Vad folk har skrivit till oss efter TV-programmet Iphigenia.
Tack för fantastisk musik! Vilket tonmåleri, och samtidigt känslofullt så det nästan
gör ont. Du är en mästare!
BeGe
Anna-Lena!
När jag lyssnar på Bethovens femma tröttnar jag efter fem minuter, men du
lyckades hålla intresset uppe en hel lång konsert. Du har skapat nånting helt nytt.
Först och främst: vilka mustiga klanger i framför allt den första delen av konserten.
Sedan kom ett pianosolo av honom som jag inte kommer ihåg vad han heter, med
en otroligt vacker, känslosam och lite vemodig melodi. Och så förstås Anders varma
men ändå hetsiga ton som skar in som en varm kniv i smör i stycket. Vackert!
Sanslöst! Tack tack!
Roffe J
fy fan i helvete ditt as! all satans respekt. du är makalös och jag blir så glad att få ta del av ett
stycke musikhistoria...
det här blev plötsligt en mycket intressant tag tack vare laurinismen!
med vördnad / din nye laurinist

Ser det nu för tredje gång: Musiken går rakt in i själen & Anders' trumpetspel är helt
fantastiskt, länge se'n jag hörde något så härligt..
Bjarne
Tittar och lyssnar på dig i svt2 just i detta nu. Vilken värme, förtrollande, Tack för
det / Lars E
Såg dokumentären häromdagen - helt otroligt fin! Du är ju makalös! Bäst helt
enkelt. Helen M
Tack för en stor upplevelse!
Bjarne R
Vilken fantastisk och färgrik musik du skrivit! Mycket inspirerande! Mera sånt,
framför allt i tv=)
Mattias N
Fantastiskt kul att se programmet. Du skriver så vacker musik att jag blir alldeles
lycklig. Kram :-)
Marie S
En balansgång på horisontlinjen mellan Big bang och evigheten, oerhört
skrämmande vackert, naket och ömt med alla nyanser - toner -

Mailis
Underbart program om ett lysande verk. Tack igen. Du är en fantastisk kompositör.
Marie A
Tack för ett fantastiskt program i går kväll på TV. Just hemkommen från turné,
landade vi framför TV:n och fick världens kickar av att se och lyssna.
FRUKTANSVÄRT BRA!!!!!!! Underbart komponerat, spelat, filmat......ja allt. Stort
grattis till er båda. Hoppas att det säljs övere hela den medvetna världen!
Monica o Gösta
Har sett och lyssnat ikväll..oerhört vackert...mörk musik, ja, men på ett mytiskt sätt,
från vilket man hämtar kraft...och bilderna, flytande akvareller eller gouacher?..
underbara naturfoton, Richie Beyrach och Anders--- ja t.o.m intervjuerna ...allt
sammansmällt till en mycket fin helhetsupplevelse. Grattis och Kram! Till Anders
också!
Rose-Marie
Ja, tycks som om alla varit besjälade av musiken! Till ocj med fåglarna utanför ert
hus stämde in! Lennart hälsar. Han såg den några dar tidigare tyckte om den.
Rose-Marie

Grattis till ett fantastiskt TV program! Så uppfriskande att detta visas i rutan.
Många musikervänner har pratat så gott om detta. Men, även vänner "utanför
musikvärlden" - vilket ännu en gång bestyrker att det finns stort intresse och
hunger för att höra saker som inte annars normalt visas i TV (nuförtiden, vill
säga...).
Bästa hälsningar,
Hans
Hej Anna-Lena. Jag såg Tv programmet med uppförandet av Iphigenia. Det är ju
helt fantastisk musik du har skrivit. Flöjtpartiet som avslutade programmet berörde
väldigt mycket. Ett bra program rakt igenom. Roligt att se bilderna från förr också.
MVH/Anders F
Och tack för en underbar stund framför tv:n häromkvällen. Vilket familj-projekt! Så
stolt du kan vara!
Kram, Diana
Hej,
Tusen Tack för din Iphigenia!
Så Underbart!
Tack!
Sån skön balans mellan improvisation och symfoniorkester, mmm
Jag hoppas att få höra din musik live framöver!
Jag önskar dig allt gott!
Punita

Har tittat och lyssnat på det fantastiska programmet på svtplay!
En verkligt fin produktion, vilket team du har!
Olle
Dear Ms. Laurin, I am a friend and fan of Anders. Could you kindly inform me if the
concert on which the SVT will be available on CD? I hope yo will "friend" me on FB as
I wish to follow you. Thank you, Lisa
Anna-Lenin - thank you so much! I did watch the documentary and it was terrific!
What I am interested in is a CD of the entire concert if that were to become available
- please let me know! In the meantime I presume that I can watch the film - but I
am most interested to hear the performance in its entirety! Thank you again! Lisa
Jättebra program jag blev även imponerad av animationerna som förstärkte
musiken
Lars-Anders
Har sett två gånger... med stor behållning båda gångerna! :)
Johan R
Grattis Anna-Lena,underbart program och Du är fantastisk!
Eva H
ja - vilket verk! vilka solister! vilket band! jävligt bra!!
Samuel H
Flöjtkonserten

"Vill än en gång tacka för en oförglömlig musikupplevelse, så nära himmelen på jorden man
kan komma! Är fortfarande helt lycklig och lyrisk! Tack Camerata Nordica, så otroligt bra!
Magnus Båge för underbart flöjtspel och totalnärvaro och Ingrid Lindskogs harpa! Jag bara
älskar musiken du skrivit, den har allt!!!"
Email från okänd man i publiken vid uruppförandet av "Iphigenia"
"Hej!
Stort tack för Iphigenia igår.
Det var den första gången jag hörde nåt av dig,
och eftersom jag blev så glad av musiken, kom jag(den finska token) fram och tackade dig och
Anders B. och ville göra det här på ett lite mer begripligt sätt.
Jag upplevde att din musik inbjöd mig på en resa långt bortom konserthusets väggar in i ett
vackert
universum av toner, känslor, färger, fantasi...
Jag behövde inte fråga vad den drivande kraften bakom verket var eller associera med nåt
annat.
Jag bara lyssnade och lyssnade. Musiken bar sig själv.
Hjärta, nerv, nåt att säga, flow och stillhet är nåt som jag har saknat på det jag hört av nutida
konsertmusik,
men inte igår."
"Allt som allt, jag fick hoppet tillbaka till nutida orkesterstycken... :)
Så än en gång, tack för den fina musiken. Och tack för Anders Bergcrantz.
Glad Påsk!"

Såg detta Anders! Fantastiskt bra :) Lycka till och god fortsättning på hösten.
Päivi
Grymt bra, allihopa! Höjer förväntningarna ;)
Tomas
Hoppas ni fick mina sms igår ... Såå såå fint program, underbart spel och vilken fin
musik din vackra fru skrivit! Grattis grattis!
Elisabeth
Såg programmet igår. Jättefint! Bravo! En eloge till alla inblandade.
Lasse B
Underbart porträtt. Ni var så fina. Grattis
Simon
Även jag och min fru tyckte mycket om programmet, och inte minst musiken,
toppen verkligen!
Melker
Tack Anna Lena, en fantastiskt upplevelse att se filmen. Vacker musik, vackert spel,
snygga bilder och grafik...congrats till er båda!
Ed E
Tack! Underbar musik.
Alf H
Hej Anna-Lena! Vilken fin dokumentär och konsert. Vilken fin musik och fint
framförd. Såg den innan jag somnade igår kväll.
Kram kram kram Christel Nilsson
Har nu sett och hört - du är helt otrolig. Och Lin producerade. Så bra! Kramar =)
Agneta L
BRAVO!!! Som man brukar ropa i applåderna i den klassiska världen. BRAVO!!!! Sven och
Yvonne

Fantastisk TV!
Du äe ju otrolig..lol. Hur hinner Du??????
PA
Det var mycket bra!
Jukka

Har precis avnjutit en fantastisk konsert och program av Anna.Lena Bergqrantz på
svt2. Helt fantastiskt Anna-Lena,Grattiskramar från oss!!
Jag: Tack Maria! Kul ni gillar det.
gillar, -du är ju helt enorm!!
Maria B
Ja, Grattis från mig med! Det var verkligen jättejättefint!!!
Martina B
Ååh vad bra ni var!! Så himla kul att få se er "in action". Kram till hela familjen!
Annika W
Fint program igår!!
Anna E
Hej, vilken annorlunda och mycket vacker musik du skapat. Jag skulle vilja veta
ännu mer om "undertexten" till musiken, då jag missade mer än halva programmet.
Jag kände igen mej i musiken, skillnaderna i livet, jazzen, finliret och sen kaosetallvaret (min tolkning), känslan av att kanske stå emellan två världar ibland. Utan att
veta var man befinner sig. Kanske jag längtar mer än du gör, till en värld fylld av
jazzens toner.. Du gav mig en inblick i dig själv ikväll, tack, starkt spel av
Anders=fint. Kram
Anna M
great！
Leon K
Det var en jätte interessant och underhållande(?) dokumentär både visuellt,
upplyssningsvis och förstås, musikaliskt. Lovely musical textures in "Iphigenia."
Anders, Richie och orkestern spelade jättebra. Personliga aspekter i filmen ochså
interessant. Grattis Anna-Lena!
Danny M
Hej Anna-Lena! Tack för ett mycket fint program på TV med make och allt. Grym
musik, musiker och filmatisering med snygga bilder. Improvisation är en viktig del i
komponerandet förutom traditionell notation. Grattis!!!
Benjamin S
After I've seen the whole documentary I can only say;
Thank you Anna-Lena Laurin, Anders Bergcrantz, Lin Laurin, Mike Depasquale,

Jonathan Wing, Iris Filippa Aurora Bergcrantz, Richie Beirach and probably more
people I've forgot.
You are the worlds best composers, musicians and filmmakers. I'm proud to be in
your family.
Also thanks to myself Rebecca Bergcrantz, who is an alright singer ;)
SJUKT bra jobbat på Iphigenia! Otroligt vackra bilder och snyggt klippt..ja allt var
verkligen jätte snyggt gjort! Blev så stolt när jag såg dokumentären! :D
Iris B
Jättebra! Musiken, bildspråket, klippningen, allt...verkligen bra :)
Johannes B
Å Lin, vad bra det var! Hela du är så begåvad. Och din mor. Och din make. Och
resten av din familj. Fantabulöst!!
Nora
Vilken fin film Lin. Sanna hälsar. Kram
Lasse B

Vad roligt det var att se filmen, fantastiskt! Och att Lin har gjort den, du ska vara
mycket stolt både över dig själv och din otroliga dotter.
Nora
En verkligt fin film och härligt att höra musiken. Jag hoppas kunna höra hela verket
någon gång. Vad är möjligheterna till det?
Anna H
Hej!
Underbart fin musik och fina bilder!
Grattis till det!
Man skulle varit där och hört hela konserten!
Kul att se Sven som gav mig piano kickar på Musikhögskolan.
Hälsa Iris och Anders!
Ellen
Hej, Anna-Lena!
Såg på programmet om ert uruppförande. Jätteroligt att se! Verkligen fint.
Spännande musik och fint spel. Gillade även själva programmet.
Kram från Soffi

Det här trodde jag inte när vi satt hemma vid ert köksbord! Underbart att se och
höra er! Grattiskram till er båda/Christina Linnea
Anna-Lena, det var ett MYCKET fint program om dig o din musik igår. Fin
filmatisering, o fin musik förstås... Tack!
Ann Z
Fantastiskt spännande att se och höra mer om din musik.
SÅ spännande, Anna-Lena! Jättefin film-handverk!! WOW!!.... Grattis ;)
Ronni K
Rekommenderas verkligen !!! Vilken musik !
Mattias N
Ser och lyssnar för 2:a gången. Jättebra!
Solveig H
Hej Anders! Kollar och lyssnar på dig på TV just nu. Jättebra!
René

Har sett två gånger... med stor behållning båda gångerna! :)
Johan R

Så fint porträtt av Anna - Lena och vilken vacker musik. Tack!
Little
Thank you, Anders! This looks like it is going to be a great video! - xo
Lisa
Anders, It *IS* indeed a great video! I have heard from Anna-Lena Laurins - I really
hope a CD of the concert is released!~ Lisa
jag njöt av fulla drag av både dig o frugan igår....fan va du spelar grant
Ingrid
Snyggt lir grabben!
Anna M
Tack Anders, fint spel i ett fint verk!
Claes

hoppas att ni inte missar uruppförandet av tonsättaren Anna-Lena Laurins mäktiga
orkesterverk Iphigenia, med kungliga Filharmonikerna under ledning av Thomas
Søndergaard. Solister är trumpetaren Anders Bergcrantz och pianisten Richie
Beirach.

Så vacker musik! Tänk att TV nån enstaka gång sänder sånt
här iaf ...
Cecilia W
Jättefint och starkt! Jag och Paul var naglade! Tack! :)
Ann B
Fantastisk flot udsendelse med super musik
Henrik D
Suveränt på alla plan, Anna-Lena och Anders! Dessutom väldigt fint avsnitt om
Sven.
Palle
still cant understand Swedish~LOL but great performance！！
Leon K
Hej,
Tack för ditt mail, tack vare det kunde jag se en stor del av programmet på TV igår kväll. Jag
tyckte mycket om det och är tacksam för att du gav mig chansen!
Bästa hälsningar
Leif
Slog av en händelse på TV ikväll och fick se en repris från i lördags av
konserten från Stockholms konserthus med dig, Richie Beirach och kungl.
Filharmonikerna framförande Anna-Lenas verk.
Verkligen kul och imponerande att se och höra er – det var ju (tyvärr) några
år sedan du senast gästade L´JAZZ i Ljungskile. Kan ibland drömma mig
tillbaka till kvällen med din NY Quartet och Richies kommentar att jodå, det
var ett bra piano men nästa gång vill jag ha en flygel.
Hur som – kul att se dig och Anna-Lena, att höra er, att se era barn som
inte bara blivit vuxna utan vad jag förstår framgångsrika i sina roller.
Sist jag och Birgitta såg dom i Ljungskile var dom fortfarande ganska små
barn.
Men, som sagt, en fantastiskt bra TV-produktion som inte bara gladde oss
mycket utan också gav nostalgiska härliga återglimtar av era besök hos
L´JAZZ i Ljungskile.
Stor kram till dig och Anna-Lena från Birgitta och Jan, sedan länge
pensionerande som drivande av klubben och programsättningen.

Tak for hurtigt svar. Jeg kan godt forstå at du er pavestolt - det er noget af den floteste jeg længe
har set.
Held og lykke med fortsættelsen. Jeg tror at du han komme rigtigt langt med værket.
Mange hilsner,
Johan
Hej Anna-Lena,
Först och främst: grattis till ett stort och fint verk, som det var väldigt spännande att kunna
uppleva i TV!
Mats B

Otroligt bra film och musik!
Tack och grattis
Jan L
Hej Anna-Lena,
Ville blot sige mange tillykke med den flotte produktion, som jeg har set fra start til ende.
Spændende hvad angår det musikalske, men også at høre om det personlige liv, da valg men
tager undervejs, som er med til at ændre ens liv. Meget meget flot. Må man spørge hvem der har
lavet denne gennemførte produktion?
Johan S
bravo,
Mange hilsner, Johan
Anders - som du spelar. TACK.. o Richie o ork. OCH VILKET fint verk Anna-Lena Skrivit!! Blev så
rörd när jag såg Sven, många härliga minnen o tjejerna. Såå bra! Ja, hela programmet var väldigt
fint.
Kram från Elisabeth

Iphigenia-Storartat!! Stora kramar till dig och Anna Lena
-Lars L
Hej Anders,
Tack för din påminnelse om ett väldigt fint program på TV. Det var så härligt att få
se hela familjen inklusive hunden och förstå hur ni lever där i skogen i Billinge med
utblickar över åkrar och sedan resor över hela välden.Roligt att även få se din far.
Jag kan inte låta bli kopplingarna till dina farföräldrar och ser din farmor i dig. Fint
och känsligt spel till Anna-Lenas tontrolleri.... Härlig lördagskväll ... Ha det så bra
och hälsa din fina fru.
-CG
"Det var et rigtigt fint program på svtv. optog det og nød det........ dejligt!! Så tak for det!!!
Kærlig hilsen Kim H

