
 

POLAR MUSIC PRIZE PRISCEREMONI 2013 

I ett fullsatt Stockholms Konserthus delades idag Polar Music Prize ut 
för tjugoandra året i rad. H.M. Konungen överräckte en miljon kronor 
vardera till årets pristagare. 
 
Kaija Saariaho och Youssou N’Dour, som också fick ta emot var sitt personligt 
konstverk av Jens Fänge. 
 
Klicka här för att se Multimedia News Release: 

http://www.multivu.com/mnr/62402-polar-music-prize-2013  
 
Prismotiveringarna lästes av mezzosopranen Lilli Paasikivi och 
fotbollsspelaren Henrik Larsson.� Programledare var Petra Nordlund 
McGahan och Tilde de Paula. �Ceremonin hedrades av gäster som H.M. 
Konungen, H.M. Drottningen, Kronprinsessan, Prins Daniel, Led Zeppelin 
medlemmen John Paul Jones, skivbolagsmogulen Seymour Stein, Bianca 
Jagger, Nobelpristagaren i ekonomi William Sharpe, kulturminister Lena 
Adelsohn-Liljeroth, finansminister Anders Borg, och många, många fler. 
 
Under ceremonin medverkade några av Sveriges absolut främsta musiker, 
däribland Kungliga Filharmonikerna under ledning av Hans Ek och ett 
husband bestående av Georg "Jojje" Wadenius, Andreas Unge, Ale Möller 
samt delar av bandet Damn! 
 
Youssou N’Dour hyllades med egna världshiten ”7 Seconds” som 
framfördes av Neneh Cherry och artisten Carlou D från Senegal. Jason 
Diakité gjorde tillsammans med sångaren och kora-spelaren Maher Cissoko 
låten ”Set” med delar av bandet Damn!, gitarrvirtuosen Georg ”Jojje” 
Wadenius samt med västafrikanskt slagverk. 
 
Vi fick också uppleva sånger från den Grammybelönade skivan ”Egypt” med 
svenska världsmusikern Ale Möller som arrangör och kapellmästare och med 
sångsolisterna Karima Nayt och Mamadou Sene tillsammans med en 
ensemble med arabiska instrument och Kungliga Filharmonikerna. 
 
Kaija Saariaho hyllades med verket ”NoaNoa” skrivet för flöjt och elektronik 
med Anders Jonhäll som solist. Sopranen Hanna Husáhr framförde ”Leino 
song” samt verket ”Nymphea Reflection” med Kungliga Filharmonikerna. 
 
Efter ceremonin hålls en bankett på Grand Hôtel. Kvällens toastmaster är 
Peter Schéle och Ale Möller band står för underhållningen. 
 



Pressbilder från ceremonin finns att hämta på www.polarmusicprize.org kl. 
21.00 ikväll. 
 
Polar Music Prize sändes direkt i TV4 och kan även ses i sin helhet på 
www.polarmusicprize.org. ��Den efterföljande banketten sänds i TV4 ikväll 
med start kl. 23.00. Intervjuer med pristagarna och glimtar från banketten 
varvas med höjdpunkterna från prisceremonin. 
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