
Svensk Musikvår: Middagskonsert på KMH 

– 
24 mars 2022 kl 18.00 

– 
Nathan Milsteinsalen 
 

Eva Sidén: Tystnaden (2007) 6-7´  
Musiker: Julia Sjöstedt, piano 

Oskar Lindberg: Marcia elegiaca ur Orgelsonat g-moll op 23 (1924) 5’ 
Musiker: Vlad Constantin Vicenescu, orgel 

Allan Petterson: Fantasi för soloviola (1936) 2’50’’ 
Musiker: Miranda Nordqvist, viola  

Casper Vikström: Koralförspel över ”Vår Gud är oss en väldig 
borg” (2022) 10´  
Musiker: Casper Vikström, orgel  

Bo Linde: Divertimento (1962) 22’ 
Musiker: Sophie Berggren flöjt, Samuel Lazar Eriksson violoncell och 
Herdis Augusta Linnet piano 

Verkkommentarer och biografier, se följande sidor.  

Program 



Som del i festivalen Svensk Musikvår bjuder Kungliga 
Musikhögskolan på tre konserter torsdagen den 24 mars 
2022: kl 12.30 i Kungasalen, kl 18.00 i Nathan Milsteinsalen 
samt kl 19.30 i Kungasalen.  

I den andra konserten, Svensk Musikvår: Middagskonsert på KMH, 
framför musikerstudenter från KMH musik av Eva Sidén, Oskar Lindberg, 
Allan Petterson, Casper Wikström samt Bo Linde.  

Medverkande musiker: Julia Sjöstedt, piano, Vlad Constantin Vicenescu, 
orgel, Miranda Nordqvist, viola,  Casper Vikström, orgel samt  Sophie 
Berggren flöjt, Samuel Lazar Eriksson violoncell och Herdis Augusta 
Linnet piano. 

Vid de tre konserterna presenteras ett brett spektrum av svensk musik, 
komponerad mellan 1882 och 2022  av nitton olika tonsättare. 
Programmet rymmer såväl elektroakustiska verk som verk komponerade 
för piano, vibrafon, sopran, orgel, viola, flöjt, violoncell, violin, cembalo, 
gitarr, marimba och elektronik.   

Hela veckans program i festivalen Svensk Musikvår 19-27 mars 2022: 

https://svenskmusikvar.se 

https://svenskmusikvar.se


Svensk Musikvår: Middagskonsert på KMH 

Bo Linde var en svensk tonsättare och musikkritiker som levde mellan 1933 och 1970. Hans 
kompositionsstil kan beskrivas som en blandning av romantik och modernism, vilket man 
kan höra i det här stycket för flöjt, cello och piano från 1962, ett tekniskt utmanande verk 
med många skiftande karaktärer. Då hans stil inte var lika nytänkande som hans samtida 
tonsättarkollegors, var han aldrig en del av den kända Måndagsgruppen. På grund av detta 
hamnade Linde något i skymundan, och kanske är det därför det här stycket inte spelas 
särskilt ofta. 

Sophie Berggren kommer från Örnsköldsvik och började spela flöjt när hon var 9 år gammal. 
Hon började studera på Kungl. Musikhögskolan 2018 och studerar just nu sitt första år på 
masterutbildningen. 

Samuel Lazar Eriksson, som kommer från Stockholm, har spelat cello sedan 6 års ålder. Han 
studerar sedan 2017 vid Kungl. Musikhögskolan för professor Ola Karlsson och går nu sitt 
sista masterår. 

Herdís Ágústa Linnet började spela trumpet när hon var 8 år gammal och piano när hon var 
12 år. Sedan hösten 2019 studerar hon på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och studerar 
nu sitt tredje år på kandidatutbildningen. Herdís kommer från Kópavogur, Island. 


