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Senaste nyhetssändningarna

Publicerat: tisdag 15 oktober kl 23:00 , Kulturnytt

Kulturnytt

Kulturredaktionens nyhetsprogram som sänds
varje vardag i P1, P2 och P4. I Kulturnytt kan du
hitta nyheter, recensioner, reportage, krönikor
och debatt om det internationella såväl som det
nationella kulturlivet....
Läs mer
Lyssna (5:00 min)
Lägg i spelkö
Dela
Öppna i extern spelare
30 dagar kvar

Anna-Lena Laurin tillsammans med galans ena programledare Miriam Aïda. Foto: Martina
Holmberg/SR

Anna-Lena Laurin utsågs igår kväll till årets kompositör på den svenska jazzens egen gala
Jazzkatten. Hon har förmågan "att skapa en lyckad cross-over mellan jazzens och den
klassiska musikens språk och modet att skriva musik från sitt hjärta utan att snegla på
rådande musikaliska trender", enligt juryns motivering.
MER: Jazzkatten 2013: vinnarna utsedda!

Laurin har skrivit flera stycken som spelats av svenska symfoniorkestrar, till exempel Iphigenia och
Persephone. Det senaste The Painter har också spelats in av Norrlandsoperans symfoniorkester
med jazztrumpetaren Anders Bergcrantz som solist och under ledning av Mats Rondin, och det är
en skiva som fått fin kritik.
Guldkatten tilldelades storbandsledaren, altsaxofonisten och pedagogen Bertil Fält fick. Priset går
till en eldsjäl i den svenska jazzen. Fält fick priset för att han har "entusiasmerat och drivit fram
flera generationer av yppersta musiker från ett och samma län", enligt juryns motivering. Han har
bland annat varit ledare för ett av landets ungdoms-storband, Gävleborgs Ungdoms Big Band GUBB - sedan det startades för 20 år sedan.
Till årets nykomling utsågs saxofonisten Anna Högberg. Hon prisas för sin fria spellust och
spränger alla gränser.
Till årets musiker utsågs vokalisten Mariam Wallentin, bland annat för sina insatser i
banbrytande solo-, duo- och ensembleprojekt.

Kulturnytt

Kulturnytt

Kulturnytt i P4

Alla nyhetssändningar

Senaste nytt
07:36 Chilensk teater för att inte glömma
06:30 Ericson kände inte till liknande eldskärmar
06:00 Amos Oz: "Vänner emellan"
06:00 Moskvabiennalen debatteras in i det sista
06:00 Översättarna rädda att förlora jobbet

Till nyhetsdygnet

Anna Högberg och Mariam Wallentin spelar båda i Fire! Orchestra som igår kväll utsågs till årets
grupp.
Fire! Orchestra består dels av ledaren för det hela saxofonisten Mats Gustafsson, basisten Johan
Berthling och trummisen Andreas Werliin, dels av ett helt gäng andra instrumentalister och
de experimenterar hejvilt tillsammans. Motiveringen lyder: "En oväntad musikalisk eruption som
trots sitt stora format rymmer både skönhet och finess. Ett orkesterprojekt av aldrig tidigare
skådat slag, en musikalisk manifestation där eldsjälen Mats Gustafssons frikostigt delat med sig
av sin glöd genom årets grupp Fire! Orchestra."
Berit Nygren
berit.nygren@sverigesradio.se

Allt om litteraturpristagaren

Jazzkatten delas ut av Sveriges Radio.
Juryn består av redaktionen för P2 live Jazz, musiker, skribenter och andra jazzkännare. Priset
är en glasskulptur som skapats av konstnärerna Benjamin Slotteröy och Halvard Börgesson Skeie.

Dela artikeln
Facebook

Twitter

Digg

Alice Munro Intervjuer, essäer, nyheter och
recensioner. Läs allt om 2013 års
Nobelpristagare i litteratur.
2012 års Nobelpristagare
2011 års Nobelpristagare

E-post

Skriv ut

Blogga om den här artikeln

Twingly bloggsök

Om du kommenterar och länkar till den här artikeln i din blogg, så kommer en länk till ditt inlägg att visas
här.

Pinga din blogg hos Twingly för att vi skall kunna hitta den.
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Översättare rädda att förlora jobbet
Kulturnytt

stund? Vi på kulturredaktionen vill ha dina
synpunkter. Gå med i vårt Publiknätverk.

Dela

Låg ersättning och höga leveranskrav. Det är få undertextare som vågar prata
offentligt om arbetsvillkoren. Kulturnytt kan nu avslöja att ett av de största företagen på
marknaden ber sina uppdragstagare att skriva på kontrakt som förbjuder de att prata om
ersättningen.
FILM/TV

"Skolungdomar tjänar bättre"

Kulturnytt: poddradio
Lyssna på/ladda ned Kulturnytts samtliga
sändningar här.

Kulturnyheter från hela Sverige

Kulturnytt har granskat. Upprepade lönesänkningar, ingen anställningstrygghet och en ständig
kamp för att få pengarna att räcka till. Det är verkligheten för översättare i Sverige.

Eric Ericson kände inte till liknande eldskärmar
Kulturnytt

Dela

FORM/MODE Se förlagan här. Historien om prins Carl Philips eldskärm
rullade vidare igår, efter att designern Eric Ericson trätt fram som den
egentliga formgivaren.

Biograf märker filmer där kvinnor pratar
om annat än män
Kommunalråd anmäls efter gåva till
kungen
Jessica Andersson om det första
nervösa mötet med Peter LeMarc
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Okänt monument funnet i Gamla Uppsala

Kulturnytt i P4

Kulturnytt i P4 - mån-fre kl 14.57 och 17.40.
Moskva-biennalen. Foto: Fredrik Wadström/SR

Moskvabiennalen debatteras in i det sista
Kulturnytt

KONST Moskvabiennalen. Årets upplaga har kritiserats för att vara feg och platt i en tid när
rysk samtidskonst hamnat under allt hårdare tryck från myndigheterna.

Teater för att inte glömma
Kulturnytt

Kulturradions program

Dela
Europaväg 45
Kulturdokumentären
Nya vågen
Kulturradions säsongsserier
Apropå
Kino
Lundströms bokradio
Klassikern
Dagens dikt

Dela

SCEN 40 år sedan militärkuppen i Chile. Det chilenska
teaterkompaniet Teatro Playa är nu på Sverigeturné. De vill
skapa diskussion om det som hände i Chile under kuppen.

Kulturkorrespondenten

Timur Vermes: "Han är tillbaka"
Kulturdebatten frånvarande i tyska
förbundsvalet
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Kulturnytts prisblogg
Det senaste från Prisbloggen...
Eleanor Catton yngsta pristagaren i Man
Booker-prisets historia
Anna-Lena Laurin årets tonsättare
Thaliapriset till Stefan Johansson
Gitarristen Jonatan Bougt prisad
Timbuktu får Karl Gerhard-stipendiet

Kultur från radions stora arkiv!

Amos Oz. Foto: Leif R Jansson/TT

Medmänskligheten håller ihop Amos Oz noveller
Kulturnytt

Dela

Recension. Den israeliske författaren Amos Oz har länge varit en av dem som
ständigt nämns i nobelpris-sammanhang. Nu är han aktuell med "Vänner emellan".
LITTERATUR

Visa 5 till

Kulturradiobloggen
Festivalpodd från Cannes 18 maj:
Bröderna Coen, Clio Barnard och Pleasure
Festivalpodd från Cannes 17 maj: Jag
mötte Ulrich
Laurence Anyways på dvd

Teater och uppläsningar

... en bred repetoar av samtids- och barnteater,
klassiker och musikaler, samt matiga teman.
Till Radioteatern

Skådespelare läser klassiker och aktuella
romaner + nyskrivna och tidlösa noveller.
Till Radioföljetongen / Novellen
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Till Unga Radioteatern

Webbredaktör: Johan Knutsson
E-post: johan.knutsson@sverigesradio.se
Telefon: 08-784 15 28

Sök nyheter

Till arkivet

Kontakta oss
Hör av dig till oss! Använd formuläret här nedan.
Bifoga gärna din e-postadress.
Meddelande

E-post

Upptäck mer Allt samlat på ett ställe

Parsifal kämpar om kärleken

Adoptionens pris

Hör svenskarna Michael Weinius och Katarina Dalayman i Wagners storverk.

Se den starka och
uppmärksammade dokumentären
om adoption som skapade stor
debatt i Danmark.
UR: Adoptionens pris

Linda Pira – som du
inte visste om
Webbexklusiv serie om rapparen
som är på allas läppar.
Se serien om Linda Pira

”Parsifal” av Richard Wagner

Till sida

Till sida

Till sida
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Mottagningsproblem och frekvenser (Teracom) Kontakta oss

Webbsupport Så använder vi "cookies"

Välj version av den här sidan
Full version av sverigesradio.se
Den version av sajten som är avsedd för
datorer.

Byt till sajt för pekskärmar
Sverigesradio.se anpassad speciellt för
smarta mobiler och surfplattor.

Byt till sajt för enklare mobiltelefoner
För dig med en mobiltelefon utan
pekskärm.
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