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Super Mario  (Koji Kondo) 

The Magnificent Seven  (Elmer Bernstein, James Horner och Simon Franglen)

Angry Birds  (Ari Pulkkinen)

Game of Thrones  (Ramin Djawadi)

Pirates of the Caribbean  (Hans Zimmer, Geoff Zanelli)

Tetris  (Nikolay Nekrasov, Hirozaku Tanaka)

Song from a Secret Garden  (Rolf Løvland)) 
(Violinsolist Ida Wadenbrandt)

PAUS

Flagparade – Star Wars  (John Williams)

Battlefield 3  (Johan Skugge, Jukka Rintamäki)

World of Warcraft  (Jason Hayes, Ramin Djawadi)

Gudfadern  (Nino Rota)

Zelda  (Koji Kondo)

Halo  (Martin O’Donnel, Michael Salvatori)

Pepperland  (George Martin)

ULF WADENBRANDT 
DIRIGENT

Vi har idag åter glädjen att välkomna Ulf Wadenbrandt som 
dirigent.

Han har vid flertal tillfällen lett orkestern i bl.a. Stjärnkväll 
på Åhaga, Liverpool plays Beatles och i samband med 
Nordic Textile Award 2011 med Robert Wells som solist. 

Ulf har dirigerat namnkunniga orkestrar såsom Czech 
National Symphony Orchestra, Norrköpings Symfonior-
kester, DalaSinfoniettan, Jönköpings Sinfonietta, Gävle 
symfoniorkester, GWO. Han är känd för sina gränsöver-
skridande konserter, främst en blandning av klassiskt, pop 
och rock och har fått mottaga flera priser. Till exempel 
belönades han 2009 med Charlie Norman-priset.

Ulf är från och med hösten 2018 gästdirigent för Russian 
Philharmonic Orchestra och är även dirigent för Sweden 
Symphony Orchestra.



KOMMANDE KONSERT

Vi inleder vår musikaliska resa bland filmer och spel till 
Mushroom Kingdom. Vare sig man spelar mycket eller lite 
TV-spel, eller inget alls, är det nog få som inte känner igen 
Super Marios välkända soundtrack komponerat av Koji 
Kondo. Från 80-talets Nintendo Entertainment System till 
dagens Nintendo Switch har Super Mario fortsatt vara ett 
självklart inslag med ett konstant expanderade universum.

The Magnificent Seven är westernfilmen baserad på Akira 
Kurosawas “De Sju Samurajerna” som har släppts två gånger 
om. Första gången 1960, med musik av Elmer Bernstein och 
andra gången 2016 med musik av James Horner och Simon 
Franglen.

Från vårt grannland i öst och spelstudion Rovio kommer 
den högtflygande succén Angry Birds. Mobilspelet som tog 
världen med storm och som på senare år även gjort entré på 
vita duken. Ari Pulkkinen är mannen bakom det soundtrack 
vi alla känner igen från den eviga kampen mellan fåglar och 
grisar.

Fantasy blir det mer av när vi kliver in i George R. R. 
Martins värld av is och eld med kampen om järntronen. 
Ramin Djawadis ikoniska intro går inte att ta miste på. 
Såväl böckerna som TV-serien av Game of Thrones ligger 
varmt om hjärtat hos många.

Hans Zimmer är en gigant inom filmmusik som har tonsatt 
en rad välkända mästerverk. Ett av dessa är musiken till 
Disneys storslagna piratepos ”Pirates of the Caribbean”. 
Första filmen hade premiär 2003 och totalt har det blivit 
fem filmer i serien. Var och en med episka toner från Hans 
Zimmer och Geoff Zanelli som verkligen satt serien på (skatt)
kartan.

Vi reser nu till det det stora landet i öst, där en rysk folksång 
baserad på en av Nikolay Nekrasovs texter blev ledmotivet 
till det blockbyggande pusslet Tetris. Nintendos Hirozaku 
Tanaka tonsatte den version som gick att höra i spelet till 
Game Boy vilket blev en internationell storsäljare, och 
därmed cementerade den versionen som den vi idag främst 
förknippar med Tetris i såväl öst som väst.

Song from a Secret Garden av Rolf Løvland blev berömd i 
Korea genom att vara med i dramat ”A Sunny Place of the 
Young” 1995 och förekom också 2018 i italienska filmdra-
mat ”Vittima della mia libertà” (Victim of my freedom)  av 
Davide Guida.

Vår musikaliska resa fortsätter till rymden. John Williams 
flerfaldigt prisbelönta musik till Star Wars är välbekanta 
toner för många. Från 1977 till idag, lika storslaget och 
ikoniskt då som nu. Det vi hör här i dag är ett stycke ur 
“Episode 1 - The Phantom Menace” från 1999.

Från svenska spelstudion DICE kommer den framgångsrika 
spelserien Battlefield, som för övrigt snart firar 20 år. Battle-
field 3 från 2011 blev en riktig storsäljare och favorit bland 
fansen, där Johan Skugge och Jukka Rintamäki står bakom 
den tunga och episka musiken som sätter den passande 
stämningen.

Spelserien Warcraft från Blizzard har en lång historia som 
sträcker sig tillbaka till mitten av 90-talet, och onlinespelet 
World of Warcraft ses av många som kronjuvelen i serien. 
Jason Hayes ligger bakom mycket av den musik vi hör i 
spelen, och soundtracket till långfilmen som hade premiär 
2016 komponerades av Ramin Djawadi.

Francis Ford Coppolas maffiatrilogi Gudfadern, baserad 
på böckerna av Mario Puzo med samma namn, har en 
given plats i filmhistorien. Likaså filmernas prisbelönta och 
välkända soundtrack komponerat av Nino Rota. Ett sound-
track som för övrigt nominerades men även diskvalificerades 
för en Oscar 1972, men som fick revansch två år senare med 
två Oscars för musiken till seriens andra film.

Nu blir det återigen toner från Koji Kondo, men den här 
gången från spelserien The Legend of Zelda. Likt Super 
Mario har The Legend of Zelda en lång historia som sträcker 
sig tillbaka till 80-talet och som lever vidare än idag, med ett 
minst lika imponerande bibliotek av musik från seriens alla 
spel som släppts genom åren.

Spelserien Halo såg dagens ljus då det släpptes till Micro-
softs nya konsol Xbox år 2001, och innebar startskottet för 
en lång och framgångsrik resa. Halo har expanderat med 
flera spel under årens gång, och ett nytt efterlängtat spel 
kommer under 2020. Den ikoniska musiken fylld med 
mystik och gregoriansk sång har vi Martin O’Donnel och 
Michael Salvatori att tacka för.

Från den animerade filmen Yellow Submarine från 1968 
baserad på The Beatles musik hör vi nu de sista tonerna och 
är alltså framme vid vår slutdestination, Pepperland. Det 
klassiska stycket är komponerat av George Martin och utgör 
en stor del av filmens soundtrack, ett soundtrack som också 
släpptes året efter filmens premiär.

Linus Petersson

www.borassymfoniorkester.se

Tisdag 17 mars, kl. 19.00

EN KVÄLL MED ROMANTIK
VIOLINSOLIST

ANDERS HJORTVALL

DIRIGENT

JOACHIM GUSTAFSSON

Bruchs 1:a violinkons., Mendelssohns Symf. 3


