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Klangmassans mästarinna 
 
 
 
"Dirigenten är ingenting utan sin ensemble, men det är dirigentens uppgift att få 
partituret att fyllas med liv!” 
 
Det finns dirigenter som älskar sitt jobb så mycket att de dirigerar Wagner med brutna 
revben. Cecilia Rydinger Alin bet ihop och genomförde en hel operaföreställning i 
Dalhalla.  
 
Hon är landets enda kvinnliga professor i orkesterdirigering, ledare av internationellt hyllade Orphei 
Drängar och flitigt anlitad dirigent.  
 
I programmet ”Klangmassans mästarinna” porträtteras Cecilia Rydinger Alin i P2-serien Om Musik 
19 december 2010. Under en timme avslöjar hon en del av hemligheterna i dirigerandets konst.  
 
Vi får svar på frågor om hur man handskas med en orkester som inte är med på noterna, hur mycket 
en dirigent kan ta ut svängarna utan att kliva över gränsen för tonsättarens intentioner, och var de 
dolda extaserna ligger under uppförandet av ett musikverk. Och förstås mycket mer. 
 
Idag finns enbart en handfull svenska kvinnliga dirigenter, vilket kan vara en förklaring till att man – till 
skillnad mot de kvinnliga tonsättarna – inte bildat förening. Hur håller de då kontakten för att bl.a. få 
svar på frågor om klädsel vid framträdanden och hur det fungerar att vara gravid som dirigent m.m. – 
frågor som i stort sett är okända för män i yrket. 
 
Cecilia Rydinger Alin är verksam inom opera, symfoniorkester och kör förutom att vara ämnesansvarig 
på Musikhögskolan i Stockholm. Även om hennes musikaliska lustar är många, brinner hon lite extra 
för de speciella klangmassor som den mänskliga rösten mäktar producera. 
 
Hon är Orphei Drängars första kvinnliga dirigent sedan starten 1853, och hon attraheras liksom alla 
tonsättare inom körområdet av den fantastiska dynamiken mellan det svagaste svaga och det 
stortslaget starka när kören får fritt spelutrymme. 
 
I programmet berättar hon bland annat hur hon och kören Allmänna Sången förvandlade Stockholms 
Stadshus Blåa hall till sitt vardagsrum då de repeterade inför sitt mycket hyllade framträdande på 
Nobelmiddagen 2005. 
 
 
Programmet är producerat och presenterat av journalisten Mats Lundgren, som tidigare gjort porträtt av 
musikprofiler som Rigmor Gustafsson, Bengt Strokirk (fd Fasching), Stefan Jacobsson/Pet Sounds, Kristina 
Forsman, Tobbe Fall och Per Tjernberg i samma programserie. Under 1980/90-talen producerade han även P3-
program som Bank och Cult Strip, medverkade i Bommen och P2:s Spräckel (Klingans föregångare), Lennart 
Wretlinds Safari m.m. Han var även en av grundarna till tidningen Schlager. 
 
 
“Klangmassans mästarinna – ett porträtt av dirigenten Cecilia Rydinger Alin” 
Sänds i P2-serien ”Om Musik” söndag 19/12 2010 kl 14.00, med repris 21/12 kl 12.00 


