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Gustaf  Sjökvists  Kammarkör  med  Benny  Andersson  på  turné!  
Efter fjolårets skivsläpp och två utsålda konserter i Stockholm åker Gustaf Sjökvists
Kammarkör i höst på turné tillsammans med Benny Andersson. Turnén kommer till
Västerås 25/9.
”Rör vid mig nu, fyll mitt liv ända till brädden.” Så börjar Ylva Eggehorn sin dikt Kärlekens Tid, som
givit namn till skivan som ligger till grund för höstens turné.
2013 fick Benny frågan av Gustaf Sjökvist – ”Ska vi inte göra en skiva tillsammans med din musik?”
Något som Benny inte kunde tacka nej till. Urvalet gjorde de tillsammans och tidigt hösten 2014
påbörjades inspelningen med Gustaf Sjökvists Kammarkör.
I samband med att skivan släpptes hösten 2015 gjorde Gustaf Sjökvists Kammarkör med Benny
Andersson vid pianot och Cecilia Rydinger Alin som dirigent två utsålda konserter i Eric
Ericsonhallen i Stockholm.
Under konsertens första del framförs några framträdande stycken ur den svenska körrepertoaren
komponerade från 1900-talets andra hälft till nutid. Bland verken finns musik från bland andra Hugo
Alfvén, Anna Cederberg Orreteg, Gösta Nystroem, Ingvar Lidholm och Jan Sandström. Efter paus
framförs musik från skivan Kärlekens Tid med Benny Andersson vid flygeln. Musiken är skriven av
Benny Andersson och texterna av Björn Ulvaeus, Kristina Lugn, Ylva Eggehorn och Tim Rice.
”Tolkningar som med oförställd klarhet och utan några påhittiga arrangemang får denna kända och
älskade musik att nå oss mera omedelbart än kanske någonsin tidigare.” – Martin Nyström, DN
”Det här är sannolikt världens vackraste skiva 2015.” – Lasse Anrell, PRO Pensionären
Gustaf Sjökvists Kammarkör är en av Sveriges främsta körer som har bedrivit omfattande
turnéverksamhet i Norden, Europa, Afrika, Nordamerika och Asien. Repertoaren har till stor del
kommit att innehålla nutida musik, bland annat uruppföranden av verk från kompositörer som SvenDavid Sandström, Lars Edlund, Thomas Jennefelt samt Paula af Malmborg Ward m.fl.
Cecilia Rydinger Alin är en av Sveriges ledande musikpersonligheter, med ett brett verksamhetsfält
som dirigent, pedagog och som administrativ ledare inom musikområdet. Hon är rektor vid Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm, sedan 2008 dirigent för OD samt sedan 2004 ledamot av Kungliga
Musikaliska Akademien.
Biljetterna till turnén släpps 19 maj kl. 09:00.
Arrangör: Västmanlandsmusiken & Welcome Concerts
För mer information:
Jesper Jelse, musikproducent, Västmanlandsmusiken, tfn 021–40 36 14, 072-534 70 21
E-post: jesper.jelse@vastmanlandsmusiken.se

