Pressinformation, 13 maj 2014

Birgit Nilsson Prize släpper biljetter till ceremonin den 3 juni
Den 9 april tillkännagavs att Birgit Nilsson Prize 2014 på en miljon USD tilldelas
Wienfilharmonikerna. Priset delas ut den 8 oktober på Konserthuset i Stockholm i
närvaro av H.M. Konung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia. Ett begränsat
antal biljetter släpps till försäljning den 3 juni kl. 11:00 och kan köpas genom
Konserthusets hemsida och biljettkontor.
De som får tag i de eftertraktade biljetterna till prisceremonin den 8 oktober kommer att få se
Wienfilharmonikerna uppträda under ledning av Maestro Riccardo Muti, som själv mottog
Birgit Nilsson Prize 2011. Biljetterna till de två tidigare ceremonierna, 2009 och 2001, sålde
slut på endast ett par timmar.
Orkestern kommer att framföra Les Prelude av Franz Liszt samt orkesterversionen av
Liebestod från Wagners Tristan och Isolde. Clemens Hellsberg, ordförande för
Wienfilharmonikerna, mottar priset å orkesterns vägnar. Konferencier för ceremonin är Pia
Lindström, dotter till Ingrid Bergman.
Biljetterna kommer att kosta mellan 350 och 700 kr. Publiken bjuds in till en cocktail efter
ceremonin på konserthuset.
Det här är tredje gången som priset delas ut. Birgit Nilsson valde själv den första mottagaren,
Plácido Domingo, som mottog priset 2009. Mottagare av priset 2011 var Riccardo Muti, som
valdes ut av en internationell expertpanel på området klassisk musik. Medlemmarna i panelen
kommer från de länder där Birgit Nilsson var som mest aktiv under sin karriär.
Prissumman på en miljon USD gör Birgit Nilsson Prize till det största priset som delas ut inom
klassisk musik. Priset delas ut vartannat eller vart tredje år till en aktiv sångare för
framstående prestationer inom opera, konsert, oratorium eller romans, till en dirigent inom
opera eller konsert eller till en institution med en enastående meritlista inom opera eller
konsert.
Biljetter kan köpas på www.konserthuset.se
För bakgrundsmaterial om The Birgit Nilsson Prize, TV-material och höjdpunkter från tidigare
ceremonier, besök www.birgitnilssonprize.org.
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