane Caillat. Han har diplom i orgel från Schola
Cantorum och i musikteori och kördirigering från Institutet för kyrkomusik i Paris. År 2002
lade han vid Sorbonne fram sin doktorsavhandling om Alexandre Guilmants liv och verk. Hans
konserter, inspelningar, föreläsningar, mästarkurser och tidskriftsartiklar i ett flertal länder
fokuserar på 1800-talets orgelestetik och repertoar; han har särskilt bidragit till den reviderade
New Grove Dictionary of Music and Musicians och Musik in Geschichte und Gegenwart. I
mars 1993 gjorde han sin andra konsert- och föreläsningsresa till Japan, på inbjudan av det
japanska orgelsällskapet. Sedan 1978 har han varit vice ordförande i Association Aristide CavailléColl och redaktör för dess publikationer, däribland den specialiserade tidskriften La Flûte
Harmonique. Ytterligare en aktivitet är återupptäckten av orgelharmoniets rika musikaliska arv,
genom konserter och inspelningar av solo- och ensemblelitteratur (Saint-Saëns, Widor, Gounod,
Guilmant, Rossini, m.fl.). Kurt Lueders är organist vid den reformerta kyrkan Saint-Esprit i
Paris, professor i orgel vid konservatoriet i Plaisir nära Versailles och lärare vid musikinstitutionen
vid Sorbonne-universitetet.
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KIMBERLY
MARSHALL
Kimberly Marshall är innehavare av Patricia och Leonard Goldmans professur i orgel vid Arizona
State University. Hon har tidigare haft lärarbefattningar vid Royal Academy of Music, London,
och Stanford-universitetet i Kalifornien. Hon föddes i Winston-Salem i North Carolina, och
påbörjade sina orgelstudier hos John Mueller vid North Carolina School of the Arts. Hon blev
tidigt intresserad av fransk musik, vilket ledde henne till Frankrike, där hon studerade för Louis
Robilliard och Xavier Darasse, innan hon återvände till North Carolina för att fullborda sina
kandidatstudier för Fenner Douglass. Sedan hon vann St. Albans-tävlingen i England 1985,
framträder hon regelbundet i Europa, USA och Asien. Kimberly Marshalls spel präglas av hennes
forskning i okänd repertoar men hon är också en förespråkare för nutida musik. Hennes många
CD omfattar tidig italiensk, spansk och fransk musik, liksom J. S. Bach, romantik och modern
musik. Hennes doktorsavhandling vid universitetet i Oxford, Iconographical Evidence for the
Late-Medieval Organ, publicerades av Garland 1989. Hon var redaktör för Rediscovering the
Muses, en antologi om kvinnliga traditioner för musikskapande (Northeastern University Press,
1993) och har bidragit med lexikonartiklar för 2000 års upplaga av New Grove Dictionary of
Music and Musicians samt för Oxford Dictionary of the Middle Ages. Från 1996 till 2000 var
Kimberly Marshall knuten till Göteborg Organ Art Center (GOArt) vid Göteborgs universitet.
Inom ramen för detta samarbete organiserade hon konferensen The Organ in Recorded Sound
och var redaktör för rapportvolymen för denna konferens, den första någonsin som ägnats
ljudinspelningar av orgelmusik. Hennes antologier med orgelmusik från senmedeltiden och
renässansen utgavs av Wayne Leupold Editions 2000 och 2004.

MUSIKHÖGSKOLANS
KAMMARKÖR,
PITEÅ
Musikhögskolans kammarkör i Piteå bildades 1990 av Erik Westberg. Kören utgörs idag av ca
25 sångare från olika program vid Musikhögskolan i Piteå. Körens repertoar består till största
delen av a cappella-verk från romantik till samtid. Kammarkören har uruppfört ett flertal verk
av bland andra Jan Sandström, Jan Ferm och Emil Råberg samt flera av Musikhögskolans
kompositionsstudenter. Kammarkören har spelat in CD-skivorna Den blomstertid nu kommer
(1999), Music for a while (2003) samt En ny himmel (2007). Under 2008 spelade
kammarkören ett stort antal körsånger i samarbete med körledaren och arrangören Anders
Nyberg. Kammarkören har också spelat in verk av Wilhelm Peterson-Berger tillsammans med
Erik Westbergs Vokalensemble i en samlingsutgåva som utkom på skivbolaget Naxos (2009).
Kammarkören har genomfört ett 20-tal internationella turnéer i Europa, Asien och Brasilien.
2007 besökte kören bland annat Sydafrika och Kiruna samt framträdde med kinesiska
popdrottningen Wei-Wei och Johan Märak, same och prost emeritus i Jokkmokk. 2009 var
kören på turné till Spanien samt USA med konserter i New York och Middletown, Connecticut,
och hösten 2010 gjorde kören en turné till Spanien för att delta i Tolosa International Choral
Contest. I sambete med Erik Westbergs Vokalensemble görs produktionen Bara Brahms med
konserter i Skellefteå och Piteå under våren 2012. I juni kommer kören att göra en 12 dagars
turné till Brasilien med konserter och workshops i Rio de Janeiro och Minas Gerais/Belo
Horizonte.
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SHINON
NAKAGAWA
Shinon Nakagawa, bördig från Tokyo i Japan, studerar tidig musik vid Hochschule der Künste
i Bremen, med sikte på konsertexamen i november 2012. Hon avlade kandidat- och
mastersexamina vid konstuniversitetet i Tokyo, där hon studerade för Tsuguo Hirono och Naoko
Imai. Hon har också avlagt examen vid Hochschule für Künste i Bremen, där hon studerade
tidig musik för Harald Vogel och Hans Davidsson. Efter studier som utbytesstudent vid Eastman
School of Music i Rochester, USA, fortsatte hon där till en masterexamen i musik. Hon tilldelades
Ataka-priset 2003 och Acanthus musikpris 2004, och hon vann även den sjunde Virtuoso of
Shizuoka, Japan, 2002, och var finalist i den tredje internationella Buxtehude-orgeltävlingen
i Lübeck, Tyskland, 2012. Hennes mastersuppsats om Ladegastorglar publicerades i Japan
Organist 2007. Hon har tjänstgjort som organist vid Hijirigaoka-kyrkan i Tokyo och
Matthäuskirche i Bremen-Huchting.

ORSA
SPELMÄN
Namnet Orsa Spelmän är ingen ny företeelse. Redan på 1970-talet användes beteckningen av
olika konstellationer spelmän, för att markera skillnaden gentemot Orsa spelmanslag, som
funnits sedan 1948. Dagens Orsa Spelmän har sex medlemmar: de tre bröderna Perra, Olle och
Kalle Moraeus samt Nicke Göthe, Leif Göras och Larsåke Leksell. Benny Andersson och Orsa
Spelmän blev ett begrepp från hösten 1987. Benny hade länge närt en dröm om att göra en
dragspelsplatta, och ville bl.a. ha med några fiolspelmän. Resultatet blev den första skivan,
Klinga, mina klockor, som har sålts i över 100.000 exemplar. Framgångarna med denna skiva
resulterade i att Orsa Spelmän under våren 1988 fick tillfälle att göra en egen platta, nu med
musik som komponerats av medlemmarna själva. Orsa Spelmän har medverkat på flera ytterligare
skivor och har erhållit flera utmärkelser, däribland en platina- och en guldskiva, Grammis
samt Orsa kommuns kulturpris. Gruppen har medverkat i tv vid ett 30-tal tillfällen och vid ett
stort antal större evenemang, däribland invigningen av Globen och nya Wasa-museet i Stockholm,
EM i fotboll 1992 och VM- friidrott i Göteborg 1995. Orsa Spelmän har även framträtt i USA.
Musikstilen betecknar spelmännen själva som vanlig svensk spelmansmusik som vi upplever
den  traditionsmedvetna låtar i ny stil. I botten finns såväl Orsa- som Rättviks- och Älvdalsdialekt.
Samtliga i gruppen har rötter i dokumenterade spelmanssläkter. Men man spelar också annan
musik: klassiskt, rock, jazz, storband och hotjazz: allt mellan Orsa musikskola och Stockholms
filharmoniska orkester. Spelmännen tycker sig genom åren ha nått ut till en helt ny publik.
Ambitionen är att göra folkmusiken tillgänglig för en bredare publik än hittills, att gruppens
musik, som man tycker är relativt lättsmält, ska kunna fungera som en inkörsport för den som
vill fördjupa sig ytterligare i vår rika folkmusikskatt.
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PAUL
PEETERS
Paul Peeters studerade musikvetenskap vid universitetet i Utrecht, där hans huvudlärare var
professor Maarten Albert Vente och dr Jan van Biezen. Han studerade orgel för Kees van Houten
och Jacques van Oortmerssen, och besökte kurser med Klaas Bolt, Harald Vogel och Jean-Claude
Zehnder. Mellan 1983 och 1991 var han huvudredaktör för den nederländska orgeltidskriften
Het Orgel. 1995 flyttade han till Göteborg, där han blev bibliotekarie och
dokumentationssamordnare vid Göteborg Organ Art Center (GOArt) vid Göteborgs universitet.
Mellan 2004 och 2007 var han föreståndare för GOArt. För närvarande delar han sin tid mellan
GOArt (som forskare och biträdande föreståndare), Göteborgs internationella orgelakademi
(som projektledare) och Högskolan för scen och musik (som lärare i orgelhistoria). Han arbetar
även med färdigställandet av sin doktorsavhandling: French and German Organ Building in
the 19th Century. Comparative Studies of the Sound Concepts of Cavaillé-Coll and Walcker.
Han har varit styrelseledamot av International Association of Organ Documentation (IAOD)
sedan organisationen grundades 1990, och är för närvarande dess ordförande.

WILLIAM
PORTER
William Porter är välkänd som organist och lärare i USA och Europa. Han har en ledande
position bland organister som arbetar för ett närmande till historiska spelsätt, och har vunnit
internationellt erkännande för sin stilistiskt mångsidiga improvisationskonst. Porter har examina
från Oberlin College och Yale-universitetet. Han har haft lärarbefattningar vid Oberlin College
(197476) och New England Conservatory of Music (19852002), och han var director musices
vid Yale Divinity School [ung. = teologiska fakulteten]. Han har undervisat och konserterat vid
Norddeutsche Orgelakademie, den italienska akademin för orgelmusik, Göteborgs internationella
orgelakademi, Dollartfestivalen, improvisationsfestivalen i Lausanne, Smarano-akademin för
orgel och klavikord, Bostonfestivalen för tidig musik och nationalkonventet för American Guild
of Organists. Han är en av grundarna till de Bostonbaserade barockmusikensemblerna Affetti
Musicali och Musica Poetica. Från 1985 till 1997 var Porter kyrkomusiker vid Church of St. John
the Evangelist i Boston. Mellan 1999 och 2002 var han Artist in Residence vid First Lutheran
Church i Boston. Han har gjort inspelningar på märkena Gasparo, Proprius, BMG och Loft. Vid
sidan av sin professur vid Eastman School of Music, University of Rochester, undervisar William
Porter på deltid vid McGill-universitetet i Montreal, Kanada.
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JOÃO
SEGURADO
João Segurado studerade orgel och improvisation vid Escola Superior de Musica i Lissabon, där
han avlade examen 2007. Samma år, efter att ha vunnit första pris och pris för bästa interpretation
vid en nationell orgeltävling i Lissabon, flyttade han till Sverige för att fortsätta sina orgelstudier
vid Musikhögskolan i Piteå under Hans-Ola Ericssons ledning. Han avlade sin masterexamen
i musikalisk gestaltning 2010 och är sedan dess doktorand vid Musikhögskolan i Piteå samt vid
Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet. Inom ramen för sitt avhandlingsämne har han
utvecklat ett samarbete med den tyske orgelbyggaren Gerald Woehl och projektet Orgel Acusticum,
i syfte att dokumentera och analysera Woehls intonationsprocess. João är en ung konsertorganist,
vars konsertverksamhet har utvecklats i Portugal, Spanien, Sverige, Norge och Tyskland. År
2008 nådde han finalen i den internationella orgeltävlingen i Herford, Tyskland, och år 2011
blev han semifinalist i den prestigefyllda kanadensiska internationella orgeltävlingen (CIOC).

LARS
SJÖSTEDT
Lars Sjöstedt är född i Hallsberg. Han har studerat på kyrkomusiker- och konsertorganistprogrammen vid Musikhögskolan i Piteå, där hans orgellärare var Mattias Wager, Markus
Wargh, Hans-Ola Ericsson och Gary Verkade. Dessutom har han studerat generalbasspel för
Ulf Söderberg i Stockholm och historisk orgelmusik för Harald Vogel i Bremen. Lars undervisar
i liturgisk orgel och cembalo och är ackompanjatör vid Musikhögskolan i Piteå. Han är också
organist i Norrfjärdens kyrka.

MARIA
SJÖSTEDT
Maria Sjöstedt är född i Kiev, Ukraina. Hon har avlagt solist-, kammarmusiker- och lärarexamen
vid Tjajkovskij-musikakademin i Kiev. Maria har varit anställd i bl a Ukraina
nationalsymfoniorkester och Statens symfoniorkester i Ukraina. Hon har deltagit i violin- och
kammarmusiktävlingar och festivaler i Ukraina, Sverige och övriga Europa, samt i mästarkurser
för Zakhar Bron, Mihaela Martin, Anna Lindal och Yehuda Gilad. Som solist och tillsammans
med Lars Sjöstedt konserterar hon regelbundet i hela Sverige. Maria samarbetar med svenska
och utländska musiker och är medlem i Norrbottens kammarorkester. Hon har även startat
Norrbottens första kvinnliga stråkkvartett, Kristallkvartetten.
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BIRGITTA
SVENDÉN
Birgitta Svendén är sedan 2009 chef för Kungliga Operan, Stockholm. Svendén, som är född i
Porjus och uppvuxen i Vuollerim, studerade vid Operahögskolan i Stockholm. Hon har gjort en
internationell karriär i första hand som Wagnersångerska och har förutom vid Bayreuthfestspelen
varit flitigt engagerad vid flera av världens stora operascener. Direkt efter studier vid
Operahögskolan i Stockholm engagerades Birgitta Svendén 1981 vid Kungliga Operan där hon
gjort ett stort antal huvudroller. 1983 medverkade hon i Wagners Ringen under Sir Georg Solti
i Bayreuth där hon under fyra somrar sjöng Flosshilde och Grimgerde, senare även Erda. Mellan
1983 och 1999 var hon stadig gäst vid Festspelen i Bayreuth i roller som Erda, Magdalene,
Flosshilde och Waltraute. 1985 debuterade hon på operan i Nice där hon sjungit roller som
Carmen, Erda och Anna (Trojanerna). 1988-89 debuterade hon på Metropolitan i New York där
hon medverkat i produktioner som Ringen, Spader dam, Rigoletto, Mästersångarna m.fl. 1990
gjorde hon sin London-debut på Covent Garden som Erda. Hon har vidare framträtt på scener
som La Scala-operan i Milano, Zürichoperan, San Francisco, Staatsoper Berlin, Staatsoper
München, Chicago, Buenos Aires, Seattle, Helsingfors m.fl. Svendén har även varit en flitigt
anlitad konsertsångerska både här hemma och internationellt. Birgitta Svendén är sedan 1995
hovsångerska. Hon är också styrelseledamot av Musikaliska akademien och hedersdoktor vid
Luleå tekniska universitet. 2005-09 var hon rektor för Operahögskolan i Stockholm.

GARY
VERKADE
Gary Verkade föddes i Chicago, USA. Sina studier i orgel, komposition och musikvetenskap
bedrev han vid Calvin College och vid University of Iowa i USA. Studierna fortsatte i Tyskland,
vid Folkwang-Hochschule i Essen, Tyskland. Efter studietiden blev Verkade kvar i Tyskland
fram till 1995 då han anställdes vid Carthage College, Kenosha, USA, som lärare i framför allt
solistiskt orgelspel. Denna position behöll han till år 2000 då han anställdes vid Musikhögskolan
i Piteå. Verkade bedriver en omfattande musiker- och tonsättarverksamhet vid sidan av sin
pedagogiska gärning. Som musiker är han aktiv som organist med tyngdpunkt på samtida musik
samt äldre musik och han har konserterat runt om i Europa och USA samt Australien. Därtill
är han en av grundarna till den Tysklandsbaserade improvisationsgruppen SYNTHESE där han
bl a spelar synthesizer och computer. Som tonsättare har han skrivit musik för orgel, elektronik
och kammar- och improvisationsensembler.Som musikforskare har Verkade skrivit och publicerat
ett avsevärt antal artiklar relaterade till orgelspel, uppförandepraxis och komposition.
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HARALD
VOGEL
Harald Vogel är en erkänd ledande auktoritet på interpretation av tysk orgelmusik från gotiken,
renässansen och barocken. Som ledare för Norddeutsche Orgelakademie, som han grundade
1972, undervisare han i historisk uppförandepraxis på originalinstrument. Sedan 1994 har han
också en professur vid Hochschule für Künste i Bremen. Harald Vogel har lett många mästarkurser
vid musikkonservatorier och universitet världen över, och har därigenom haft inflytande på
oräkneliga organister och orgelbyggare. Som superintendent för kyrkomusik och orgelsakkunnig
för den reformerta kyrkan, har han haft ansvaret för ett stort antal historiska orglar i nordvästra
Tyskland. Som orgelbyggnadsexpert har han varit konsult för många orgelbyggnadsprojekt,
såväl restaureringar som nybyggnader. Exempel på sådana projekt är orglarna i Memorial
Church vid Stanforduniversitetet, S:t Pauluskyrkan i Tokyo och Örgryte nya kyrka i Göteborg.
Bland Harald Vogels många inspelningar finns sådana som gjorts på historiska orglar för Radio
Bremen mellan 1961 och 1975. Dessa inspelningar har i dag ett särskilt värde som historiska
dokumentationer. 1981 grundade Harald Vogel Dollart-festivalen, den första europeiska festivalen
för tidig musik som överskrider nationsgränser. Bland Harald Vogels publikationer kan nämnas
Orgeln in Niedersachsen (Hauschild Verlag, 1997) och Orgellandschaft Ostfriesland (SKNVerlag, 1996). Han har utgivit Samuel Scheidts Tabulatura nova (Breitkopf).

MARKUS
WARGH
Markus Wargh är född i Jakobstad, Finland. Han studerade orgelspel och improvisation vid
Jakobstads konservatorium och vid Sibelius-Akademins solistiska avdelning, där han avlade
diplomexamen 1991 med Olli Porthan som lärare. Studierna fortsatte vid Musikhögskolan i Piteå
för Hans-Ola Ericsson och avslutades med konsertorganistexamen 1995. Markus Warghs
improvisationskonst har väckt stor uppmärksamhet  att skapa musik i stundens ingivelse har
alltid varit en viktig ingrediens i Warghs musikerskap. Han improviserar ofta tillsammans med
andra instrumentalister och sångare där kombinationen av de olika instrumenten har banat väg
för en mycket spännande och nyskapande musik. Som interpret återkommer Wargh ofta till
verk av Bach samt till de stora romantiskt-virtuosa orgelverken. Wargh har konserterat, förutom
i sitt hemland, främst i Skandinavien och i USA samt medverkat vid många olika musikfestivaler.
Han valdes till årets unga orgelkonstnär vid Lahtis Internationella Orgelfestival 1992. Markus
Wargh har även undervisat i solistiskt orgelspel och improvisation vid Musikhögskolan i Piteå
(19952001). För närvarande är han verksam som konsertorganist och som domkyrkoorganist
i Luleå.
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LENA
WEMAN
Lena Weman är Assistant Professor och ledare för avdelningen för tidig musik vid Schulich
School of Music, McGill-universitetet i Montreal, Kanada. Som flöjtist och forskare har hon sin
tyngdpunkt i den tidiga musikscenen och historisk uppförandepraxis. Hennes konsertverksamhet
är huvudsakligen inriktad på kammarmusik, men hon har också i betydande omfattning spelat
med ett antal svenska barockorkestrar, däribland Drottningholms barockensemble, där hon
varit första flöjtist i nära 20 år. Hon spelar även viola da gamba. Hon medverkar som första
flöjtist på ett antal inspelningar av Bachverk (h-mollmässan, passionerna m.m.) i musik av
Kraus, Haeffner och flera andra tonsättare. Hon har spelat in Carl Philipp Emanuel Bachs
samtliga flöjtsonater tillsammans med Hans-Ola Ericsson (skivmärke BIS), och utgav 2012 J.
S. Bachs samtliga flöjtsonater, också med Hans-Ola Ericsson (skivmärke Euridice, Norge). Under
2012 kommer inspelningar av Bachs triosonater (ursprungligen för orgel) och Musikalisches
Opfer att utges, även de på Euridice. Weman har en magisterexamen i musikvetenskap från
Uppsala universitet och en fil. dr-examen i musikalisk gestaltning från Luleå tekniska universitet,
med avhandlingen  världens skridskotystnad före Bach. Historiskt informerad
uppförandepraxis ur ett kontextuellt musikontologiskt perspektiv, belyst genom en fallstudie
av Sonat i E-dur, BWV 1035, av J. S. Bach. År 2004 anställdes hon vid Musikhögskolan i Piteå
som universitetsadjunkt i musik och befordrades efter sin doktorsexamen 2008 till
universitetslektor i musikalisk gestaltning.

ERIK
WESTBERG
Erik Westberg föddes i Stockholm, där han studerade kördirigering för professor Eric Ericson
vid Kungliga Musikhögskolan. Där genomgick han mellan 1976-87 musiklärar-, körpedagog-,
ensembleledar- och dirigentutbildningen. Erik Westberg har varit ledare för bland andra KFUMkören i Stockholm och Oslo Filharmoniske kor. Han har även varit gästdirigent för Radiokören.
Internationellt har Erik Westberg anlitats som gästdirigent för Pro Coro Canada, Coro Nacional
de España och Coro Sinfônica do Estado de São Paulo, Brasilien. 1997 var han Artist-InResidence vid Wollongong University, Australien. Erik Westberg var idégivare till projektet
Körsång för fred och rättvisa som engagerade 8.000 körsångare i 56 länder vid millennieskiftet.
Evenemanget sågs av miljontals TV-tittare över hela världen. Barents körcentrum som invigdes
2003 av kulturministern Marita Ulvskog, initierades av Erik Westberg. Barents kammarkör och
Barents vokalensemble var två professionella körer som var knutna till centrumet. Som förste
kördirigent erhöll Erik Westberg Kungl. Musikaliska Akademiens dirigentstipendium 1992. Han
har mottagit Johannes Norrbymedaljen 1993, Årets Kulturpris 1997 från tidningen Norrländska
Socialdemokraten, blivit utsedd till Årets Körledare av KÖRSAM 1999 samt fått Årets Kulturpris
2002 av Piteå kommun. Erik Westberg förärades 2006 Konungens medalj av åttonde storleken
i serafimerordens band För betydelsefulla insatser i det svenska musikväsendet. Han blev
2008 invald i Kungl. Musikaliska Akademien. Han erhöll STINT-stipendiet Excellence in
Teaching och var verksam vid Wesleyan University, Connecticut, USA, under hösten 2009.
Sedan 2003 är Erik Westberg professor i kördirigering och körsång vid Musikhögskolan i Piteå.
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PETER
WILLIAMS
Peter Williams studerade för Thurston Dart (Cambridge) och Gustav Leonhardt (Amsterdam).
För närvarande är han vice ordförande för Royal College of Organists (London), och
hedersordförande för British Institute of Organ Studies. Hans professur i uppförandepraxis var
den första vid ett brittiskt universitet, Edinburgh, där han också var föreståndare för
Russellsamlingen av cembali, initiativtagare till Ahrend-orgeln och dekan för musikfakulteten.
Mellan 1985 och 2001 var han Arts & Sciences Distinguished Professor vid Duke University,
North Carolina, USA, där han också var universitetsorganist. För sina publikationer erhöll han
1982 utmärkelsen LittD Cantab (Cambridge). Peter Williams har huvudsakligen musicerat på
klavikord, medan hans skrivande till största delen ägnats åt orgeln. Hans första bok var The
European Organ 14501850. Bland andra publikationer kan nämnas The Organ Yearbook
(som han grundade 1969), orgelartiklarna för The New Grove Dictionary of Music and Musicians,
den tvåbandiga Figured Bass Accompaniment, handboken Bach: Goldberg Variations, den
trebandiga The Organ Music of J. S. Bach (nu tillgänglig i en reviderad upplaga), och en
grundläggande ny biografi, J. S. Bach: A Life in Music. Ännu ej utgivna är The King of Instruments
(för Organ Historical Society, USA) och A New Theory of Music. Bland Peter Williams notutgåvor
finns flera fickpartitur från Eulenburg (Bachs Die Kunst der Fuge och Musikalisches Opfer;
Händels orgelkonserter, op. 4 och op. 7).

GERALD
WOEHL
Gerald Woehl, grundare av och ledare för den ansedda orgelbyggarfirman Orgelbauwerkstatt
Woehl i Marburg, Tyskland, tillhör den tredje generationen i en musikerfamilj. Hans lärare var
orgelbyggarna Walter Haerpfer (kännedom om den franska orgelscenen och franskt orgelbygge),
Georges Lhôte (konstruktion och design av symfoniska orglar; konstruktion och tillverkning av
rörstämmor) och Günter Späth (ritning, målning och skulptur). 1981 fick Gerald Woehl officiellt
erkännande som restauratör av musikinstrument, som medlem av sektionen för musikinstrument
inom det tyska förbundet av restauratörer. Samma år grundade han, tillsammans med sin fru,
cembalo- och klaverbyggaren Monika May, en separat restaureringsverkstad för historiska
klaverinstrument. 2003 startade Woehl en andra orgelverkstad i Potsdam. Mötet med den
franska orgelscenen på 1960-talet har varit viktigt för hans egna arbeten, liksom senare möten
med organister, musiker, tonsättare och konstnärer, som har gett nya, kreativa impulser Också
de fullbordade instrumenten har lämnat spår. Byggandet av den stora Bachorgeln i
Thomaskyrkan i Leipzig (2000) gav ett helt nytt perspektiv på Bachs skapande och centraltyskt
orgelbyggeri. Andra större projekt från senare år är bland andra: Herz-Jesu-Kirche, München
(2003), Friedenskirche, Potsdam-Sanssouci (2004), Eastman School of Music, Rochester, USA
(i klassisk italiensk stil, 2005), Katharinenkirche, Oppenheim (2006), samt Nikolaikirche,
Flensburg (2009). Woehls särskilda intresseområde rör sig i en vid båge från J. S. Bachs musik
till den nya musiken, i synnerhet Olivier Messiaens orgelverk och instrument som passar för
denna musik. Dessutom kan nämnas publikationer i ämnen som berör instrumentbyggnad,
forskning om restaurering av musikinstrument samt intressanta inspelningar av orglar byggda
av Woehl-firman, gjorda av internationellt kända organister.
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ORGELDISPOSITIONER
STUDIO ACUSTICUM, KONSERTSALEN
Orgelbauwerkstatt Woehl, Marburg, 2012

I. Hauptwerk Cc4
Bordun 32'
Principal 16'
Bordun 16'
Principal 8'
Flûte harmonique 8'
Violoncelle 8'
Viola da Gamba 8'
Rohrflöte 8'
Gross Quinte 5 1/3'
Octave 4'
Flöte 4'
Gross Tierce 3 1/5'
Quinte 2 2/3'
Octave 2'
Flöte 2'?
Gross Cornet VIII
Cornet Progressio V
Sesquialtera III
Gross Mixtur VI
Mixtur IV
Cimbel III
Bombarde 16'
Trompette 8'
Clairon 4'
Trompete 16'
Trompete 8'
Tuba mirabilis 8'
Trompette en chamade 8'
Corno 4'
Tremulant

II. Positiv Cc4
inom svällskåp
Quintatön 16'
Salicional 16'
Principal 8'
Gemshorn 8'
Unda Maris 8'
Konzertflöte 8'
Salicional 8'
Flauto douce 8'
Gedackt 8'
Quintade 8'
Octave 4'
Hohlflöte 4'
Salicional 4'
Nasard 2 2/3'
Octave 2'
Blockflöte 2'
Violine 2'
Terz 1 3/5'
Larigot 1 1/3'
Sifflöte 1'
Carillon III
Sesquialtera II
Mixtur IV
Cimbel III
Fagott 16'
Trompete 8'

Krummhorn 8'
Tremulant douce

III. Récit Cc4
inom svällskåp
Bourdon 16'
Diapason 8'
Flûte traversière 8'
Viole de Gambe 8'
Voix céleste 8'
Cor de nuit 8'
Flûte octaviante 4'
Dulciane 4'
Quinte 2 2/3'
Octavin 2'
Tierce harmonique 1 3/5'
Septième harmonique 1 1/7'
None harm. 8/9'
Cymbale III
Bombarde 16'
Trompette harmonique 8'
Clairon harmonique 4'
Basson-Hautbois 8'
Voix humaine 8'
Tremblant fort

IV. Solo Cc4
+ = register inom svällskåp
* = spelbar från andra manualer
Bordun 16'
+*Gambe 16'
Bordun 8'
+*Violoncello 8'
+*Voix céleste 8'
+*Viole d'orchestre III
+*Doppelflöte 8'
Flöte 4'
+*Viola 4'
Flöte 2'
+*Violine 2'
Solo Cornet VI-X
Solo Carillon IV
Bombarde 16'
Tuba 16'
+*Clarinette 16'
Tuba mirabilis 8'
Trompette en chamade 8'
Trompette 8'
+*Clarinette 8'
+*Saxophone 8'
Corno 4'
Tremulant fort

Pedal Cg1
+ = register inom svällskåp
Infrabass 64'
Untersatz 32'

Grand Bourdon 32'
Salicetbass 32'
Principal 16'
Kontrabass 16'
Subbass 16'
Violon 16'
Gedacktbass 16'
Quintbass 10 2/3'
Violoncello 8'
Octavbass 8'
Flöte 8'
Gedacktbass 8'
Terzbass 6 2/5'
Quinte 5 1/3'
Octave 4'
+Viola 4'
Flöte 4'
Flûte douce 4'
Terz 3 1/5'
+Violine 2'
Flöte 2'
Terz 1 3/5'
Quinte 1 1/3'
Bauernflöte 1'
Contra Cornet XI
Bass-kornett VIII
Mixtur VI
Gross Posaune 32'
Posaune 16'
Trompete 8'
+Fagott 8'
Bombarde 16'
Trompette 8'
+Basson 16'
Clairon 4'
Tuba mirabilis 8'
Corno 4'
Cornetto 4'
Trompette en chamade 4'
Trompette en chamade 2'
Glocken 4'
Bass Tremulant

Övertonsverk
inom svällskåp, spelbart från
alla manualer och pedal samt
via kromatiska koppel
Diapason 16'
Subbass Quint 10 2/3'
Diapason 8'
Bass None 7 1/9'
Bass Tierce 6 2/5'
Fourth 5 9/11'
Quint 5 1/3'
Sixth 4 12/13'
Bass septième 4 4/7'
Bass Seventh 4 4/15'
Diapason 4'
Flat Ninth 3 13/17'
Double None 3 5/9'
Bass Mollterz 3 7/19'
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Double Tierce 3 1/5'
Eleventh 2 10/11'
Sharp Eleventh 2 18/23'
Twelfth 2 2/3'
Sharp Twelfth 2 14/25'
Thirteenth 2 6/13'
Double septième 2 2/7'
Double Seventh 2 2/15'
Diapason 2'
Flat Sixteenth 1 15/17'
None 1 7/9'
Double Mollterz 1 13/19'
Tierce 1 3/5'
Eighteenth 1 5/11'
Sharp Eighteenth 1 9/23'
Nineteenth 1 1/3'
Sharp Nineteenth 1 7/25'
Twentieth 1 3/13'
Septième 1 1/7'
Seventh 1 1/15'
Diapason 1'
Flat Twenty-third 16/17'
Octave None 8/9'
Mollterz 16/19'
Octave Tierce 4/5'
Twenty-fifth 8/11'
Sharp Twenty-fifth 16/23'
Twenty-seventh 8/13'
Octave septième 4/7'
Twenty-eighth 8/15'
Diapason 1/2'
Flat Thirtieth 8/17'
Super Octave None 4/9'

Octave Mollterz 8/19'
Super Octave Tierce 2/5'
Thirty-second 4/11'
Sharp Thirty-second 8/23'
Thirty-third 1/3'
Sharp Thirty-third 8/25'
Tremulant

Effektregister och
spelhjälpmedel
Glocken 8'
Celesta 8'
Xylophon 8'
Harp 8'
Gran Cassa
Drum Roll
Timpani Roll
Klangplatten
Graal Bells
Bell Sounds
Zimbelstern Major (loud)
Zimbelstern Minor (soft)
Bird Song

Koppel
III
IIII
IVI
I Suboctaves
III Suboctaves
IIII Suboctaves
IVI Suboctaves
III
IIIII
IVII
II Suboctaves
IVII Suboctaves
IVIII
III Suboctaves
IVIII Suboctaves
IV Suboctaves
IV Superoctaves
IP
IIP
IIIP
III-P Superoctaves
IV-P

Unenclose Positiv
Classical Wind Supply On
Variable Wind On
Registercrescendo On
MIDI On
Light AI On

ORGELDISPOSITIONER
MUSIKHÖGSKOLAN, ORGELSALEN
Grönlunds Orgelbyggeri, Gammelstad, 1989

Huvudverk Cc4
Gedacktpommer 16'
Principal 8'
Dubbelflöjt 8'
Oktava 4'
Oktava 2'
Cornett 5 ch
Mixtur 4 ch
Trumpet 8'?

Svällverk Cc4
Borduna 16'
Borduna 8'
Fl. harmonique 8'
Viola da gamba 8'
Voix celeste 8'
Flute octaviant 4'
Piccolo 2'
Mixtur 5 ch
Oboe 8'

Trumpet 8'
Clairon 4'
Tremulant

Oktava 4'
Basun 16'
Trumpet 8'
Clairon 4'

Öververk Cc4
Koppel
Gedackt 8'
Fleut damour 8'
Koppelflöjt 4'
Principal 4'
Kvinta 2 2/3'
Waldflöjt 2'
Ters 1 3/5'
Scharff 3 ch
Cromorne 8'

Pedal Cg1
Subbas 16'
Oktava 8'
Gedackt 8'

II/I
III/I
II/III
16'III/I
16'III/II
16'/III
4'/I
I/P
II/P
III/P
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ORGELDISPOSITIONER
NORRFJÄRDENS KYRKA
Grönlunds Orgelbyggeri, Gammelstad, 1997

Hauptwerck C, D, E, Fc3

Rückpositief C, D, E, Fc3

Koppel

Principal 8'
Quintadena 16'
Grosse Spiel flöte 8'
Gedackt flött 8'
Octava 4'
Spitz flött 4'
Quinta 3' (eg. 2 2/3') (tvåkorig
från c)
Super Octava 2'
Mixtur VI fach
Dussanen 16'
Trommeten 8'

Principal 4'
Flött 8'
Flött 4'
Super Octave 2'
Walt flött 2'
Sexquealtra II chor
Cimball III fach
Krumb Horn 8'
Geigen Regall 4'

Oberwerk/Hauptwerk
Hauptwerk/Pedahl
Rückpositief/Pedahl

Pedahlwerck C, D, E, Fd1

Brustwerck: Regal 8'

Under Bass 16'
Gedackter Bass 8'
Octava Bass 4'
Posaunen Bass 16'
Trommeten Bass 8'
Dulcian Bass 8'
Corneten Bass 4'

Subsemitoner
Manual: d#/eb d#1/eb1,
d#2/eb2
Pedal: d#/eb

Oberwerck C, D, E, Fc3
Quintadena 8'
Zap: flöite 4'
Nasat 3' (eg. 2 2/3')
Octava 2'
Spitzquinten 1 1/2' (eg. 1 1/3')
Zimball II fach
Schallmeijen 8'
Dulcian 16'

Vogell Gesang
Stern
Calcant

Tonhöjd
a1 = 467 Hz

