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Tukholmasta löytyy paljon vaihtoehtoja, kun haluaa yhdistää taiteen ja
nautinnolliset ruokaelämykset.
Klassiset konsertit
Monen suomalaisen tähtimuusikon ura on alkanut Tukholmasta. Yksi Tukholman klassisen
musiikin päänäyttämöistä on Djurgårdenissa sijaitseva Berwaldhallen. Kyseessä on Ruotsin
radion sinfoniaorkesterin kotisali ja suomalaisista varsinkin Esa-Pekka Salonen on johtanut
Berwaldhallenissa jo uransa alkuvaiheessa, oltuaan ensin Ruotsin radion sinfoniaorkesterin
kapellimestarina. Nykyisin hänet voi nähdä orkesterin johdossa joka syksy osana
Itämerifestivaalia, jonka keskuspaikkana Berwaldhallen toimii. Itämerifestivaalin toisena
johtajana toimii Valeri Gergijev.
Ennen Berwaldhallenin konserttia kannattaa suunnistaa matkalla sijaitsevaan Hotel
Diplomatin baariin www.diplomathotel.com, jossa voi nauttia drinkeistä ja kansainvälisestä
tunnelmasta. Konsertin jälkeen lähistöllä sijaitseva Villa Källhagenin hotelli
www.kallhagen.se on loistava paikka illallistaa tai ottaa drinkit hotellin baarissa. Hotelli
sijaitsee luonnonkauniilla paikalla ja sen ulkoterassilta on erittäin kauniit näkymät läheiseen
vesistöön lintuineen. Matkalla Berwaldhallenista Villa Källhageniin kannattaa katsella
läheisen Diplomatstaden-kaupunginosan huviloiden kaunista arkkitehtuuria.

Toinen klassisen musiikin konserttisali on Hötorgetilla sijaitseva Konserthuset, joka on tullut
tunnetuksi myös Nobel-juhlallisuuksien pitopaikkana. Konserthuset on Ruotsin
kuninkaallisen sinfoniaorkesterin kotisali ja orkesterin pääkapellimestarina ja taiteellisena
johtajana toimii suomalainen Sakari Oramo. Konserhusetin konsertin jälkeen teemaan sopiva
ravintola on esimerkiksi Vanhassakaupungissa sijaitseva Le Rouge Brasserie, joka tarjoilee
ranskalaisen keittiön parhaimmistoa www.lerouge.se.
Kansallisoopperan yllätys ovat iltapäivisin järjestettävät lounaskonsertit, joissa nautitaan
tasokas keittolounas yhdistettynä oopperan tähtien esittämään konserttiin.
Syksyn 2014 klassisia helmiä:
Berwaldhallenin tämän kauden parhaimmistoon kuuluu Radion sinfoniaorkesterin
pääkapellimestari Daniel Hardingin johtamat konsertit, joissa esitetään myös uutta musiikkia
esimerkiksi Kaija Saariaholta. Joulun alla on luvassa Frank Sinatran musiikkia sisältävä
konsertti.
Konserthusin lavalla nähdään johtajansa Sakari Oramon lisäksi paljon muitakin
suomalaistähtiä, kuten Susanna Mälkki, Jukka-Pekka Saraste, Santtu-Matias Rouvali ja Leif
Segerstam. Kansainvälisiä nimiä ovat muun muassa Ruotsin oma mezzosopraano Anne-Sofie
von Otter, viulisti Leonidas Kavakos sekä pianistilegendat Grigory Sokolov ja Elisabeth
Leonskaja pianomusiikille erikseen varatussa sarjassa. Konserhusetissa konsertoi myös
maailmanluokan jazzartisteja, kuten Youn Sun Nah Quartet ja Wayne Shorter Quartet.

Kevyt musiikki
Cirkus on paitsi Tukholman sirkuksen vanha näyttämö, myös yksi kaupungin tunnetuimmista
ja arvostetuimmista konserttisaleista. Täällä ovat esiintyneet megatähdet Tom Waitsista Eva
Dahlgreniin. Cirkuksella on myös erinomainen ravintola, joka palvelee konsertti-iltaisin.
Cirkus on tullut tunnetuksi ABBA-miesten Björn Ulvaeuksen ja Benny Anderssonin
musikaalien ensi-iltanäyttämönä. Niin Mamma Mia kuin Kristina från Duvemålakin pyöri
täällä vuosia. Cirkukseen menijöillä on mahdollisuus nauttia erikoismenu läheisessä Villa
Godthem-ravintolassa www.villagodthem.se. Kannattaa mainita konserttilipuista jo varatessa
pöytää.
Kevyttä musiikkia on tarjolla myös Benny Anderssonin omistaman hotelli Rivalin
konserttisalissa Rival Salongenissa Söderin kaupunginosassa. Hotellilla on myös mukavan
boheemi bistroravintola ja kahvila, jossa voi tunnelmoida ennen konserttia tai sen jälkeen
yhdessä Tukholman taiteilijayhteisön kanssa.

Rivalin konserttisali.
Kuva: Rival
Mosebackentorilla sijaitseva Södra Teatern tarjoilee paitsi lämmintä boheemia tunnelmaa,
myös hyvää ruokaa ja Tukholman parhaimmat näkymät yli kaupungin. Musiikkitarjonta on
poppia, rockia, hip hoppia ja dj-vetoista klubimusiikkia. Myös teatteri ja erilaiset
keskusteluillat kuuluvat Södra Teaternin ohjelmistoon ja perinteeseen.
Berns Salongen on legendaarinen konserttisali ja yökerho maailmanluokan hotellin
yhteydessä Berzelii-puistossa aivan ydinkeskustassa. Bernsin lavalla on nähty vuosien
varrella kaikki Marlene Dietrichistä suomalaisen teknon undergroundtähti Samuli Kemppiin.
Berns on myös upea ruokaravintola, joten kannattaa mennä hyvissä ajoin ennen konserttia
paikalle nauttimaan aperitiiveista tai illallisesta.

Bernsin Röda Rummet, taustalla Spegelmatsalen.
Kuva: Berns
Syksyn 2014 kevyitä helmiä:
Cirkuksen ohjelmiston huippuja ovat muun muassa Passengerin, James Taylorin, 10CC:n ja
The Holliesien konsertit sekä musikaalit Livet är en Schlager ja The Addams Family.

Jazz
Tukholman jazz-tarjonnan keskus on Nalen-ravintola Stureplanin lähistöllä Östermalmilla.
Nalenissa on hyvä ruoka ja kansainvälinen ohjelma. Tämän kauden ehdottomiin
huippuhetkiin lukeutuvat Tower of Powerin ja Alison Moyetin konsertit.
Toinen kaupungin legendaarisista jazzkapakoista on Vanhassakaupungissa sijaitseva
Stampen. Heidän konseptinsa on mahtava: kun yläkerran eli katutason bändi lopettaa,

alakerran lavalle nousee toinen orkesteri. Yleensä molemmat yhtyeet soittavat useamman
setin, joten pääsylipulla todella saa jotain.

…jotain ihan muuta
Showdinner on ruotsalainen klassikko, jossa esiintyjät toimivat myös tarjoilijoina. Tämän
tyylin huippua edustavat Wallman´s Salongerin esitykset sekä Hamburger Börs.
Ja jos haluat yhdistää nykytaiteen ja hyvän ruuan, kannattaa suunnata joko Moderna Museetin
ravintolaan, josta on mahtavat näkymät yli kaupungin tai Södermalmin puolella sijaitsevaan
Fotografiska Museetin ravintolaan. Jälkimmäisessä järjestetään torstaisin ja lauantaisin myös
live-konsertteja ja iltaisin dj-vetoisia klubi-iltoja.



Le Rouge Brasserie sijaitsee Vanhassakaupungissa.
Kuva: Emil Leonardi



Daniel Harding johtaa Ruotsin radion sinfoniaorkesteria Berwaldhallenissa.
Kuva: Micke Grönberg/Sveriges Radio



Villa Källhagenin hotelli on loistava paikka syödä illallista.
Kuva: Villa Källhagen



Konserthusetin suuri sali.
Kuva: Jan-Olav Wedin



Le Rouge Brasserie sijaitsee Vanhassakaupungissa.
Kuva: Emil Leonardi



Daniel Harding johtaa Ruotsin radion sinfoniaorkesteria Berwaldhallenissa.
Kuva: Micke Grönberg/Sveriges Radio
1.
2.
3.
4.

1
2
3
4

Katso myös

Herkkuja fine diningin ja bistron välimaastossa

Katso myös

Syö ja juo / toimituksen vinkit

Uusimmat julkaisut
29.09.14
29.09.14

Makujen ja kulttuurin liitto
Voita keilausta ja minigolfia Tolv Stockholmissa!

23.09.14
15.09.14
11.09.14

Tukholman elokuvafestivaaleilla 25. juhlavuosi
Klubikierros DJ Choco Canelin kanssa
Minun Tukholmani: Marica Rosengård

Luetuimmat julkaisut











Minun Tukholmani: Veera Falk
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Ajankohtaista Tukholmassa

Tee se itse!
24.–26.10.
Jos hullaannut värikylläisistä lankarullista ja menet sekaisin nappikaupassa, Tukholman
Syfestivalen on sinua varten. Käsityömessut tarjoavat monenlaista virikettä ja ideaa käsistään
käteville.

Kuva: Numera Mässor, Magnus Adolfsson

Bileet selväpäisille
Yökerho ilman alkoholia? Kyllä. Tukholman yöelämässä tunnettu hahmo Mårten Andersson
on perustanut Sober-baarin, jossa bailataan selvinpäin. ”Se vaatii rohkeutta”, sanoo
Andersson. Uskallatko sinä?

Starbucks Tukholman keskustaan
Kansainvälinen kahviketju avaa loppuvuodesta vihdoin lippulaivaliikkeen Kungsgatanille.
Siihen asti herkkulatteja on saatavilla lentokentältä ja muutamalta juna-asemalta.

Tukholma.fi – ideoita ja inspiraatiota Tukholman-vierailullesi. Shoppailu, ravintolat, baarit,
museot, hotellit, nähtävyydet, aktiviteetit, konsertit Tukholmassa… Sivustolta löydät parhaat
vinkit.
Yhteystiedot

