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The fifth edition of Festival O/MODERNT is inspired 
by the muse of Domenico Scarlatti. Virtuosic, 
extravagant and flamboyant, Domenico’s sonatas for 
solo keyboard are delightful musical journeys in two 
halves. Full of astonishing variety, these miniature 
works probe the world of binary form, setting off 
through harmonic space to discover far-flung places 
before returning home. For Festival O/MODERNT 
2015 Scarlatti the younger’s ‘ingenious jesting with 
art’ is showcased alongside the operatic genius of his 
father, Alessandro. And that is why this summer’s 
weeklong voyage through music, art and literature  
is doubly guided by the idea of the TWOFOLD.

Domenico Scarlatti är musan som låtit inspirera  
den femte upplagan av festival O/MODERNT.  
I hans snillrika sonater för tangentinstrument möts 
vi av virtuositet, överdåd och prakt i en tudelad 
musikalisk resa. Dessa miniatyrverk av vitt skilda 
uttryck trevar sig fram genom ett tvådelat formspråk 
och utforskar harmonikens rymd till dess yttersta 
gränser innan de återvänder hem till en bekant form. 
Under Festival O/MODERNT 2015 får Scarlatti den 
yngres ”underfundiga lek med konst” dela plats 
med fadern Alessandros musikdramatiska geni. 
Och det är därför som denna sommars veckolånga 
resa genom musik, konst och litteratur är (dubbelt) 
guidad av idén om det TVÅFALDIGA. 
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The festival exudes creativity from every pore SVENSKA DAGBLADET Kreativiteten genomsyrar hela festivalen 

One of Sweden’s coolest and most exciting festivals OPUS Kort sagt en av Sveriges häftigaste och mest spännande festivaler 

It may be the most multi-dimensional classical festival in the world THE LONDON MAGAZINE Troligen den mest multidimensionella klassiska festivalen i världen 

HUGO TICCIATI Artistic Director



A newly composed opera-ballet by Wijnand van Klaveren interweaves 
Alessandro Scarlatti’s Griselda, based on a story from the Decameron of 
Boccaccio, with themes from Domenico’s keyboard sonatas and some 
modern interludes.
 In the illness now known as bipolar disorder the dark side of twoness 
manifests itself as a disruptive bifurcation. Over the centuries and under 
a host of different names, many of the world’s great creative minds have 
experienced this condition. The second part of this evening’s programme 
is devoted to works by composers who have felt its influence and to 
texts set to music that deal directly and indirectly with the conflicting 
energies associated with bipolarity. 
 Works performed include Schumann’s Symphonic Études. Bringing us 
right up to the present day, the O/MODERNT Chamber Orchestra will 
present richly coloured arrangements of songs by R.E.M., Nirvana, The 
Beach Boys, Irving Berlin, Charles Mingus and Charlie Parker.

En nyligen komponerad opera-balett av Wijnand van Klaveren väver 
samman Alessandro Scarlattis Griselda, som bygger på en av berättelserna 
i Boccacios Decamerone, med teman ur Domenicos sonater samt några 
moderna mellanspel.
 I tillståndet som vi idag fångar in i termen bipolär sjukdom gestaltar 
sig den mörka sidan av dualiteten som en störande tudelning. Genom 
århundranden har många av världshistoriens mest kreativa hjärnor lidit av 
detta tillstånd, under en mängd olika namn. Den andra delen av kvällens 
program tillägnas verk av kompositörer som stått under dess inflytande 
och text och musik som direkt eller indirekt fångar in de motstridiga 
energier som kännetecknar bipolär sjukdom.
 O/MODERNT Kammarorkester framför allt från Schumanns Symfoniska 
etyder till nya arrangemang av låtar från artister som R.E.M, Nirvana, The 
Beach Boys, Irving Berlin, Charles Mingus och Charlie Parker. 
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Detail from Nightingale and Moon in an Oak Leaf by Martin Huxter, ink, acrylic, chalk, charcoal on paper, 1998

Fredag 12 juni / 18:00                            

SCARLATTI SWINGS
DEN KLUVNA SCARLATTI                                         

PAULINA PFEIFFER sopran
KAROLINA BLIXT mezzosopran
SOPHIE DUNÉR sång
BRAM VAN SAMBEEK fagott
OLIVIER DARBELLAY valthorn
SVANTE HENRYSON elbas
YURI HONING saxofon
JANNE RÄTTYÄ ackordion
NICK VAN BLOSS piano
SVEN FIGEE hammondorgel
JOHAN BRIDGER slagverk
JOOST LIJBAART slagverk
MARK TATLOW dirigent
EDERSON RODRIGUES XAVIER dansare
MARIJN KORFF DE GIDTS slagverk
O/MODERNT KAMMARORKESTER
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Lördag 13 juni / 15:00                            

DOUBLE-DEALING
DUBBELSPEL
Literary event (in English)                                         
Litterärt evenemang (på engelska) 
                                                                                                                                       
TERESA MONACHINO grafisk designer
MARTIN HUXTER konstnär
SIMONE KOTVA skribent
PAUL WILLIAMSON skribent
GEORGE LEVANTIS konstnär
KRISTINA LEON aktör
INGELA LUNDH aktör                

A game of doubles! That’s the theme of the literary event at Festival 
O/MODERNT 2015. But this isn’t a game of snap where the aim is 
noisily to slap a hand on two identical cards that appear in succession. 
Nor is it deceitful substitution. What’s at stake in dubbelspel played  
O/MODERNT-style are familiar notions of sameness, difference and 
identity. The afternoon includes illustrated talks by award-winning 
designer Teresa Monachino and by British artist Martin Huxter, whose 
new collection of portraits is showcased in The New Potato Eaters, a 
collaborative book dedicated to the pictures produced by Vincent van 
Gogh in the Dutch farming town of  Nuenen (1883-5).  Also on show in this 
little feast of literature is Twofold, an anthology of specially commissioned 
pieces in prose and verse that take this year’s festival theme as their 
starting point and featuring images from Leda and the Swan, a mesmeric 
series of works on paper by George Levantis. The afternoon concludes 
with a semi-dramatised performance by Kristina Leon and Ingela Lundh, 
founder members of the Stockholm English Speaking Theatre.

Ett dubbelspel! Det är temat för festivalens litterära evenemang. Men 
det är inte som kortspelet Stress där man ska skrika ”Stress” och slå 
handen på den högra korthögen när två kort av samma valör dyker 
upp, inte heller handlar det om ett bedrägligt byte. Det som står på 
spel i O/MODERNTs dubbelspel är de angränsande koncepten likhet, 
skillnad och identitet. Denna eftermiddag bjuder på illustrerade föredrag 
av den prisbelönta designern Teresa Monachino och den brittiske 
konstnären Martin Huxter, vars nya porträttsamling ingår i boken The 
New Potato Eaters – ett sammarbete tillägnat Vincent Van Goghs tavlor 
från den Holländska bondstaden Nuenen (1883–85). I denna litterära 
uppdukning bjuds även Twofold, en antologi med specialbeställda dikter 
och prosapassager, som har detta års festivaltema som utgångspunkt. 
Antologin inrymmer också bilder från Leda and the Swan, en hypnotisk 
bildserie av George Levantis. Eftermiddagen avslutas med en 
halvdramatiserad performance av Kristina Leon och Ingela Lundh, två av 
grundarna av Stockholm English Speaking Theatre.

Detail from Niels by Martin Huxter, oil on canvas, 2013, from The New Potato Eaters series
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Lördag 13 juni / 18:00                            

SHAKESPEARE RAPPED, SCARLATTI SAMPLED
SHAKESPEARE-RAP, SAMPLAD SCARLATTI                                         
                                                                                                                            
YURI HONING saxofon
HUGO TICCIATI violin
JOHANNES MARMÉN violin
HANNA DAHLKVIST cello
SVANTE HENRYSON elbas
JOOST LIJBAART slagverk
JANNE RÄTTYÄ ackordion
DIANA KETLER piano
HENRIK MÅWE piano
ALEXANDER OLIVER reciter
BABA ISRAEL rapartist

Whose speechless song, being many, seeming one,
Sings this to thee, ‘Thou single wilt prove none.’

This couplet comes at the end of Shakespeare’s eighth sonnet which 
is about unity in multiplicity – in music as in life. Shakespeare’s couplet 
artistry combines with the binary shape of Domenico Scarlatti’s 
sonatas to provide the creative spark for this evening’s concert. In true  
O/MODERNT fashion, oneness of spirit guides the manifold encounter 
of a rap artist, an actor, improvised jazz, the amazing Terry Riley, Pink 
Floyd, Mendelssohn and some experimental composers.

Den lyder så, med klang från många håll, 
Men tycks blott en: »den ensam är, blir noll».

Dessa två rader utgör slutet på Shakespeares åttonde sonett (översättning 
av Carl Rupert Nyblom), som handlar om enhet och mångfald – i musiken 
såväl som i livet. Shakespeares rimmade rader paras med Domenico 
Scarlattis tvådelade sonater för att utgöra den kreativa gnistan för denna 
kvälls konsert. På sant O/MODERNT-manér så får andens enhet leda ett 
spektakulärt möte mellan en rap-artist, en skådespelare, improviserad 
jazz, den fantastiske Terry Riley, Pink Floyd, Mendelssohn och några 
experimentella kompositörer.

Detail from An Attempt at Shakespeare by Martin Huxter, gouache, acrylic on paper
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Flow my tears, fall from your springs … John Dowland’s muse is a melancholy 
creature who helps him to discover inspiration in exile and unrequited 
love. Yet the fashionable condition that Dowland explores, celebrates and 
laments in some of his best-known lyrical pieces has its basis not only 
in the preoccupations of Renaissance poetry but also in his fractured 
temperament. Dowland apparently suffered from manic depression, 
which manifested itself as the restless emotional energy that provides the 
impetus for some of his most beautiful and moving music. Punctuated 
by Dowland’s songs, this concert is devoted to composers through the 
centuries whose work has been influenced by the disorder diagnosed 
in ancient Greek times as an excess of black bile. With their impeccable 
musicality and extraordinary quality of tone, VOCES8 perform works by 
Dowland, Bruckner, Holst, Gesualdo, Andrew Lloyd Webber and Claude-
Michel Schönberg.

Flow my tears, fall from your springs … John Dowlands musa är en melankoli 
som inspirerar honom i exil och obesvarad kärlek, men det tidstypiska 
som Dowland skildrar och besjunger i några av sina mest kända verk 
har inte bara sin rot i renässansens poesi, utan också i ett splittrat inre. 
Dowland led troligen av manodepressivitet, som kom till uttryck i den 
rastlösa energi som utgjorde impulsen för delar av hans vackraste stycken. 
Inramad av Dowlands sånger är denna konsert tillägnad tonsättare vars 
verk har influerats av det som de gamla grekerna kallade ett överskott av 
svart galla. Med sin träffsäkra musikalitet och extraordinära tonbildning 
framför VOCES8 verk av Dowland, Bruckner, Holst, Gesualdo, Lloyd 
Webber och Claude-Michel Schönberg.

Söndag 14 juni / 13:00                            

TWO SIDES OF THE SAME COIN
TVÅ SIDOR AV SAMMA MYNT
at Ulriksdal Palace Chapel                                         
på Ulriksdals Slottskapell 

VOCES8
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Söndag 14 juni /15:00                            

TRUTH IN MADNESS
DET SANNA I DET GALNA  
Lecture-recital (in English)
Föreläsning och konsert (på engelska)                                       
                                                                                                                            
FILIPPO FAES piano

From Romanticism to Zen via quantum mechanics … or how to split 
perception in two and find insight in-between. This is a skill taught by 
the sages of the Native American Yaqui and practised in the music of 
Schumann. It will be the subject of this fascinating lecture-cum-recital by 
Filippo Faes. Musical illustrations include Schumann’s ‘Vogel als Prophet’ 
from Waldszenen and keyboard works by Domenico Scarlatti.

Från romantiken till zen via kvantmekanik … eller hur man klyver 
perceptionsförmågan i två delar och finner insikt däremellan. Detta är en 
förmåga som lärs ut av Yaqui-folket i Mexiko och utövas i Schumanns musik. 
Det utgör också ämnet för denna fascinerande konsertföreläsning av Filippo 
Faes. Musikaliskt ramas det hela in av bl.a. Schumanns Vogel als Prophet från 
Waldszenen och verk av Domenico Scarlatti.
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Söndag 14 juni /18:00                            

SCARLATTI IN A MIRROR
SCARLATTI I SPEGELBILD                                         
                                                                                                                            
ANNA LARSSON mezzosopran 
HUGO TICCIATI violin
BRAM VAN SAMBEEK fagott
OLIVIER DARBELLAY valthorn
JANNE RÄTTYÄ ackordion
DIANA KETLER piano
MIYOKO SHIDA sanddornbalance
VOCES8 
O/MODERNT KAMMARORKESTER 

The second half being the first half played backwards (with a necessary 
touch of artistic licence!), this concert will be the enactment of a musical 
mirror, featuring works by both Scarlattis, Schubert, Bach, Byrd, Tavener 
and Machaut. The reflecting halves are magically separated by a twofold 
middle made up of Arvo Pärt’s Spiegel im Spiegel and the mysterious 
balancing feats of Japanese Zen dancer, Miyoko Shida.

Genom att låta den andra halvan bli den första spelad baklänges (med viss 
konstnärlig frihet) blir denna konsert en iscensättning av en musikalisk spegel 
med verk av både Scarlatti d.y. och d.ä. – samt av Schubert, Bach, Byrd, Tavener 
och Machaut. De speglande hälfterna är separerade av en dubbel mittdel, som 
består av Arvo Pärts Spiegel im Spiegel och japanska Zendansaren Miyoko 
Shidas magiska balansakt. Ett sant konstycke!
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Revelling in that which is ambiguously (un)modern, at Festival O/Modernt 
we like to serve our classic works with a sprinkle of newness. To celebrate 
our fifth birthday, however, O/MODERNT 2015 will inaugurate a new 
tradition. Each year we will programme one concert of time-honoured 
works in their pure, original splendour. On the bill for the first in our 
Not-Modern series are concertos by Bach and Mozart, Brahms’ Horn 
Trio and Tchaikovsky’s Serenade for Strings. After all that (but very much 
in line with this year’s twofold theme!), we couldn’t resist doubling back 
on ourselves and commissioning one brand-new work, not only to add 
a little contemporary spice to the occasion but also, we hope, to create 
a classic for the future.

När vi frossar i det mångtydigt (o)moderna, så serverar vi ofta klassikerna 
med åtminstone en gnutta nymodighet här på festival O/MODERNT.  
För att fira vårt 5-årsjubileum vill vi med O/MODERNT 2015 starta 
en ny tradition. Varje år kommer vi att programlägga en konsert med 
äldre verk som får stå fram i sin ursprungliga prakt. De första att ta plats 
i denna icke-moderna serie är konserter av Bach och Mozart, Brahms 
horntrio och Tjajkovskijs Serenad för stråkar. Efter allt detta (men i allra 
högsta grad i linje med detta års tudelade tema) så kunde vi inte hålla 
oss ifrån att återställa det hela genom att beställa ett helt nytt verk, inte 
bara för att lägga till lite nutida krydda, utan också för att ge plats åt, vad 
vi hoppas är, en framtida klassiker.

Måndag 15 juni / 19:00                            

NOT-MODERN AT O/MODERNT
ICKE-MODERNT PÅ O/MODERNT                                         
                                                                                                                            
BRAM VAN SAMBEEK fagott
OLIVIER DARBELLAY valthorn
HUGO TICCIATI violin 
DIANA KETLER piano
O/MODERNT KAMMARORKESTER 
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Percussionist extraordinaire Evelyn Glennie is joined by a group of music-
making friends to take us on a journey from the dualities of Western 
thought to the peaceful, holistic unity of Eastern contemplation. En route 
we will be treated to virtuosic renditions of Scarlatti’s sonatas, played 
on two marimbas, Indian-inspired improvisations and musical utterances 
sparked off by Zen aphorisms.  

Slagverksundret Evelyn Glennie får här sällskap av musicerande vänner 
och tar oss med på en resa från västerlandets dualitet till österns 
kontemplativa enhet. Under resans gång bjuds vi på Scarlattis sonater 
tolkade på två marimbor, indieninspirerade improvisationer och 
musikaliska utfall inspirerade av Zen-aforismer.

Tisdag 16 juni / 19:00                            

FROM THE TWOFOLD TO THE ONE
FRÅN TVÅFALD TILL ENHET                                         
                                                                                                                            
HUGO TICCIATI violin
HANNA DAHLKVIST cello 
JANNE RÄTTYÄ ackordion
EVELYN GLENNIE slagverk
JOHAN BRIDGER slagverk
KASPER DE ROO dirigent
BLÅSARSYMFONIKERNA
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According to the Old Testament, God created man and woman. Later, 
in order to save every last species of living creature from the flood, he 
commanded Noah to take into the ark two of every kind of animal, 
male and female. The final concert in this year’s feast of pairs (matching, 
complementary, contrasting, fused in oneness or forever disparate) 
celebrates a vision of creation as twofold. Let there be jazz! The evening 
opens with Milhaud’s La création du monde, inspired by music heard on the 
streets of Harlem, and continues with the premiere of Olli Mustonen’s 
Piano Quintet. Finally, Festival O/Modernt 2015 closes with Schubert’s 
Trout Quintet, and this year’s musical and artistic voyage of discovery 
brings us home again – refreshed, revitalised and already looking forward 
to next year!

Enligt det gamla testamentet skapade Gud mannen och kvinnan. Senare, för 
att rädda de sista levande varelserna från syndafloden, befallde han Noa att 
ta två exemplar av varje djur, ett manligt och ett kvinnligt, ombord på arken. 
Den sista konserten under denna fest av olika former av par (matchande, 
komplementära, kontrasterande, sammansvetsade till en enhet eller för 
evigt åtskilda) firar en vision av kreationen som tvådelad. Det är dags att 
jazza loss! Kvällen öppnas med Milhauds La création du monde, inspirerad 
av musiken på Harlems gator, och fortsätter med uruppförandet av Olli 
Mustonens pianokvintett. Festival O/MODERNT 2015 avslutar med 
Schuberts Forellkvintett innan detta års musikaliska och konstnärliga resa 
för oss hem igen – stärkta och redan ivrigt blickande mot nästa år!

Onsdag 17 juni / 19:00                            

LET THERE BE MAN, WOMAN ... AND FISH!
LÅT OSS GÖRA MAN, KVINNA ... OCH FISK!                                         
                                                                                                                            
OLLI MUSTONEN piano
PHILIPPE GRAFFIN violin
HUGO TICCIATI violin
RAZVAN POPOVICI viola
CHRISTIAN POLTERA cello
RICK STOTIJN kontrabas

Detail from Darwin’s Finches by Martin Huxter, oil on canvas, 2009
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Images courtesy of the artist ©Martin Huxter 2015

                                                                                                           
Bokning                                                                                   
Biljetterna släpps den 1 april

Samtliga konserter 260:-
Litterärt evenemang 100:-
Föreläsningkonsert 100:-

Telefon +46 8 85 60 10
info@confidencen.se
www.confidencen.se 

För rabatterad gruppbokning
info@festivalomodernt.com

www.festivalomodernt.com 


