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Op e r a d a x
Solister från Stockholms konstnärliga högskola (SKH): Linda Evers,
Mattias Gunnari, Katariina Holma, Hans Klareskog, Tilde Rödland,
Vilma Skäryd, Linnéa Törnqvist

KTH:s Akademiska Kapell

Dirigent Mats Janhagen, Director Musices
Programvärd Christine Morgan

P R O G R A M

Mozart: Uvertyr till Teaterdirektören
Mozart: »Va, l’error mio palesa« ur Mitridate (Katariina Holma)
Mozart: »Or sai chi l’onore« ur Don Giovanni (Tilde Rödland)
Mozart: »Se vuol ballare« ur Figaros bröllop (Hans Klareskog)
Mozart: »Cosa sento« ur Figaros bröllop (Linnéa Törnqvist, Mattias

Gunnari, Hans Klareskog)
Bizet: Habanera ur Carmen (Vilma Skäryd)
Bellini: »Casta diva« ur Norma (Linda Evers)

— Paus —

Mozart: »Dies Bildnis ist bezaubernd schön« ur Trollflöjten (Mattias
Gunnari)

Mozart: »Ah guarda sorella« ur Così fan tutte (Linda Evers, Vilma Skäryd)
Mozart: »Soave sia il vento« ur Così fan tutte (Tilde Rödland, Katariina

Holma, Hans Klareskog)
Mozart: »Una donna a quindici anni« ur Così fan tutte (Linnéa Törnqvist)
Mozart: »Via, resti servita, Madama brillante« ur Figaros bröllop (Linda

Evers, Katariina Holma)
Mozart: »Susanna or sia sortite« ur Figaros bröllop (Linnéa Törnqvist,

Tilde Rödland, Hans Klareskog)
Mozart: »Non ti fidar, o misera« ur Don Giovanni (Tilde Rödland, Vilma

Skäryd, Mattias Gunnari, Hans Klareskog)

Musikalisk instudering: Majsan Dahling

Språkinstudering: Giuseppina Penta



De medverkande

Katariina Holma,
mezzosopran, kom-
mer från Alahärmä
i Österbotten, Fin-
land. År ���� inledde
hon sina sångstudi-
er vid Mellersta Ös-
terbottens konserva-
torium för sångpeda-
gogen Marita Kaaki-
nen. Hon �yttade senare till Sverige för
att studera på Musiklinjen Kapellsbergs
Operastudio vid Härnösands folkhögskola.
Hon har hunnit jobba tillsammans med �e-
ra dirigenter, så som Sakari Oramo, Anna-
Maria Helsing och David Björkman. Sin
operadebut gjorde hon ����med Norrbot-
ten ���, vid urpremiären av Sven-Davids
Sandströms kyrkoopera Under en kvinnas
hjärta.

Mattias Gunnari, te-
nor, kommer från
Strängnäs och har
tidigare studerat vid
Kungliga Musikhög-
skolan i Stockholm,
Örebro Musikhög-
skola samt Musik-
högskolan Ingesund.
Nu studerar han vid
Stockholms konst-
närliga högskola. Han har medverkat i
produktioner på bl.a Läckö Slottsteater,
Dala-Floda Operafest, Eskilstuna Sommar-
opera, Vasateatern i Stockholm samt med
Royal Swedish Chamber Orchestra. Matti-
as har erhållit en rad stipendier, bl.a. från
Kungl. Musikaliska Akademien, Hans Dal-
borgs Musikstipendium samt Stockholms
Wagnersällskaps Bayreuth-stipendium.

Hans Klareskog, ba-
ryton från Uppsa-
la, var ingenjörsstu-
dent i Linköping när
han upptäckte sång-
en genom en spex-
kör. Sedan dess har
han studerat sång
vid Musikhögskolan
Ingesund ochHärnö-
sands folkhögskola
innan han blev antagen till SKH. Men
han jobbar fortfarande som programme-
rare ibland. Framförda roller inkluderar
Papageno (Troll�öjten), Le Dancaïre (Car-
men), Silvio (Pagliacci), Ping (Turandot)
och Betto (Gianni Schicchi). Hans hjärta
bultar för all musik med mycket passion,
men kanske lite extra hårt för de fantastis-
ka linjerna hos Verdi och Puccini.

Foto: Johan Bodell

Vilma Skäryd,
mezzosopran från
Bollnäs, har under
uppväxten deltagit i
ett �ertal pop- och
musikalproduktio-
ner, men under tred-
je året i gymnasiet
vid Estetiska pro-
grammet väcktes in-
tresset för opera. Vil-
ma har däre�er stu-
derat klassisk sång
vid Bollnäs Folkhög-
skola samt på Operastudion Kapellsberg
vid Härnösands Folkhögskola. Somma-
ren ���� spelade hon Marcellina (Figaros
bröllop) på Loses �nnskogsteater samt vid
Dala-Floda Operafest. I våras mottog hon
Bollnäs kommuns kulturstipendium.
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Linnéa Törnqvist,
sopran, är född och
uppvuxen i Norrkö-
ping. Intresset för
musik och teater har
funnits där sedan
barnsben, då Linnéa
medverkade i musi-
kaler i hemstaden.
Under gymnasieti-
den växte intresset för opera och däre�er
har hon studerat vid bland annat Operastu-
dio �� och Kungl. Musikhögskolan. Utöver
studierna har hon medverkat som sopran-
solist i bland annat Juloratoriet av Bach,
Förklädd Gud av Lars-Erik Larsson och
Gloria av Vivaldi. Linnéa har mottagit sti-
pendier från G.T. Bäckman, A.H. Gode och
från�yra och Sven Ribbing.

Tilde Rödland,
sopran, född på Got-
land ����. Tilde en-
gagerade sig i tidig
ålder i olika musika-
liska sammanhang
som körer och kam-
marmusikgrupper,
men det stora in-
tresset för scenkonst
väcktes genom medverkan i olika produk-
tioner med Gotlands musikalkompani.
Hon är utbildad vid Lilla Akademien, Birka-
gårdens folkhögskola och bedriver nu stu-
dier vid Stockholms konstnärliga högskola.

Linda Evers, sopran,
är född ���� och
uppvuxen i Karlstad.
Linda har, utöver på-
gående studier vid
Stockholms konst-
närliga högskola, ti-
digare studerat sång
vid Operastudion
Kapellsberg och Musikhögskolan Inge-
sund, samt arbetat med �era internatio-
nellt framstående lärare och sångare såsom
George Shirley, Gioacchino Li Vigni och
Gail Dubinbaum.

ß

Mats Janhagen,
f. ���� i Malmö, är
från och med ����
DirectorMusices vid
���. Han är samti-
digt lektor i orkester-
dirigering vid Kung-
ligaMusikhögskolan
(���). Janhagen stu-
derade valthorn och
komposition vidMu-
sikhögskolan i Mal-
mö samt dirigering vid University of Michi-
gan. Redan som ��-åring debuterade han
som dirigent med Helsingborgs symfoni-
orkester. Han har varit chefdirigent vid Öst-
göta blåsarsymfoniker, konstnärlig ledare
för Östersunds serenadensemble samt ka-
pellmästare vid Oscarsteatern i Stockholm.
Under perioden ����–���� var han musik-
direktör och konstnärlig ledare för Arméns
Musikkår. Han har gästdirigerat såväl i Sve-
rige som utomlands. Parallellt med dirige-
randet har han också ägnat sig åt arrange-
ring och komposition.
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KTH:s Akademiska Kapell

KTH:s Akademiska Kapell (�����) är idag en stor symfoniorkester på
närmare ��musiker som till största delen består av lärare, studenter och
alumni från ���. Musikerna understöds av några professionella stämledare,
som bidrar med sin erfarenhet.
Kapellets huvuduppgi� är att spela vid ���:s högtidliga ceremonier såsom
promoveringar i Konserthuset och diplomeringar i Stadshuset. Orkestern
ger också fyra till fem o�entliga konserter varje år i de stora konsertsal-
arna i Stockholm, o�a i samarbete med Operahögskolan eller Kungliga
Musikhögskolan.
Kapellet grundades ���� av dåvarande Director Musices Gunnar Julin, och
leds sedan ���� av nuvarande Director Musices Mats Janhagen.

Medverkande orkestermedlemmar 23 oktober 2020

Flöjt: Jesper Jerkert, So�a Moberg. Oboe: Viggo Kann, Jiatong Li. Klarinett: Stefan
Nilsson, Marenka Brussee. Fagott: Amanda Kann, Per-Erik Laksjö. Horn: Stefan
Garpås, Björn Törnblom. Trumpet: Stig Persson, Till Grüne-Yano�.

Pukor: Jan Huss.

Violin 1: Gentilia Pop Kårfors (konsertmästare), Hiroki Tomita, Ann-Judith Raben-
schlag Karpe, Philip Bergström, Mónica Villaneuva Aylagas. Violin 2: Kent Carlsson
(stämledare), Tor Sandqvist, Cathrine Bergh, Sven Ove Hansson. Viola: Ulf Larsson
(stämledare), Jordi Altayó, Ingemar Petermann. Violoncell: Per-Ola Claesson (stäm-
ledare), Charlotte Lucke. Kontrabas: Jan Dahlkvist (stämledare), Martin Borgén.
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Om musiken

Vi ägnar den här konserten åt tre kompositö-
rer med en osedvanlig förmåga att skriva melo-
dier för den mänskliga rösten: Wolfgang Ama-
deusMozart (����–����), Vincenzo Bellini (����–

����) och Georges Bizet (����–����). Alla tre dog
i ��-årsåldern, men lämnade e�er sig odödliga
mästerverk som ännu hör till de mest spelade
på världens operahus.

ß

Wolfgang Amadeus Mozart

Mozart skrev ett tjugotal operor – det exakta an-
talet beror på hur man räknar de ofullbordade
verken. Han skrev i alla de tre stora genrerna vid
denna tid: opera seria (tragisk eller seriös ope-
ra), opera bu�a (komisk opera), och Singspiel
(den tyska varianten av komisk opera). Vi kom-
mer att framföra höjdpunkter ur en opera seria,
Mitridate, tre av hans mest kända bu�a-operor,
Figaros bröllop, Don Giovanni och Così fan tutte,
och hans mest kända Singspiel, Troll�öjten. Kon-
serten inledsmed uvertyren till ett annat av hans
Singspiel, Teaterdirektören.

En av Mozarts storheter som operatonsätta-
re är att han gav alla roller en egen musikalisk
karaktär. Detta var något nytt, och en viktig för-
nyelse av operakonsten. Kanske allra tydligast
märker man detta i Troll�öjten, där alla roller
har ett alldeles eget musikaliskt idiom.

Samtidigt fäste han stor vikt vid att anpassa
musiken till den enskilda sångaren. Han skrev
ogärna en aria utan att först ha trä�at och lyssnat
på sångaren. Inför nya uppsättningar ändrade
han o�a mycket för att passa de nya sångarna.
Omen aria var för svår, tvekade han inte att ersät-
ta denmed enny somvar anpassad till sångarens
förmåga. Idag letar vi gärna e�er tonsättarens
sista version av en opera, och vill se den som
den enda korrekta. I Mozarts fall bör man inte
tänka på det sättet, e�ersom ändringarna i en
senare version i regel är anpassningar till en ny
ensemble.

Mitridate, re di Ponto
År ����, under en turné i Italien tillsammans
med pappa Leopold, �ck den ��-årige Wolfgang
Mozart i uppdrag att skriva en opera för Teatro
Regio Ducale, föregångaren till La Scala. Sångar-

na var krävande, och Mozart arbetade hårt med
att anpassa sin musik till deras önskemål. Ett
för Mozart osedvanligt stort antal förkastade ut-
kast till olika delar av operan har bevarats. Men
han lyckades inte helt med att göra sångarna nöj-
da. Till hans förtret drev huvudrollsinnehavaren
igenom att få sjunga en aria från Quirino Gas-
parinis tonsättning av samma libretto, i stället
för den aria somMozart hade skrivit åt honom.

Mozart dirigerade själv premiären. Operan
blev en stor succé och spelades �� gånger under
säsongen ����–��. Sedan dröjde det dock två-
hundra år innan den spelades igen, i Salzburg år
����.

Teaterdirektören
I januari ����, mitt under arbetet med Figaros
bröllop, skrev Mozart den korta enaktaren Tea-
terdirektören (Der Schauspieldirektor) på beställ-
ning av kejsar Josef II, som också hade bestämt
handlingen. Två sopraner försöker överglänsa
varandra i en tävling om vem som ska vara pri-
ma donna och vem som ska hamest betalt. Dock
samsas de till slut, och förenas i en musikalisk
hyllning till konsten. Stycket uruppfördes som
underhållning e�er en lunch på slottet, följt av
en annan enaktare, skriven av Antonio Salieri.
E�ersom librettot är fyllt av anspelningar till då-
tida teaterskvaller har sentida uppsättningar i
regel använt nästan helt nyskriven text.

Figaros bröllop
År ���� skrev Mozart till sin pappa Leopold att
han hade läst mer än hundra libretton men inte
hittat något som han var nöjdmed. Till slut hitta-
de han dock ett skådespel av fransmannen Pierre
Beaumarchais, som hade premiär ����. Det var
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ett kontroversiellt val e�ersom pjäsen mycket
starkt tog de fattigas parti. Den har i e�erhand
ansetts förebåda den franska revolutionen. Ett
försök att framföra Beaumarchais’ pjäs i Wien i
februari ���� hade stoppats av censuren. Ändå
kontaktade Mozart poeten och librettisten Lo-
renzoDa Ponte och föreslog att de skulle göra en
opera på grundval av pjäsen. Da Ponte skrev ett
libretto där han tog bort de politisktmest kontro-
versiella avsnitten, i synnerhet Figaros monolog
om det nedärvda adelskapets orimlighet. Han
lyckades också få kejsar Josef II, som var myck-
et musik- och teaterintresserad, att personligen
godkänna librettot. Först däre�er påbörjadeMo-
zart sitt arbete med musiken.

Resultatet blev som bekant en förväxlings-
komedi med ganska komplex handling, där
mycket handlar om relationer mellan kvinnor
och män. Men det politiska budskapet var inte
helt borta. För dåtidens publik var det anmärk-
ningsvärt att Mozarts musikaliska gestaltning
framställde betjänter och andra personer ur de
lägre samhällsklasserna som mer fullödiga per-
soner än adelsfolket. Operan skilde sig också
från traditionen inom opera bu�a genom att
handlingen inte enbart fördes fram i recitativen
utan också i arior och ensemblestycken.

Uruppförandet i maj ���� i Wien blev en
stor framgång. Publiken kallade in sångarna
till såmånga dacapon att föreställningarna blev
orimligt långa. Därför införde teatern regler
som begränsade antalet omtagningar. Uppsätt-
ningen i Prag i december samma år blev en ännu
större succé, och teaterledningen beställde ge-
nast en ny opera av Mozart.

Don Giovanni
Beställningen från Prag ledde till ett ytterligare
samarbete mellan Mozart och Da Ponte. De val-
de att bygga på legenden om en spansk kvinno-
tjusare vid namn Don Juan, som vid denna tid
allmänt ansågs ha varit en verklig historisk per-
son. Da Ponte var god vän med Giacomo Casa-
nova (än idag berömd för sina förförelsekons-
ter), och det påstås att Casanova bidrog till li-
brettot. Detta har dock inte gått att belägga.

Don Giovanni hade premiär i Prag �� okto-
ber ����. Det var två veckor senare än planerat,

e�ersomden svåramusiken krävde �er repetitio-
ner än beräknat. Publiken tog emot operan med
stor entusiasm, men operan blev också o�a kriti-
serad för att vara sedeslös. Ända fram till början
av ����-talet brukade Don Giovanni anpassas
för att bli, som man tyckte, mer moralisk. Fram-
förallt uteslöts �nalensemblen, vilket ledde till
att föreställningen avslutades med den osedlige
huvudpersonens färd ner i helvetet. Numera spe-
las alltid det avslutande ensemblestycket, vilket
ger hela verket en mer hoppfull och mindre mo-
raliserande prägel, helt i enlighet med Mozarts
avsikter.

Così fan tutte
Mozart och Da Ponte samarbetade en tredje
gång, nämligen i Così fan tutte, som de skrev
år ����. Liksom deras båda tidigare samarbe-
ten rubricerades detta som en opera bu�a, men
här �nns ocksåmånga avsnitt med opera seria-
karaktär, o�a med plötsliga växlingar mellan de
båda uttryckssätten. Operan uruppfördes i janu-
ari ���� i Wien, och blev genast en stor succé.

Men denna opera blev, än mer än Don Gio-
vanni, föremål för upprörda moraliska känslor.
Così fan tutte handlar om kvinnlig snarare än
manlig liderlighet, vilket torde ha varit än mer
stötande. Därtill kom att det oklara, öppna slu-
tet inte ger klart besked om vilka relationer som
skulle bli varaktiga, och framförallt inte levere-
rar ett konventionellt moraliskt facit. Till och
med Beethoven, som var en stor beundrare av
Mozarts musik, var kritisk till att Mozart slösat
bort sin begåvning på ett så omoraliskt libretto.
På ����-talet löste man o�a det moraliska »pro-
blemet« genom att kombinera Mozarts musik
med helt nya libretton med en annan, mera mo-
raliskt högtstående handling. I Danmark spela-
des t.ex. musiken tillCosì fan tutte till ett libretto
med namnet »Flykten från klostret«. Först ett
stycke in på ����-talet �ck publiken åter möjlig-
heten att avnjuta Così fan tutte i dess ursprungli-
ga skick.

Trollflöjten
Den tyskspråkiga operan Troll�öjten beställ-
des av teaterdirektören Emanuel Schikaneder
i Wien, som även skrev librettot i nära samarbe-
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te med Mozart. Handlingen utspelas i det gamla
Egypten. Schikaneder och Mozart var båda fri-
murare, och åtskilligt i operan är hämtat från
frimurarnas symboler och ritualer. Ett annat un-
derliggande tema är upplysningen, som främst
gestaltas allegoriskt, som ljusets kampmotmörk-
ret. I partituret representeras mörkrets makter
av molltonarter, medan ljuset och upplysningen
skildras med durtonarter. Operan kombinerar
ett folkligt tilltal med komplext sammanvävda
teman om upplysning och mystik – en kombina-
tion som torde ha framstått som mindre motsä-
gelsefull påMozarts tid än för enmodern publik.

Schikaneder var en notorisk mångsysslare.
Han var inte bara teaterdirektör och librettist,

utan sjöng också Papageno i den första uppsätt-
ningen. Dock var han ingen suverän sångare,
vilket man märker på att Mozart låter orkestern
stödja hans sång i långt större utsträckning än
de roller som sjöngs av mera tonsäkra sångare.

Operan hade premiär den �� september ����
i Wien. Den blev en stor publikframgång, och
under de följande åren spelades den på operor
runt om i Europa. Mozart dog tvåmånader ef-
ter premiären och �ck inte uppleva detta. Men
dess popularitet har aldrig sviktat. Enligt den
senaste statistiken är Troll�öjten nu den tredje
mest spelade operan i världen. (Verdis La Tra-
viata innehar första plats, och Bizets Carmen
den andra.)

ß

Vincenzo Bellini
Vincenzo Bellini var redan en uppburen opera-
kompositör när han år ���� �ck uppdraget att
komponera en opera för La Scala i Milano. Li-
brettot till Norma skrevs av Felice Romani på
grundval av ett nytt teaterstycke av fransmannen
Alexandre Soumet. Bellini och Romani arbeta-
de nära tillsammans under tre intensiva höst-
månader. Bellini var krävande, och Romani �ck
skriva om det mesta, o�a mer än en gång. Ro-
manis hustru hävdade att Romani sammantaget
hade skrivit tre Norma, alla lika vackra. Romani
hade också stora besvär med att hantera censu-
ren. Operan utspelar sig bland upproriska galler
i det romerska riket. Milano ingick sedan ���� i
den österrikiska (habsburgska) monarkin. Cen-
sorerna reagerade mot alla uppenbara likheter
mellan de undertryckta gallerna och det sam-
tida Milano. Romani tvingades ta bort mycket,
men publiken förstod ändå vad som åsy�ades.

Giuditta Pasta, som sjöng huvudrollen, �ck
också ha synpunkter. Först vägrade hon att
sjunga arian »Casta diva« e�ersom hon inte
tyckte att den passade hennes röst. Men Bellini
övertalade henne att sjunga igenom den varje
morgon i en vecka. Om hon då inte gillade den,
skulle han ta bort den. Den �ck vara kvar. Under

repetitionerna sänkte han den dock en helton
(från G-dur till F-dur) för att den bättre skulle
passa hennes röst. Titelrollen i Norma är, även
med denna justering, en av de mest krävande
sopranrollerna i standardrepertoaren.

Repetitionerna genomfördes under stor
osäkerhet e�ersomman fruktade att den pågåen-
de koleraepidemin skulle nå Milano. I så fall
skulle teatrarna stängas, och föreställningen stäl-
las in. Men så blev det inte. Premiären ägde rum
på La Scala den �� december ����. Publiken var
inte så entusiastisk som Bellini hade hoppats,
vilket delvis kan ha berott på att sångarna var
trötta e�er långa repetitioner på själva premiär-
dagen. De e�erföljande föreställningarna gick
bättre. Bellini skrev till en vän att föreställning-
en var ett »�asko«, men riktigt så illa var det
inte. Under de följande åren blev Normamyck-
et spelad på operahus världen runt. Den unge
Richard Wagner dirigerade Norma åtta gånger i
Riga. Han skattade Bellini mycket högt och be-
traktade Norma som hans bästa opera. Det är
en uppfattning som har stått sig, även om �e-
ra andra av Bellinis operor fortfarande spelas
regelbundet.

ß
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Georges Bizet
Georges Bizets opera Carmen var en beställning
från Opéra-Comique i Paris. Den bygger på en
kortroman av Prosper Mérimée med samma
namn, som Henri Meilhac och Ludovic Halévy
omformade till ett libretto. Temat ansågs osed-
ligt, och operan var därför kontroversiell redan
innan den var färdigskriven. Redan före repe-
titionerna avgick en av teaterns högsta chefer i
protest mot beslutet att spela ett så omoraliskt
verk. Det var svårt att �nna en sångerska till
huvudrollen, som många ansåg vara anstötlig.
Till slut fann man Célestine Galli-Marié, som
förstod och uppskattade Bizets intentioner med
verket.

Repetitionerna, som började i oktober ����,
var också ovanligt kon�iktfyllda, men delvis av
andra orsaker. Orkestern vägrade att spela ef-
tersommusiken var för svår, men det löste Bizet
genom att ändra i noterna. Kören protesterade
bådemot de svåra noterna ochmot att de avkräv-
des att agera på scenen. De var vana att stå stilla
och sjunga, med blicken riktad mot dirigenten.
De gick dock att övertala till det nya arbetssättet.
Teaterledningen begärde ändringar för att göra
föreställningen mera sedlig, men de �ck i stort
sett ge sig.

I alla dessa kon�ikter �ck Bizet kra�fullt
stöd av Galli-Marié. Samtidigt var hon mycket
krävande i fråga om sina egna sångpartier. Det
gällde t.ex. Habanera-arian, som var en bearbet-
ning av en dåtida schlager. Hon var missnöjd

med Bizets första version, och hon och Bizet
arbetade igenom både text och musik gång på
gång. Först e�er åtta versioner var de båda nöj-
da. Man kan därför betrakta slutversionen som
skriven tillsammans av Bizet och Galli-Marié.

Vid urpremiären den �mars ���� chockades
många i publiken av den sommanmenade omo-
raliska handlingen. En del nummer, bl.a. Haba-
neran, �ck rikligt med applåder, men på det hela
taget var premiärpubliken kallsinnig. De �esta
kritiker var också negativa. Den moraliska ils-
kan förstärktes av att teatern (Opéra-Comique)
annars mest gav familjevänliga föreställningar.

E�er premiären gick det mycket bättre. Re-
dan den andra föreställningen hade en långtmer
entusiastisk publik, och det gavs �� föreställning-
ar med hygglig biljettförsäljning. Många av Bi-
zets kolleger var positiva, inte minst Tjajkovskij
som ansåg att Carmen var ett mästerverk. Men
Bizet var ändå förkrossad e�er premiären och re-
censionerna. Verket som han hoppats såmycket
på hade i hans egna ögon blivit ett misslyckande.
Han dog tre månader e�er premiären, fortfaran-
de övertygad om att Carmen var ett �asko.

Knappt ett halvår e�er hans död uppför-
des Carmen i Wien, där den blev en stor succé,
både hos publiken och hos musikkännare. Jo-
hannes Brahms blev så förtjust att han kom att
se Carmen tjugo gånger. Wien-föreställningen
blev början för ett segertåg för Carmen på värl-
dens operascener. Det pågår ännu.

— S��� O�� H������
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KTHAK:s traditionella julkonsert

Nästa konsert med ����� är julkonserten, som ges mån-
dagen den � december ����. Den första konserten ges kl.
��.��–��.��, den andra kl. ��.��–��.��. Plats: Kungasalen
på Kungliga Musikhögskolan.

På grund av Covid-�� kommer ett mindre antal biljetter
endast att erbjudas till ���-anställda samt studenter. Mer
information kommer att �nnas på hemsidan när konserten
närmar sig (www.kth.se/aktuellt/kthak).
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