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ROYAL FIREWORKS MUSIC – DET SKA VI FYRA!

Händels festliga musik och ett kungligt fyrverkeri sitter perfekt här på kung-
liga pyrotekniska högskolans borggård och har blivit en tradition för stockhol-
mare som vill fyra sensommarens bästa utomhusevenemang.

I år är det sex blåsorkestrar som slår sig samman i konsertens spektakulära 
finalnummer. Uppåt etthundrafemtio medverkande kommer att underhålla, 
Operahögskolans rektor Magnus Aspegren presenterar, Peter Nordin från 
Uppsala är pyrotekniker och kth:s bibliotekscafé har kaffeservering i bibliote-
ket, Osquars backe 31. Bäddat för folkfest!

kth finns numera på Stockholms kulturkarta. Här frodas inte bara teknik 
utan många sorters musik och skön konst och vi delar vårt campus med Ope-
rahögskolan och Dans och cirkushögskolan. Klart att vi då har en del fyr för 
oss tillsammans! Förresten, vet du vad vårt motto varit i hundra år? Det kan 
du läsa i kth:s emblem, om du har god syn.

I Fyrverkeriorkestern 2012 medverkar blåsare, slagverkare, kontrabasister från
· KTHs Akademiska Kapell
· Nacka Symphonic Band
· PromenadOrquestern med baletten Paletten
· Täby Blås
· Upplands-Brosextetten
· Vallentuna Blåsorkester

Blåslagen slås av Gunnar Julins dirigentpinne så att de tutar i takt i finalen. 
Men några instrumentalister är faktiskt inte blåsare. Vill du få utmärkelsen 
”skarpögd konsertbesökare” kan du försöka upptäcka vilka andra instrument 
som spelas. Rätta svaret ger presentatören så småningom.

För scenkonstruktion, ljus och ljud står firman RandR, Robert Ricciuti.  
Campus ab, Claes Henningsson sköter alla transporter samt ser till att borggår-
den är snygg och prydlig. Ett varmt tack vill jag rikta till vår sponsor Akade-
miska Hus för ekonomiskt stöd till denna produktion och framför allt tackar 
jag konsertpubliken för den generösa kollekt ni alla kommer att lägga!

Snart smäller det!

GUNNAR JUlIN, DIRECTOR MUSICES

KTH



Kl 18.30 Upplands-Brosextetten under ledning av Per-Åke Lilja 
 hälsar Er alla välkomna utanför kth info.

Kl 19.00 Promenadorquestern med Baletten Paletten
 dirigent: anders norell bergendahl
 Thats’s a Plenty, lew Pollack, arr av Susanne Gräslund
 Everybody Loves my Baby, Spencer Williams, arr av Esa Falkenroth
 Americano, Renato Carosone, arr av Robert Peterson
 Tiger Rag, Nick laRocca, arr av Helge Asplund
 Zambezi, Nico Carstens, arr av Run Kas
 
Kl 19.30 Nacka Symphonic Band  
 dirigent: elisabeth gustafsson
 Star Wars, Main Title, John Williams, arr av Doug Adams 
 Samba de Orfeu ur filmen Orfeo negro luiz Bonfà, 
 arr av Björn Morten Kjaernes
 Dancing Queen, Benny Andersson/B Ulvaeus, arr J Utbult, bearb E Gustafsson
 Zottel-marsch trad, arr Tore Andersson
 Valda delar ur The lion King av Elton John i arr av Paul lavender
 Vivu Esperanto! Marsch av Sam Rydberg

Kl 20.00  SYRPRIS!

Kl 20.05 Stora Fyrverkeriorkestern på KTH 2012 ber att få framföra
 leonard Bernstein  Ur West Side Story
 (1918-1990) Två danser
  Mambo
  Cha-cha

  I feel pretty
  Solist Sofie Asplund, sopran Operahögskolan

  Maria
  Solist Kristofer lundin, tenor 
  Operahögskolan
Kl 20.15 KTH:s rektor Peter Gudmundson

Kl 20.20 leonard Bernstein  Balcony Scene, duett, Tonight
 (1918-1990) Solister Sofie Asplund, sopran och 
  Kristofer lundin, tenor Operahögskolan.

Kl 20.30 Georg Friedrich Händel Musiken till ett Kungligt Fyrverkeri
 (1685-1759) Ouverure
  Bourrée    
  La Paix (Freden)
  La Réjouissance (Glädjefesten)
  Menuet

 Owe Green, arr Vid dagens slut.
 (1923-2009)       Jägarhorn: Anna Åkesson, doktorand vid kth
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Upplands-Brosextetten, under kapellmästaren Pär-Åke Lilja, välkomnar alla 
med traditionell sextettmusik från 1850-talet till dagens underhållningsmusik. Med 
denna sättning uppstod vår militärmusik: esskornett, b-kornett, althorn, två tenorba-
suner, tuba och slagverk. Upplands-Brosextetten medverkar gärna med att föra denna 
tradition vidare och erhöll 1998 kommunens kulturpris.

Promenadorquestern med baletten Paletten 
Promenadorquestern, PQ, är en studentorkester vid kth och officiell orkester för Tek-
niska Högskolans Studentkår. Orkestern bildades år 1956 i samband med Den ärorika 
revolutionen, då Konglig Elektrosektionen gjorde revolution mot dåvarande kårord-
förande Sigvard Barke när denne beslutat att ge Kemisektionen den gula färgen som 
tidigare tillhört Elektro. Orkesterns färger är därför svart och gult, dess balett heter 
Paletten och dess paradnummer är Zambezi och Tiger Rag. Den anrika pq har sedan 
dess spelat glad och delvis kaotisk tradjazz och dixieland medans Paletten har slängt 
med benen i charleston och lindyhopstil.

Nacka Symphonic Band kommer från Nacka musikskola och är dess äldsta 
orkester. Eleverna, som ska ha viss spelskicklighet, kommer från åk 9 och gymnasiet. 
Nacka Symphonic Band har representerat Nacka Musikskola vid ett flertal interna-
tionella festivaler, senast Kos i Grekland 2009. Numera är Nacka Symphonic Band 
också en marscherande blåsorkester. Elisabeth Gustafsson har i nio år lett orkestern 
tillsammans med tre lärarkollegor nämligen Björn Olsén, träblåslärare, Mikko Is-
kanius, bleckblåslärare och Martin Strand, slagverkslärare och alla spelar också med 
i orkestern. Elisabeth arbetar som flöjtlärare, orkesterledare och ackompanjatör vid 
Nacka Musikskola.

Välkomna åter på musikaliska evenemang med KTHs Akademiska Kapell 
Hösten 2012 händer följande:

Fredag 19 oktober kl 19.30 på Musikaliska (Nybrokajen 13) ges Operadax, då studen-
ter från kth möter studenter från Operahögskolan (ohs) i ett blandat operaprogram. 
I år är det andra årets kandidatstudenter som sjunger och kth:s Akademiska Kapell 
som ackompanjerar. Musik av bl a Bizet, Gershwin, Mozart och Puccini. Konfe-
rencier är professor Wilhelm Carlsson och director musices Gunnar Julin, dirigent.  
Biljetter via Musikaliska, Nybrokajen 11.

Onsdag 5 december ges kth:s bejublade julkonsert i Engelbrektskyrkan kl 19.30. 
Våra kända advents och julsånger i fräscha arrangemang för soli, kör och orkester. 
Vi släpper dessutom en ny jul cd. Margareta Bengtson, sopran, Gunnar lundberg, 
baryton, Kongl Teknologkören och kths Akademiska Kapell under ledning av Gun-
nar Julin. Biljetter säljes på kth:s bibliotek från 5 november och vid entréen i Engel-
brektskyrkan.

År 2013
Välkomna även till nästa års Fyrverkerikonsert här på kth den 11 september 2013 kl 
19.00-21.00.


