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Ennio Morricone kommer till Sverige för en sista konsert! 
Legendaren Ennio Morricone tar farväl av sina svenska fans med en storslagen konsert. 27 januari 2019 
når Last Ever Tour Stockholm och Ericsson Globe. Det blir sista gången som Maestro Morricone kommer 
att dirigera sina odödliga verk i Sverige. På konserten kommer även den portugisiska fadosångerskan 
Dulce Pontes, Czech National Symphony Orchestra samt Helene Stureborgs Kammarkör och Stockholms 
Musikgymnasiums Kammarkör att medverka. Det blir ett mäktigt framträdande där 200 musiker och 
sångare framför några av tidernas mest monumentala filmmotiv. 
 
Under de senaste åren har Ennio Morricone firat 60-årsjubileum som professionell kompositör och dirigent med 
världsturnén 60 Years Of Music. Över 50 konserter har genomförts i 30 olika länder. Ensemblen har spelat för 
utsålda arenor, fått stående ovationer och överväldigande kritik. I augusti 2017 belönades Maestro Morricone 
med en utmärkelse från konsertproducenten GEA Live för att ha sålt mer än 500 000 konsertbiljetter under den 
pågående turnén. 
  
Ennio Morricone har komponerat mer än 500 motiv för film och TV samt över 100 fullständiga musikverk. Bland 
höjdpunkterna märks ledmotiven till ”Once Upon a Time in the West”, ”Once Upon a Time in America”, ”A Fistful 
of Dollars”, ”The Untouchables” och ”The Mission”. Morricones musik till ”The Good, The Bad and The Ugly” 
rankas som det näst bästa filmsoundtrack som någonsin har skrivits. 
  
2016 komponerade och spelade Morricone in motivet till Quentin Tarantinos ”The Hateful Eight”, vilket gav honom 
hans efterlängtade Oscar för Best Original Score, hans sjätte BAFTA Award och hans tredje Golden Globe 
Award. Samma år återförenades Ennio Morricone med regissören Giuseppe Tornatore för det romantiska dramat 
”The Correspondence” med Jeremy Irons. Filmen hade premiär exakt 30 år efter 1986-års release av ”The 
Mission”, där Irons också medverkade. Morricone och Tornatore har tidigare samarbetat kring ”Cinema Paradiso”, 
”Malèna”, ”The Legend of 1900”, ”Baaria” och ”The Best Offer”. 
  
På tal om hans pågående turné säger Morricone: 
”På den här turnén framför jag ett helt nytt program med nya höjdpunkter. Givetvis kommer det alltid finnas med 
klassiker från Sergio Leones västernfilmer och ”The Mission”. Men överlag kommer det bli en annan upplevelse 
den här gången. Jag planerar att ta med musik från såväl mitt samarbete med Quentin Tarantino som de Leone-
filmer, som jag inte haft med i mina tidigare turnéer. Jag kommer även ha med mig Dulce Pontes och hennes 
passionerade stämma på scen.” 
  
Maestro Morricone kommer personligen att dirigera konserten i Stockholm. Konserten kommer att framföras av 
Czech National Symphony Orchestra samt 75 sångare från Helene Stureborgs Kammarkör och Stockholms 
Musikgymnasiums Kammarkör. Czech National Symphony Orchestra har arbetat tillsammans med Maestro 
Morricone under en lång period och under de senaste åren har de nästan uteslutande turnerat med honom. De 
var även orkestern som spelade in musiken till ”The Hateful Eight”. 
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