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Översiktsschema
Torsdag 26 april
kl 18.00 Konsertintroduktion

Musikjournalist Birgitta Huldt
Västerås domkyrka

kl 19.00-21.00 Invigningskonsert
Thomas Trotter orgelsolist
Västerås sinfonietta
Daniel Blendulf dirigent
• Entré: 260 kr / 100 kr studerande

Västerås domkyrka

Fredag 27 april
kl 09.00-09.20 Psalmotta

Biskop Thomas Söderberg
Mattias Wager orgel

Västerås domkyrka

kl 18.00-19.00 Konsert Låtar!
— Folkmusik möter orgeln
Johan Hedin nyckelharpa
Gunnar Idenstam orgel

Västerås domkyrka

kl 20.00-21.00 Konsert Virtuost
Thomas Trotter orgel

Västerås domkyrka

kl 22.00 Konsert Romanska bågar
— Uruppförande av orgelmelodramet 
”Romanska bågar” av Jan Sandström
Jessica Zandén skådespelare
Johan Hammarström orgel

Västerås domkyrka

kl 00.00 Konsert Midnattskonsert
Ulla Olsson orgel

Västerås domkyrka

Lördag 28 april
kl 09.00-09.20 Psalmotta

Johan Sköld präst
Ingrid Melltorp orgel

Västerås domkyrka

kl 09.20 Busstransport till Ängsö kyrka
I mån av plats. 
Först till kvarn-principen gäller.

Domkyrkoplan

kl 10.00-10.45 Konsert Händel och orgeln
Sarah Baldock orgel
Stråkkvartett på tidstrogna instrument
Johan Lindström cembalo

Ängsö kyrka

kl 11.00 Busstransport tillbaka till domkyrkoplan
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kl 12.00-12.45 Konsert Orgel och klockor
Tomas Willstedt, Sarah Baldock, 
Johan Lindström, Mattias Wager,
Johan Hammarström & 
Thomas Trotter orgel
Lars Tillenius klockspel

Västerås domkyrka

kl 13.00-13.40 Konsert Varuhusorgel
Ulf Norberg orgel

Gallerian IGOR

kl 14.00-14.45 Konsert Kör och orgel
Domkyrkas motettkör • Mariakören
Eva-Marie Hopstadius orgel
Johan Hammarström dirigent & orgel
Agneta Sköld dirigent

Västerås domkyrka

kl 16.15 Busstransport till Rytterne kyrka
I mån av plats. 
Först till kvarn-principen gäller.

Västerås domkyrka

kl 17.00-17.45 Konsert Orgel och kammarmusik
Johan Lindström orgel
Stråkkvartett

Rytterne kyrka

kl 17.45 Busstransport tillbaka till domkyrkoplan
kl 19.00 Konsert Animations

Johannes Landgren orgel
Göteborg Wind Orchestra
Örjan Fahlström dirigent
• Entré: 130 kr vuxen
100 kr studerande & pensionär

Västerås domkyrka

Söndag 29 april Fjärde söndagen i påsktiden
kl 10.30 Tornmusik

Linnékvintetten
Västerås domkyrka

kl 11.00 Högmässa
Domprost Margarethe Isberg predikant
Biskop Thomas Söderberg celebrant
Domkyrkans alla körer
Linnékvintetten
Eva-Marie Hopstadius & 
Agneta Sköld dirigenter
Johan Hammarström dirgent & orgel
Mattias Wager orgel
Efter högmässan Orgeltårta (20 kr)

Domkyrkan

kl 15.00 Orgelskoj Viksängskyrkan
kl 18.00 Orgelkonsert

Mark Falsjö
Lundby kyrka
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Västerås domkyrka 
Domkyrkoplan

 Gallerian IGOR
Vasagatan 25

  Rytterne kyrka
24 km från centrum

 Lundby kyrka
12 km från centrum
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Ängsö kyrka 
25 km från centrum Viksängskyrkan

Björnövägen 
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Orgellitografier
Orgelveckan på Gotland sommaren 2006 lämnade starka spår inom mig. 
Samtidigt hittade jag ett avdrag av en ritning på en Åkerman & Lund 
kyrkorgel. Denna ritning, utförd av S.J. Lund och överförd till en litografisten 
i slutet av 1890-talet fanns på en sten som vi övertog från ett tryckeri för 
många år sedan. Den hade alltså legat orörd i nästan 100 år. Som alltid, om det 
finns något intressant på en sten, gör vi några avdrag innan vi slipar den för att 
utföra egna bilder på den. Det var ett av dessa avdrag som jag fann i vårt arkiv.

Jag blev inspirerad att arbeta utifrån mina intryck av orgelveckan och 
ritningen. Den har resulterat i 20 litografier tryckta från sten. Visby 
domkyrkoförsamling visade intresse av mitt projekt och bilderna visades i 
domkyrkan sommaren 2007.

Orgeln är ett mycket fascinerande instrument. Med alla dess pipor 
och klangfärger är den oändlig. Av de senaste vintrarna med kolossala 
istappsformationer och deras klanger blev ja inspirerad till nya bilder. 
”Vinterorgel” och ”Istappsorgel”

Bilderna är tryckta i en liten upplaga på 4-6 exemplar. De är tryckta på 300 
gram Somerset Satin litografipapper 76 x 56 cm, monterade i passepartout 80 
x 65 cm.

Utställningen är placerad i domkyrkans koromgång.
Rose Dietz

Litografi inspirerad av Västerås domkyrkas Åkerman & Lundorgels fasad.
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Torsdag 26 april

kl 18.00 Konsertintroduktion Västerås domkyrka
Musikjournalist Birgitta Huldt

kl 19.00 Invigningskonsert Västerås domkyrka

Thomas Trotter orgel
Västerås sinfonietta
Daniel Blendulf dirigent

charles-marie widor (1844–1937)
 Allegro vivace ur Symphonie No 5 op. 42

aaron jay kernis (f. 1960)
 Musica celestis (1991) 

francis poulenc (1899–1963)
 Concerto en Sol mineur pour orgue, orchestre à cordes et timbales

paus 20 minuter

edvard grieg (1843–1907)
 Zwei elegische Melodien op. 34    
  Herzwunden    
  Letzter Frühling 

josef gabriel rheinberger (1839–1901)
 Konzert für Orgel und Orchester op. 177    
  Grave
  Andante
  Con moto

konsertlängd 2 h (inkl. paus)
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Fredag 27 april

kl 09.00 Psalmotta Västerås domkyrka

Biskop Thomas Söderberg
Mattias Wager orgel

psalm 364

välkomstord

textläsning (Hebreerbrevet 13:15-16)
(P) Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud, 

en frukt från läppar som prisar hans namn. Men glöm inte att göra gott 
och att dela med er; sådana offer behagar Gud. 

betraktelse

psalm 303

bön 
(P) Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den.
 Vådligt är att dröja och farligt att gå vidare.
 Så uppfyll då min längtan och visa mig vägen.
 Amen.

herrens bön

välsignelsen

psalm 11
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Fredag 27 april

kl 18.00 Låtar! Västerås domkyrka
Folkmusik och orgel  (Konserten spelas in av Sveriges Radio P2)

Johan Hedin nyckelharpa
Gunnar Idenstam orgel

gunnar idenstam (f. 1961)
 Procession 

traditionell • arrangemang gunnar idenstam (f. 1961)
 Polska efter Spel Jocke  

johan hedin (f. 1969)
 Gangar 
 Polska Poem 

traditionell • arrangemang gunnar idenstam (f. 1961)
 Diptyque II
 Pigopolskan 
 Serra  
 Innersta friden 

johan hedin (f. 1969)
 Vårlåt 

traditionell • arrangemang gunnar idenstam (f. 1961)
 Diptyque I 

gunnar idenstam (f. 1961)
 Halling IV

Kan man idag skapa en ny musikgenre? En stor piporgel – med till synes 
outtömliga möjligheter av ljud, klanger, och stämningar – och en nyckelharpa, 
ett genuint traditionellt svenskt folkmusikinstrument. Två av dess främsta 
utövare möts i en vild men öm dans, där jord möter himmel, gammal tradition 
möter det moderna, och där svårmod möter glädje.
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Fredag 27 april

kl 20.00 Virtuost Västerås domkyrka
      (Konserten spelas in av Sveriges Radio P2)

Thomas Trotter orgel

johann sebastian bach (1685–1750)
 Preludium & fuga G-dur BWV 541

john stanley (1712–1786)
 Voluntary op. 6:6    
  Adagio    
  Andante    
  Adagio    
  Allegro moderato

robert schumann (1810–1856)
 ur Studien für den Pedalflügel op. 56
  Etwas schneller    
  Innig
  Nicht zu schnell

olivier messiaen (1908–1992)
 ur L’Ascension
 Alléluias sereins d’une âme qui désire le ciel    
 Transport de joie d’une âme devant 
  la gloire du Christ qui est la sienne 

michael nyman (f. 1944)
 Fourths    
 Mostly

richard wagner (1813–1883) • arr. edwin h lemare (1886–1934)
 Ouvertyre ur operan Rienzi    

konsertlängd 1 h
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Fredag 27 april

kl 22.00 Romanska bågar Västerås domkyrka

Jessica Zandén recitation
Johan Hammarström orgel
Johan Lindström orgel (secondostämma i fyrhändig sonat)

gustav merkel (1827–1885)
 Sonate d-moll (zu vier Händen) op. 30    
  Allegro moderato
  Adagio
  Allegro con fuoco

jan sandström (f. 1954)
 Romanska bågar (uruppförande)

julius reubke (1834–1858)
 Der 94ste Psalm. Sonate für die Orgel (1857)
  Grave – Larghetto
  Allegro con fuoco
  Adagio
  Fuga. Allegro

konsertlängd 1 h
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Fredag 27 april

kl 00.00 Midnattskonsert Västerås domkyrka

Ulla Olsson orgel

louis vierne (1870–1937)
 ur Piéces en style libre
  Carillon
  Prélude

louis james alfred lefébure-wély (1817–1869)
 Sortie B-dur

gaston litaize (1909–1991)
 Prélude et danse fuguée

césar franck (1822–1890)
 Choral II [h-moll] ur Trois Chorals

léon boëllmann (1862–1897)
 Toccata c-moll ur Suite Gothique

konsertlängd 45 minuter
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Lördag 28 april

kl 09.00 Psalmotta Västerås domkyrka

Johan Sköld präst
Ingrid Melltorp orgel

psalm 493

växelläsning (Psaltaren 147:1-7)
I+II Tacka Herren med sång,
  lovsjung vår Gud till lyra.
I  Halleluja! Det är gott att sjunga vår Guds lov, 
  lovsång är skön och ljuvlig.
  Herren bygger upp Jerusalem
  och samlar det skingrade Israel.
II  Han ger läkedom åt de förtvivlade,
  han helar deras sår.
  Han bestämmer stjärnornas antal
  och ger dem deras namn.
I  Vår Herre är stor, hans kraft är väldig,
  hans vishet är utan gräns.
II  Herren stöder de svaga,
  de gudlösa slår han till marken.
I+II Tacka Herren med sång,
  lovsjung vår Gud till lyra.
  Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
  såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från   
  evighet till evighet. Amen.

textläsning (Första Thessalonikerbrevet 5:9-11)
(P) Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med 

honom, vare sig vi nu är vakna eller sover. Därför skall ni trösta och bygga 
upp varandra, så som ni ju också gör. 

betraktelse
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psalm 809

2  Du är ljuset, gör våra ögon klara.
Du är brödet, lär oss att dela lika.
Du är den som segrade över döden.
Du är Kristus, ditt rike kommer.
Du är Herre, en dag skall gry.

3  Här skall reskost ges för den långa resan.
Här skall vatten skölja den torra jorden.
Här skall bundna söka sig fram till frihet.
Du är Kristus, ditt rike kommer.
Du är Herre, en dag skall gry. Text: Karl-Gustaf Hildebrand • Musik: Sven-Erik Bäck

bön 
(P) Gud, tack för musiken.
 Aldrig kommer jag dig så nära
 som i musiken.
 Den berör och vidrör
 okända djup i mig.
 Den öppnar dörrar mot landskap
 där jag kan ana något av ditt väsen.
 Musiken ger min bön vingar.
 Tack för musiken, Gud!

herrens bön

välsignelsen

psalm 332



15

Lördag 28 april

kl 10.00 Händel och orgeln Ängsö kyrka

Sarah Baldock orgel
Ann Wallström violin
Elin Nilsson violin
Mikael Rydh viola
Andreas Modigh violoncell
Johan Lindström cembalo

georg friedrich händel (1685–1759)
 Concerto op. 4/4 HWV 292
  Allegro
  Andante
  Adagio
  Allegro

john stanley (1712–1786)
 Concerto IV [c-moll] op. 10
  Vivace
  Andante affetuoso
  Presto

antonio vivaldi (1678–1741)
 Concerto [C-dur] RV 554 a 
  Allegro
  [Adagio]
  Allegro

konsertlängd 45 minuter
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Lördag 28 april

kl 12.00 Orgel och klockor Västerås domkyrka

Tomas Willstedt, Sarah Baldock, Thomas Trotter, 
Johan Lindström, Johan Hammarström & Mattias Wager orgel
Lars Tillenius klockspel

tomas willstedt (f. 1949)
 Improvisation

maurice duruflé (1902–1986)
 Fugue sur le carillon des heures de la cathédrale de Soissons  
 op. 12 (1962) 

samuel sebastian wesley (1810–1876)
 An Air with variation for Holsworthy church bells

denis bedard (f. 1950)
 Carillon ur Sinfonietta pour orgue quatre mains

mattias wager (f. 1967)
 Improvisation

konsertlängd 45 minuter

Lördag 28 april

kl 13.00 Varuhusorgel Gallerian IGOR

Ulf Norberg orgel
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Lördag 28 april

kl 14.00 Kör och orgel Västerås domkyrka

Mariakören (västläktaren)
Västerås domkyrkas motettkör (kortrappan)
Eva-Marie Hopstadius orgel
Agneta Sköld dirigent
Johan Hammarström dirigent & orgel

sir william walton (1902–1983)
 Jubilate Deo (1972)

agneta sköld (f. 1947)
 Veni sancte spiritus (2011)

sir charles villiers stanford (1852–1924)
 Jubilate Deo in B op. 10

herbert howells (1892–1983)
 Magnificat ur Gloucester service (1946)

flor peeters (1903–1986)
 ur Missa festiva op. 62 (1952)
  Kyrie • Gloria

otto olsson (1879–1964)
 Davids 121 psalm

jonathan dove (f. 1959)
 ur Missa brevis (2009)
  Gloria • Agnus Dei

george rathbone (1874–1951)
 Rejoice in the Lord alway

konsertlängd 45 minuter
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Lördag 28 april

kl 17.00 Kammarmusik & orgel Rytterne kyrka

Johan Lindström orgel
Ann Wallström violin
Elin Nilsson violin
Mikael Rydh viola
Andreas Modigh violoncell

ferdinand manns (1844–1922)
 Andante religioso op. 14

otto olsson (1879–1964)
 Romans op. 24

josef gabriel rheinberger (1839–1901)
 Thema mit Veränderungen ur Suite op. 149

gustaf hägg (1867–1925)
 Adagio op. 34

gerard bunk (1880–1958)
 Legende op. 55 b 

konsertlängd 45 minuter
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Lördag 28 april

kl 19.00 Animations Västerås domkyrka

Göteborg Wind Orchestra
Johannes Landgren orgel
Örjan Fahlström dirigent

örjan fahlström (f. 1953)
 ur Ryjvvie – konsert för symfonisk blåsorkester
  Joksgaejsie

 Svit ur Vägmärken
 Trumpetsolist: Peder Hansson
  1. Ten years of silence
  2. You asked for burdens to carry
  3. Day slowly bleeds to death
  4. For him who has faith

 Animations – konsert för orgel och symfonisk blåsorkester
  1. Prologe & Moderato
  2. Elegi (to my Father)
  3. Scherzo
  4. Chorale
  5. Fugue

konsertlängd 1 h
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Söndag 29 april

kl 10.30 Tornblåsare Västerås domkyrka
Linnékvintetten

kl 11.00 Högmässa Västerås domkyrka

Domprost Margarethe Isberg predikant
Biskop Thomas Söderberg celebrant

Cantores Mariae
Västerås domkyrkas ungdomskör
Voces Marie
Västerås domkyrkas motettkör
Mariakören
Symposiekören

Linnékvintetten

Eva-Marie Hopstadius körledare
Agneta Sköld körledare 
Johan Hammarström körledare & orgel
Mattias Wager orgel

Se separat gudstjänstagenda.

Söndag 29 april

kl 15.00 Orgelskoj Viksängskyrkan

Söndag 29 april

kl 18.00 Orgelkonsert Lundby kyrka
Mark Falsjö
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Medverkande
sarah baldock började sin tjänst som Organist och 
Master of the Choristers i Chichester cathedral april 
2008. Dessföre var hon Assistant Director of Music i 
Winchester cathedral där hon ackompanjerade kören 
i de dagliga gudstjänsterna, turnéer, radio- och TV-
sändningar samt skivinspelningar. Hon grundade 
Winchester Cathedral Girls’ Choir 1998 och var dess 
dirigent fram till 2008. Hon har lett workshops för 
körer i England, USA, Norge och Sverige samt är patron 
för Newcastle Cathedral Girls’ Choir och regelbundet 
återkommande dirigent för flickkörskursen i St Thomas 
Fifth Avenue, New York.

Med Chichester Cathedral Choir har Sarah Baldock turnerat till Berlin 
och spelat in två CD-skivor. Hon har dessutom tagit initiativet till det nya 
projektet ”öppen kördag” och gudstjänster i samarbete med RSCM har 
öppnat möjligheten för lokala barn att prova på att sjunga tillsammans med 
katedralkören. Sarah brinner för undervisning och gläds åt att undervisa 
alla åldrar. Pedagogiska projekt har hon drivit i bl a Royal Festival Hall och 
Birmingham Symphony Hall. Hon har undervisat vid orgelkurser i Calgary, 
Edinburg och Oundle och i solistiskt orgelspel vid Southampton University. 
Hon är medlem i Royal College of Organists och lärare för MA Choral Studies 
vid universitetet i Chichester.

Sarah Baldock påbörjade sin musikaliska bana i St Paul’s Girls’ School i 
London och var sedan organ scholar vid Pembroke College i Cambridge, där 
hon också avlade sin musikaliska universitetsexamen. Under universitetstiden 
vann hon priser i RCO diploma examinationerna och stipendium för fortsatte 
studier för David Sanger och Thomas Trotter. Sarah vara finalist i orgeltävlingen 
i Calgary 1998 och vann pris vid orgeltävlingen i Odense 2000 och 2003 
i Dallas International Organ Competitions, vilket lett till konsertturnéer i 
Europa, USA och Kanada. Under 2011 spelade hon Oliviers Messiaens La 
Nativité i en multimediaföreställning under namnet Icons of the Incarnation 
som byggde på en utställning av konstnären Sophie Hacker. Sarah Baldocks 
andra solo-CD som är inspelad på Chichesters katedralorgel släpptes nyligen 
på skivbolaget Herald.

Den 29-årige daniel blendulf har snabbt etablerat sig 
som en av Sveriges mest lovande dirigenter. År 2008 
vann han Svenska dirigenttävlingen och har sedan 
dess engagerats av alla ledande orkestrar i Sverige. 
Han har också dirigerat Gounods opera Faust på på 
Folkoperan i Stockholm och Donizettis Don Pasquale 
på Kungliga Operan, där han under denna säsong 
dirigerar Carmen och en nyskriven opera av Anders 
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Eliasson. I höstas var han anlitad av NorrlandsOperan i Alban Bergs Wozzeck.
Daniel Blendulf började sin karriär som cellist. Han har framträtt som solist 

och kammarmusiker och varit medlem i Mahler Chamber Orchestra och 
Luzern Festival Orchestra

örjan fahlström föddes 1953 och växte upp i 
norra delen av Sverige. 1971 påbörjade han sina 
musikhögskolestudier som klassisk slagverkare. Fem år 
senare fortsatte han studier i klassisk komposition vid 
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

Han bildade sitt eget storband i början av 1980 — 
Fahlström International Big Band — med musiker som 
bl a Benny Bailey, Idrees Sulieman, Sahib Shihab, Palle 

Mikkelborg, Palle Danielsson, Erik van Lier, Nils Landgren, Lennart Åberg, 
Bobo Stenson. Som musiker (vibrafon och slagverk) arbetar han regelbundet 
för radio, TV, studioinspelningar, teater och som solist på jazzscener. Tidtals 
är han medlem i Sveriges radios jazzband och medlem i olika jazz- och 
fusiongrupper.

Han är en av de mest anlitade ledarna och kompositörerna/arrangörerna 
på den svenska storbandsscenen sedan 20 år. Därutöver arbetar han som 
gästdirigent/arrangör på många Europeiska scener (t ex Tyskland, Danmark, 
Finland och Belgien), både med storband och underhållningsorkestrar, och har 
haft förmånen att få samarbeta med och komponerad/arrangerat för en lång 
rad prominenta jazzprofiler.

Utöver dirigerande/komponerande/arrangerande för radio, TV, inspelning 
och konserter med storband och symfoniorkester, har han också arbetat som 
dirigent för flera teaterföreställningar och komponerat filmmusik.

Sedan 2005 är han professor i jazzkomposition och arrangering vid Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm, där han också är prefekt för institutionen för 
komposition och dirigering.

Sedan september 2008 är han chefdirigent för HR-Big Band (radions 
storband i Frankfurt, Tyskland).

göteborg wind orchestra bildades i sin nuvarande form 1992 och är 
en av Sveriges få professionella blåsorkestrar. Orkestern har sina rötter i 
Göteborgs Spårvägars Musikkår från 1905 och hette mellan 1992 och 2007 
GöteborgsMusiken.

Orkesterns hemvist är sedan 1998 Kronhuset i Göteborg där ett 50-tal konserter 
ges varje år. Den klassiska repertoaren blandas med underhållningskonserter, 
jazzkonserter, barn- och ungdomsproduktioner samt familjekonserter. Ett stort 
antal av våra främsta solister och artister inom respektive genrer gästar årligen 
Göteborg Wind Orchestra i olika konsertproduktioner. Vi bedriver också ett 
långsiktigt samarbete med några av Sveriges främsta körer.

Göteborg Wind Orchestra finansieras i huvudsak av Göteborgs Stad 
och  Västra Götalandsregionen samt med hjälp av egen finansiering. 
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Egenfinansieringen består av bland annat biljettförsäljning och sponsring.
Utöver konserter i Kronhuset och i övriga lokaler i Göteborg genomför 

Göteborg Wind Orchestra turnéverksamhet i Västra Götalandsregionen samt 
även internationellt.

johan hammarströms studier vid Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm påbörjades 1997 
på kyrkomusikerprogrammet, varifrån han 
utexaminerades 2002. Bland lärarna kan nämnas 
professor Torvald Torén och Erik Boström i solistiskt 
orgelspel, professorerna Stefan Parkman och 
Anders Eby i kördirigering samt Per Andersberg i 
orkesterdirigering. Efter kyrkomusikerutbildningen 

antogs han till solistklassen i orgel, där han studerat för Erik Boström.
Johan Hammarström har deltagit i flertal masterclasses i orgel för Hans 

Fagius, Olivier Latry, Susanne Landale och David Sanger samt kördirigering 
för Stephen Cleobury, Michael Gläser och Denis Rouger.

Sedan hösten 2003 arbetar Johan Hammarström som kyrkomusiker i 
Västerås domkyrka, och 2006 utsågs han till biträdande domkyrkoorganist. 
Där ansvarar han för den omfattande orgelverksamheten samt Domkyrkans 
motettkör. Som dirigent har han framfört ett flertal av de större sakrala 
oratorieverken med kör och orkester såväl som a capellarepertoar. I domkyrkans 
orgelserie har han framfört Dietrich Buxtehudes, Felix Mendelssohns, Robert 
Schumann & César Francks samtliga orgelverk.

Hösten 2006 mottog han Gotthard Arnér-stipendiet för orgelkonstens 
främjande.

Vid sidan av församlingsarbetet bedriver han en aktiv verksamhet som 
organist, ackompanjatör och dirigent.  I maj 2004 dirigerade han uruppförandet 
av Carl Unander-Scharins kyrkopera Apostlagärning (ett beställningsverk av 
S:t Johannes församling, Stockholm). Under 2006-2008 dirigerade han Svenska 
kyrkans nationella ungdomskör, med vilka han uruppförde Thomas Jennefelts 
Av någon sedd. Johan är även universitetsadjunkt vid Musikhögskolan i 
Örebro, där han sedan 2009 undervisar i kördirigering.

johan hedin är en av världens mest 
erkända nyckelharpister. Han är född 1969 
och växte upp i en frodande, småländsk 
folkmusikmiljö, där han studerade musikens 
retorik för äldre läromästare. Grunden i 
denna skolning var dels en utbyggd retorik 
och variation i musiken, dels kravet att den 
skulle vara dansant. I kommunikationen 
med dansen blev musikens uppbyggnad 
naturligt förklarad och den stannade därmed kvar som ett självklart medium 
i hans fortsatta liv. Han fortsatte senare studier i spel och komposition vid 
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Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. 
Johan följer alltid lusten att lära sig. Ibland handlar det om hans fortsatta 

studier i nyckelharpan eller i hans hemtradition och ibland handlar det om 
att erövra nya uttryck. I sin strävan efter nya uttryck har han inte nöjt sig 
med att utvecklat spelstilen på nyckelharpan, utan även själva instrumentets 
konstruktion. Bl.a. har han skapat tenornyckelharpan, vars klang påminner 
om barockens förnämsta basinstrument viola da gamba.

eva-marie hopstadius har studerat vid Kungliga Musikhögsko-
lan i Stockholm och tog sin kyrkomusikerexamen 2004. Efter 
organisttjänst i Falu Kristine församling, Falun, jobbar hon se-
dan januari 2007 som domkyrkokantor i Västerås domkyrka.

Konsertorganisten, kompo-
sitören och folkmusikern gunnar idenstams 
uppväxt präglades av krocken mellan 70-talets 
folkrock och symfonirock och den kyrkliga 
miljö som introducerade honom för orgeln 
som instrument. För att hitta plattformen för 
den genrebreddande musik han gör och utövar 
idag gick han den långa vägen via Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm till Paris och 
den franska virtuosa traditionen. Han erhöll 
solistdiplom och högsta möjliga utmärkelser i både Sverige och Frankrike. 
1984 vann han som hittills ende nordeuropé den prestigefyllda internationella 
tävlingen i improvisation ”Grand Prix de Chartres”. Sedan 1986 gör han 
internationell karriär som konsertorganist. Han utövar idag sitt artisteri inom 
ramen för en rad olika projekt: dels som solist, dels med andra folkmusiker 
och även tillsammans med trombonevirtuosen Christian Lindberg.

Hans främsta drivkrafter är att med sin egen musik, egna arr och sitt 
personliga, virtuosa, och ofta perkussiva spelsätt, utvidga orgelns uttrycksmedel  
bortom dess begränsningar t. ex. i egna arrangemang av orkesterverk av Ravel 
och Debussy (La Mer). Han för också på ett unikt sätt över den svenska 
folkmusiktraditionen till orgel. Med sin egna musik förenar han den franska 
katedraltraditionen med symfonisk rock och folkmusik.

johannes landgren föddes 1961 i Arjeplog, Sverige. Han har som organist och 
dirigent en diger turné-, konsert- och inspelningsverksamhet. 
Genom samarbete med en rad olika musiker har han spelat 
in över 25 CD-inspelningar, turnerat i så gott som hela 
Europa samt USA och Ryssland. Musiken spänner över ett 
vitt fält från renässans- och barockmusik till populärmusik, 
jazz och modern konstmusik. Gemensam nämnare är 
improvisation, ett verktyg som förändrat perspektiven och 
skapat nya förhållningssätt till olika former av musik. 
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Bland hans samarbetspartners kan fr a nämnas sångerskorna Maria 
Forsström och Helena Ek, dansaren Anna Westberg, saxofonisten Håkan 
Lewin, Basisten Peter Jansson, slagverkarna Daniel Berg och Jon-Erik Björänge 
samt flöjtisten/saxofonisten Anders Hagberg samt kompositören och dirigenten 
Örjan Fahlström. Som dirigent och organist har Landgren samarbetat med 
och dirigerat en rad professionella körer och har även prisbelönts vid flera 
internationella festivaler. 

Förutom som frilansande musiker tjänstgör Johannes Landgren som 
professor vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet. Inom 
den akademiska världen har Landgren bl a publicerat ett avhandlingsarbete 
om den tjeckiske tonsättaren Petr Eben samt diverse forskningsrapporter, 
artiklar och referat.

johan lindström är en musiker med ett brett arbetsfält. Han 
utbildades vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, först 
på organistutbildningen sedan vid musikerutbildningen 
på cembalo. Därefter genomförde han en tvåårig kurs 
i generalbas och cembalo/uppförandepraxis vid Schola 
Cantorum Basiliensis för prof Jesper B Christensen. 

Johan har medverkat i flertalet operaproduktioner som 
cembalist och repetitör; senast i Händels Saul (Vadstena-
akademien), här även som musikalisk assistent och 
kormästare

Johan spelar med etablerade orkestrar och ensembler, framför allt, 
Drottningholms Barockensemble och Svenska Barockorkestern.  Med dessa 
har Johan både gjort de stora kyrkomusikaliska verken samt ett flertal orkester- 
och kammarmusikproduktioner.

På senare tid har Johan också arbetat som cembalist med symfoniorkestrar 
som Uppsala kammarorkester, Västerås sinfonietta, Svenska kammarorkestern, 
Gävle symfoniorkester och Svenska vokalharmonin samt Sveriges Radios 
symfoniorkester och Radiokören. 

Som organist och ackompanjatör har Johan gjort flera symfoniska körverk av 
Duruflé, Kodaly, Stanford, Howells m fl. samt ett 40-tal orgelkonsertprogram, 
framför allt i Västerås domkyrka samt på historiska orglar i Mellansverige.

Johan är som organist representerad på skivinspelningar med flera svenska 
körer, bland andra Svenska Vokalharmonin, Adolf Fredriks gosskör och 
Stockholms Studentsångare. 

linnékvintetten har sedan 1986 varit ett dynamiskt inslag i svenskt musikliv. 
Ända sedan starten har ensemblen gått in för att förnya den svenska repertoaren 
för brasskvintett, vilket inneburit ca 40 uruppföranden av svensk musik. Ett 
tjugotal av dessa har Linnékvintetten beställt. Tonsättare som Mats Larsson 
Gothe, Rolf Martinsson, Karin Rehnqvist, Marie Samuelsson och Jonas 
Forssell har skrivit verk till kvintetten. 

Ensemblen har också fördjupat sig i sakral repertoar vilket har resulterat 
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i ett omfattande samarbete med kyrkokörer. 
Särskilt mycket har det blivit kring julen 
och kvintetten har år efter år kunnat teckna 
kalendern full med engagemang, från första 
advent till trettondagen. Ofta i samarbete 
med olika körer, t ex har julkonserterna med 
S:t Jacobs Kammarkör kommit att bli en 
tradition. En annan uppskattad tradition är 
sommarens tornmusik i Uppsala domkyrka. 

Under två veckor spelar kvintetten varje dag kl 12.00 över domkyrkoplan 
sedan följer en halvtimmes konsert inne i kyrkan med olika program.  

Uppdragen som länsmusikensemble innehåller också medverkan vid stora 
kyrkliga sammankomster i Uppsala domkyrka samt vid universitetets högtider 
och andra offentliga cermonier. Skolkonserter, samarbeten med musikskolor 
och master classes är också en viktig del av Linnékvintettens verksamhet. 

Kvintetten har samarbetat med många artister, bland dem trombonisten 
Christian Lindberg, tubaisten Øystein Baadsvik, pianisten Bengt Hallberg, 
sopranen Jeanette Bjurling, harpisten Erica Goodman, dansaren Marie Larsson-
Sturdy, slagverkaren Anders Åstrand, barocktrumpetaren Pierre Torwald och 
hornisterna Ib Lanzky-Otto och Sören Hermansson. Linnékvintetten har 
bjudits in på festivaler såsom Kalvfestivalen och Signal, ensemblen har också 
turnerat i länder såsom England, Tyskland, Spanien, Italien, Polen, Finland, 
Norge och Tjeckien. 

mariakören är för många intimt förknippad med den vackra domkyrkan i 
stifts- och residensstaden Västerås. Domkyrkan är Mariakörens naturliga 
hemvist och kören är där ett traditionsenligt inslag vid högmässor och kyrkliga 
högtider, såsom juldagens vesper. Kören grundades 1957 av Bror Samuelson 
och leddes av honom fram till 1991 då körens nuvarande ledare, Agneta 
Sköld, tillträdde. 
Från att ha varit en ren ungdomskör har den med åren blivit mer blandad 
i åldrarna. Kören har en bred repertoar som omfattar såväl tidig musik 
som nyskriven. Kören har framgångsrikt deltagit i många körtävlingar och 
festivaler runt om i världen. 

ingrid melltorp studerade vid Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm 1968–1976 
och avlade Högre organistexamen, Högre 
kantorsexamen, Musiklärarexamen och Diplom i 
orgelspel. Hennes lärare i orgel var Professor Alf 
Linder och professor Anders Bondeman. Ingrid 
Melltorp har också studerat orgel för Professor 
Cor Kee, Amsterdam, Professor Hans Haselböck, 
Wien och Professor William Porter, Boston. Hon 
har också studerat orgelpedagogik vid Musikhögskolan i Göteborg och 
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deltagit i Högskolepedagogisk projektkurs vid konstnärliga fakulteten, Lunds 
universitet. 

Hon har varit verksam som organist 1972–2005 i bl a S:t Pauli församling, 
Göteborg och Martin Luthers församling, Halmstad. Ingrid Melltorp har 
undervisat i liturgisk orgel på Musikhögskolan i Göteborg 1996–2004 och 
sedan 2004 vid Musikhögskolan i Malmö, sedan hösten 2010 med titeln 
universitetslektor. Hon är ofta anlitad som lärare i liturgiskt orgelspel på 
fortbildningskurser. 

ulf norberg är född 1977 i Prästmon, Ångermanland. Han 
kom in på kantorsutbildningen i Mellansel som sextonåring. 
Thomas Wahlblom och Håkan Dahlén var hans orgellärare 
där. 1999-2001 studerade han för Torvald Torén och 
Anders Bondeman på orgelsolistubildningen vid Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm. Ulf fick sin organisttjänst 
i Hedvig Eleonora kyrka på  Östermalm i Stockholm  maj 
2007.

ulla olsson studerade vid Musikhögskolan i Malmö 
och utexaminerades som kyrkomusiker 1981. Hon 
fortsatte sina orgelstudier i Köpenhamn för Eileen K 
Wandermark och Flemming Dreisig. Utlandsstudier 
bedrevs dessutom i Paris för Jean Langlais och Gaston 
Litaize.

Ulla har rest genom hela Sverige och givit konserter 
vid många festivaler, varav flera sänts i radio samt 
spelat in en CD med franskromantisk orgelmusik. Hon 
har också givit konserter i Danmark, Polen och Italien.

Ulla utsågs till organist i S:t Peters klosters församling (1996-1997) 
och Matteus kyrka i Malmö (1997-2001). Sedan 2002 frilansar Ulla som 
konsertorganist och pianist men arbetar också med annan typ av musik och 
teaterprojekt.

agneta sköld är utbildad vid Musikhögskolan i 
Stockholm och avlade organistexamen 1969 samt 
kantors-och musiklärarexamen 1973. Därefter 
sångsolistutbildning. Korist i Radiokören och Eric 
Ericsons Kammarkör. Lärare vid musikhögskolan i 
Ingesund. Har varit verksam som kyrkomusiker sedan 
1978 och har sedan 1991 sin fasta punkt i Västerås 
domkyrka som biträdande domkyrkoorganist med 
ansvar för körverksamheten. Är domkyrkoorganist 
sedan 2006.  Som ledare för Mariakören sedan 
1991 har Agneta utvecklat kören och fört den till 
internationella framgångar i ett antal körtävlingar.
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Hon har vid sidan av sitt arbete komponerat, främst för kör.
Agneta Sköld har för sin musikaliska gärning mottagit flera utmärkelser; 

1998 Årets körledare, Johannes Norrbymedaljen, Gustaf Aulénpriset, 
Länsstyrelsens stipendium samt Västerås stads kulturstipendium. Agneta 
Sköld har stol nr 15 i Västmanlandsakademin.

lars tillenius har avlagt kyrkomusiker- (organist),  
gehörspedagog-,  körpedagog och orgelpedagogexamina 
och har arbetat som kyrkomusiker sedan 1978. 

Dirigentutbildning vid Bachakademin i Stuttgart för 
Helmuth Rilling samt sångstudier hos Erik Saedén.

Lars är klockspelare, arbetar som musikkonsulent i 
Västerås Stift och är domkapitlets musiksakkunnige.

thomas trotter är en av Storbritanniens 
mest respekterade musiker. Han har en 
speciell relation till City of Birmingham 
i England, där han 1983 utnämndes till 
City organist och därmed efterträdde den 
legendariske Sir George Thalben-Ball samt 
som organist vid den nybyggda magnifika 
Klaisorgeln i Symphony Hall. Han är också 
organist i St Margaret’s church, Westminster 
Abbey, i London och Visiting Fellow in 
Organ Studies vid Royal Northern College 
of Music. Hans karriär inleddes som organ 
scholar vid King’s College, Cambridge, och 
därefter vidtog studier för Marie-Claire Alain 
i Paris där han erhöll Prix de Virtuosité.

Thomas Trotter är en mottagare av Royal Philharmonic Society prestigefyllda 
instrumentalist Award som ett erkännande av sina särskilda insatser och 
som ”en av de främsta företrädarna för orgelkonsten”. Hans förträffliga 
musicerande har sedan länge lett till flera internationella samarbeten. Han 
har varit orgelsolist under ledning av bl a Sir Simon Rattle, Bernard Haitink, 
Riccardo Chailly och Sir Charles Mackerras. Som solist har han framträtt i 
Berlins ”Philharmonie”, ”Gewandhaus” i Leipzig, både ”Musikverein” och 
”Konzerthaus” i Wien och i Londons Royal Festival Hall och Royal Albert 
Hall samt vid de nybyggda Moskvas ”International Performing Arts Centre” 
och Budapests ”Palace of Arts”. Han har varit konsult för den byggda 
Marcussenorgeln i Manchesters Bridgewater hall såväl som den nya Klaisorgeln 
i Birmingham Symphony Hall. Han har spelat ett flertal ingivningskonserter 
på nya eller restaurerade orglar på platser som Clevelands ”Severance 
Hall” (Ohio), Princeton University Chapel (New Jersey), ”Concertgebouw” 
i Amsterdam samt St David’s Hall i Cardiff. Därtill har han regelbundna 
konserter vid viktiga historiska instrument som St. Ouen i Rouen, St. Bavo i 



29

Haarlem (Holland), Weingarten i Tyskland, Woolsey Hall vid Yale University. 
Han har framträtt vid festivaler i Salzburg, Berlin, Wien, Edinburgh och 
Londons BBC Proms. Som solist har han framträtt med flera av de ledande 
orkestrarna som Wienerfilhormonikerna, Berlinfilharmonikerna, London 
Philharmonic, Philharmonia Orchestra och Royal Philharmonic orchestra. 
Vid sidan av de regelbundna konserterna i Birmingham har Thomas Trotter 
framträtt i USA och Europa. De senare engagemangen inkluderar Poulencs 
Orgelkonsert med Royal Ballet vid Covent Garden i London, den engelska 
premiären av Paul Ruders Orgelkonsert, Christus Kirche i Dresden, Lapua 
orgelfestival, Åbo, St Petersburg och Mannheim. Under 2012 framträder 
Thomas Trotter vid Västerås orgeldagar, Orgel ’12, konserthuset i Berlin, 
American Guild of Organists konferens i Nashville och vid Englands Three 
Choirs festival.

Thomas Trotter gjorde sin USA debut med San Francisco Symphony 
Orchestra 1987. Bland många andra höjdpunkter därefter hör flera konserter 
vid Edinburgh International Festival och som solist vid öppningskonserten 
där med Janaceks Glagolitic Mass under ledning av Sir Charles Mackerras, 
framträdande vid femtioårsjubileet av orgeln i Royal Festival Hall, 
återinvigningen av orgeln i Royal Albert Hall, orgelsolist Poulencs Orgelkonsert 
tillsammans med Royal Ballet i ”Voluntaries” vid Covent Garden och konsert 
vid South Bank Centre’s Messiaen Festival – From the Canyons of the Stars 
– vid St Paul’s Cathedral i London. Han erhöll sitt första skivkontrakt på 
Decca Records 1989. Hans sju senaste skivor – Elgar i Salisbury Cathedral, 
orgeltranskriptioner på den nyrestaurerade Birmingham Town Hallorgeln, en 
samling med musik från Händel till Litaize på den nya Manderorgeln i St Giles 
Cripplegate (Critic’s Choice i Gramophone magazine Dec 2009), C.P.E. Bachs 
orgelverk på orgeln i Eton College, Robert Schumanns orgelverk på orgeln i 
Merseburg Dom, Tyskland (Editor’s Choice i Gramophone Jan 2011), Grand 
Organ Prom på den nyrenoverade orgeln i Royal Albert Hall och The Town 
Hall Tradition från Birmingham Town Hall. Alla dessa på skivbolaget Regent. 
Hans CD med musik av Liszt har erhållit Grand Prix du Disque.
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mattias wager (född 1967) är domkyrkoorganist 
i Storkyrkan i Stockholm och även verksam som 
konsertorganist och pedagog. Han studerade vid 
Kungliga Musikhögskolan där han tog  solistdiplom i 
orgelspel och improvisation. Sedan följde förstapriser 
i de internationella orgeltävlingarna i Strängnäs 
och Paris (improvisation) samt St. Albans, England 
(interpretation) och en internationell verksamhet 
med konserter och masterclasses. Mattias Wager 
har på sistone även fördjupat sin verksamhet 
med ensembleimprovisation och experiment med 
annorlunda konsertformer, framför allt som medlem av trion WÅG (med 
Anders Åstrand, slagverk, och Gary Graden, sång). Han har också gjort musik 
till ett antal teaterproduktioner, bl a Stockholms Stadsteaters uppsättning av 
Strindbergs Mäster Olof. 

tomas willstedt är domkyrko-
organist i Lund. Han är även 
konsertorganist, och har som sådan 
inbjudits till stora delar av världen, inte 
minst efter segern vid Internationella 
Improvisationstävlingen I Haarlem 
1992. Flera konsertresor har 
kompletterats med föreläsningar i 
både repertoarspel och improvisation.

Tomas Willstedt har lång 
pedagogisk erfarenhet: Här kan 

nämnas en 12-årig lärargärning i såväl solistiskt orgelspel som improvisation 
vid Musikhögskolan i Malmö. Sedan 2001 är han lärare i Improvisation vid 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Till de pedagogiska meriterna hör 
även hans läroböcker i orgelimprovisation.

Tomas Willstedt är också verksam som tonsättare, och har erhållit flera 
beställningar av främst körverk och verk för olika instrumentkonstellationer.

västerås domkyrkas motettkör består av ett 40-tal vana korister i blandade 
åldrar. Kören bildades 1991 av Agneta Sköld, och firar i år sitt 20-årsjubileum. 
Sedan år 2003 leds kören av Johan Hammarström.

Kören gör regelbundet konsertresor både i Sverige och utomlands. Hösten 
2009 var motettkören inbjuden som huvudensemble vid musikfestivalen 
Notti di Luce i Bergamo, Italien. Under 2012 etablerade de ett samarbete med 
Stockholms Bachsällskap i projektet att framföra J.S. Bachs samtliga kantater.

Kören framför både de stora kyrkomusikaliska verken med orkester och 
en omfattande a capella repertoar med spännvid från renässansen till vår tids 
musik.
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västerås sinfonietta är en av Sveriges äldsta orkestrar med rötter i det 
musiksällskap som startades 1883. Under den drygt 125-åriga verksamheten 
har orkestern varit en bärande del i stadens musikliv och har genom åren fått 
en hängiven och entusiastisk hemmapublik.

Med 700 respektive 300 abonnenter till sina båda konsertserier intar 
Västerås Sinfonietta en särställning bland landets orkestrar. Sedan hösten 2001 
spelar den för utsålda hus varje gång den framträder i Västerås. Musikerna är 
anställda på halvtid.

jessica zandén läste Drama-Teater-Film vid Lunds 
universitet och blev övertalad av brodern att även 
hon skulle söka till Scenskolan vilket också hon 
gjorde och gick 1978-1981 i Stockholm. 

Via en kortare sejour vid regionteatern i Härnösand 
och 1982-83 vid tv-teatern hamnade hon på samma 
scen som sin bror Philip, Stockholms stadsteater, där 
hon slog igenom främst som komedienne. Kabarén 
Klara Damer (1984) på Klara Kaféteater blev en 
stor framgång och renderade DN:s Kasperpris 1985 
med motiveringen att hon var en ”comedienne av 
sällan skådat slag med en underbart frisk scenisk 
utstrålning. Därtill äger hon en härlig begåvning i 
konsten att improvisera på en teaterscen”. 1988 framförde hon ståuppkomik 
som var specialskriven för henne på Westermans i Gamla stan. Sitt verkligt 
stora genombrott fick hon dock i en helt annan typ av roll nämligen som den 
kvinnliga huvudpersonen Lilian i Lars Molins familjeepos Tre kärlekar (1989 
och 1991). Där gestaltade hon en mycket komplicerad och neurotisk kvinna. En 
roll som hon håller som en av sina favoriter i motsats till hennes framträdande 
i såpan Skilda världar (1996-1997) där hon gestaltade den bitchiga och 
intriganta Rebecka Bovallius. Så småningom valde hon att hoppa av denna roll 
och ersattes av Nina Gunke. En annan stor tv-roll var som tonsättaren Bedrich 
Smetanas älskarinna Fröjda Beneche i F.E.D.A. (1990). Senare har hon fortsatt 
till stor del i det komiska facket med situationskomediserier som Agnes (2001), 
Livet är en fest (1996) eller prövad närradiochef i Jobbet och jag (1998) m.fl. 
men också i annorlunda roller som den neurotiska, modersdominerade judiska 
dottern i Freud flyttar hemifrån (1991).



Orgel 12
Orgel ’12 arrangeras av Västerås kyrkliga samfällighet, Västerås 

stift, Västerås domkyrkoförsamling, Sensus studieförbund samt 

Västmanlandsmusiken/Västerås sinfonietta.

Symposiet och festivalen har ekonomiskt stöd från Västerås stads 

kultur-, idrotts- och fritidsnämnd, Landstinget Västmanland och 

Arvsfonden. 

 

Arbetsgruppen för Orgel ’12 består av: 

Gunnel Fagius, Kyrkokansliet

Johan Hammarström, Västerås domkyrkoförsamling

Sofia Moberg, Sensus Mellansverige

Karin Sundin, verksamhetsutvecklare i kyrkomusikfrågor hos 

Sensus Stockholm-Gotland 

Lars Tillenius, Västerås stift 

Marit Torkelsson, Kyrkokansliet

Mattias Wager, Stockholms domkyrkoförsamling

Max Salo, Västerås stift

Åke Paulsson, Västerås stift




