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Anne Pajunen
Sångaren, tonsättaren och performancekonstnären Anne Pajunen har under mer än 25 år arbetat 
med nyskapande scenkonst både i Sverige och internationellt, som soloartist och med  bl a duon 
Svenska Moderna Operaensemblen S.M.O.K. Repertoaren omfattar även många 1900tals- och 
nutida vokalverk av svenska och internationella tonsättare. Det är dock främst iscensättningarna och 
de platsspecifika performanceverken som blivit hennes signum, tillsammans med blandningen av 
noterad musik och improvisation. Med röst, liveelektroniska instrument, video och diverse objekt 
skapas föreställningar som ofta tar hela rummet i besittning. De liveelektroniska instrumenten är 
utvecklade i nära samarbete med Fredrik Olofsson, ett samarbete som pågått över 2 decennier. 
Bland internationella samarbeten kan nämnas Gino Robair, Pamela Z och Glasgow Improvisers 
Orchestra. Fylkingen har varit en viktig scen där också många verk har presenterats, och många 
samarbeten startat. Som soloartist och med S.M.O.K har hon framträtt på internationella musik- och 
performancefestivaler, konsthallar, operascener, konserthus och experimentella scener både i 
Sverige och internationellt.
Aktuell med slutförandet av en serie platsspecifika verk med tema sorg, som skapas på uppdrag av 
Scenkonst Sörmland under rubriken SALT: variationer i Sörmland.

Ivo Nilsson (1966) 
Efter avslutade studier vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och vid IRCAM i Paris debuterade Ivo 
Nilsson 1989 med ett uruppförande vid Franska Radion framfört av Ensemble l Ítinéraire. 
Han fokuserar främst på kammarmusik och har komponerat verk fo r̈ bla. Birmingham Contemporary 
Music Group, Cantus, DuoNow, Either/Or, Ensemble Recherche, Ensemble Reconsil, Ensemble Son, 
International Ensemble Modern Akademie, KammarensembleN, Kammerensemble Neue Music 
Berlin, Kwartludium, Nouvel Ensemble Moderne, Orchestre des Flu t̂es Franc a̧is, Orchestrutopica, 
Slowind och Vertixe Sonora. 
Hans musik har framförts vid ett flertal festivaler såsom Biennale di Venezia, Chiffren festival (Kiel), 
EMUfest (Rome), Enescu festival (Bucarest), Gaudeamus Music Days (Amsterdam), Huddersfield 
Contemporary Music festival, Ilhom (Tashkent), IRCAM, Musica (Strasbourg), New York City 
Electroacoustic Music festival, EMUfest (Rom), Roaring Hoofs (Mongolia), 2 Days and 2 Nights 
(Odessa), Sonorities (Belfast), Spazio Musica (Cagliari), Spectra (Tirana), Time of music (Viitasaari), 
Ultima (Oslo), Warsaw Automn och ISCM World Music Days i Hong-Kong, Stockholm och Zagreb. 
Hans musik har sänts i radio av bla. BBC, DR, RAI, RNE, SR, SRR, WDR och YLE samt givits ut på 
fonogram av etiketterna Ariadne, Blue Music Group, Chamber sound, JAPR, NEOS, Orlando records,
Phono Suecia och SFZ Records. 
2003-2005 var han konstnärlig ledare för Stockholm New Music festival. 
2007 erhöll han Föreningen Svenska Tonsättares Interpretpris.
2017 valdes han in i Kungl. Musikaliska Akademien. 
2020 erhöll han Stockholms Stads Kulturstipendium.
www.ivonilsson.com 

Ulf Bilting (f. 1955) är egentligen datalärare och -utvecklare, men med vissa behov av konstnärliga 
uttryck. Dessa har fört honom till Fylkingen och givande samarbeten med rätt många, främst Carl 
Michael von Hausswolff och Zbigniew Karkowski.



Jörgen Pettersson har genom ett målmedvetet och nära samarbete med tonsättare i Sverige och 
utomlands fått mer än 800 verk tillägnade sig, såväl solokonserter som elektroakustiska verk och 
kammarmusik. Han har erhållit såväl Föreningen Svenska Tonsättares interpretpris som utmärkelsen 
Musikens möjliggörare för sina insatser för den nutida konstmusiken, inte minst arbetet med 
festivalen Svensk Musikvår. Han är hedersmedlem i Föreningen Svenska Tonsättare och ledamot av 
Kungl. Musikaliska akademien.

Eva Sidén är en mångfacetterad musiker och ljudkonstnär med en bakgrund i såväl 
musiksammanhang som i tvärkonstnärliga och bildkonstnärliga kontexter. 
Hon är internationellt verksam både som pianist och som tonsättare och har senare år även gjort 
flera betydande ljudkonstverk med flerkanaligt ljud, video och performance.
Som tonsättare komponerar Eva Sidén instrumental och elektronisk musik, även musikdramatik samt 
verk i konstnärliga samverkansprojekt. Som pianist konserterar hon framförallt med ny konstmusik 
och med egna verk och hon har fått ett flertal verk tillägnade sig. Förutom som solist är hon 
kontinuerligt verksam i sina två duo projekt - Sidén Hedman duo (med Jens Hedman SE) och 
DRAUMR (med Christian Rønn DK). 
Eva Sidén är utbildad vid Academy of Performing Arts i Prag och Brno och vid Kungliga 
Konsthögskolan i Stockholm, samt vid Stockholms universitet, SMI Stockholm och IRCAM, Paris. 
www.evasiden.se


