Pressmeddelande 2018-02-14
TILLKÄNNAGIVANDE
2018 års mottagare av Polar Music Prize är:
THE AFGHANISTAN NATIONAL INSTITUTE OF MUSIC (ANIM)
OCH
METALLICA
Prismotivering för The Afghanistan National Institute of Music (ANIM):
Polar Music Prize 2018 tilldelas Afghanistan National Institute of Music (ANIM) och Dr Ahmad
Sarmast, dess visionära grundare och ledare, som ett erkännande för hur denna inspirerande
organisation har använt musikens kraft till att förändra unga människors liv. På 1990-talet
sattes, plötsligt av inbördeskriget, stopp för Afghanistans rika musikaliska arv, vilket blomstrat i
århundraden, och ledde till att musik var förbjuden mellan 1996 till 2001, med musikalisk
tystnad rådande i hela landet. Under 2008 återvände Dr. Sarmast, son till en berömd dirigent,
till Kabul med livet som insats, för att etablera ANIM. Ett decennium senare blomstrar ANIM
och är engagerat i att bevara Afghanistans rika musikaliska arv samt att erbjuda en säker
utbildningsmiljö åt hundratals pojkar och flickor.
Dr Ahmad Sarmast, grundare och ledare av ANIM:
“I’m very excited, honoured and privileged to be a recipient of the 2018 Polar Music Prize
alongside The Afghanistan National Institute of Music.”
Prismotivering för Metallica:
Polar Music Prize 2018 tilldelas den amerikanska gruppen Metallica.
Inte sedan Wagners känslostormar och Tjajkovskijs kanoner har någon skapat musik som varit
så fysisk och ursinnig, men ändå samtidigt tillgänglig. Genom virtuost ensemblespel och en
mångdubbling av tempot har Metallica tagit rockmusiken till platser där den aldrig varit förut. I
Metallicas värld förvandlas tonårsrummet och konsertlokalen till ett Valhalla. Kraften i
gruppens kompromisslösa album har gett stöd åt miljoner att vända sitt utanförskap till en
superkraft.
Lars Ulrich, trummis och medgrundare av Metallica:
“Receiving the Polar Music Prize is an incredible thing, it puts us in very distinguished
company. It’s a great validation of everything that Metallica has done over the last 35 years. At
the same time, we feel like we’re in our prime with a lot of good years ahead of us. Thank you
very much.”
James Hetfield, sångare, gitarrist och medgrundare av Metallica:
“I feel very honoured to be in such great company with the others who have accepted the Polar
Music Prize. As myself and as Metallica I’m grateful to have this as part of our legacy, our
history. Thank you.”
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Robert Trujillo, basist i Metallica:
“Receiving the Polar Music Prize is such an honour, especially sharing it with artists (previous
Laureates) such as Joni Mitchell, Keith Jarrett and Wayne Shorter, who I admire dearly. It’s
incredible to be recognised and honoured in this way, to me, it’s very prestigious. Hopefully
this will inspire younger generations of musicians to keep the music alive.”
Kirk Hammett, gitarrist i Metallica:
“It means a lot to me because we’ve been added to a list of very distinguished artists and
musicians who I respect. And to be acknowledged for the work we’ve done. I know how
important this is and how much of an honour it is.”
Metallica är: James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett och Robert Trujillo.

PRISCEREMONI
H.M. Konungen delar ut priset, som uppgår till en miljon svenska kronor till respektive
pristagare, torsdagen den 14 juni. I år genomförs både ceremoni och bankett på Grand Hôtel i
Stockholm och direktsänds i TV4 kl. 20:00. Polar Music Prize 2018 är den tjugosjunde i
ordningen. Dr Ahmad Sarmast kommer att närvara vid prisceremonin i juni och från Metallica
kommer Lars Ulrich och Robert Trujillo.

POLAR TALKS & POLAR TECH
Polar Talks hålls den 13 juni 2018 på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och utökas i år
med nytillskottet Polar Tech, en konferens som utforskar hur kreativa krafter inom
musikvärlden och teknisk utveckling kan samverka. Tillsammans presenterar Polar Talks och
Polar Tech en heldag med inspirerande samtal, framåtblickande föreläsningar och
masterclasses omkring det övergripande temat ”The Power of Music.”
Mer information om program och deltagare släpps under våren via Polar Music Prize hemsida.

POLAR MUSIC PRIZE
Polar Music Prize instiftades 1989 av Stig ”Stikkan” Anderson, en legend i den svenska
populärmusikens historia. Stig Anderson var förläggare, textförfattare samt manager för ABBA
och hade en nyckelroll i bandets fantastiska framgångar. Prisets namn är hämtat från Stig
Andersons lika legendariska skivbolag, Polar Music.
Polar Music Prize hyllar musikens kraft och betydelse och delas ut till individer, grupper eller
institutioner. Priset korsar musikaliska gränser och ska ges för betydande insatser inom
musiken och/eller musiklivet, eller för insatser som bedöms kunna bli av stor betydelse för
musiken eller musiklivet, och skall kunna avse alla områden inom eller med nära anknytning till
musiken.
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Polar Music Prize belönar två pristagare för att fira musik i alla dess olika former samt för att
betona den ursprungliga intentionen med priset; att bryta ner musikaliska barriärer genom att
föra samman människor från olika delar av musikvärlden.
Pristagarna väljs av en oberoende priskommitté som består av tolv ledamöter. Kommittén tar
innan beslut emot nomineringar från allmänheten och från International Music Council,
världens största nätverk av musikorganisationer, grundat av UNESCO, och vars verksamhet är
att främja musikalisk mångfald och tillgång till densamma.

Tillkännagivande inklusive pressbilder, artistbiografier, motivering och pressmeddelande, finns
tillgängligt på www.polarmusicprize.org
Eventuella frågor besvaras av Sandra Nordin, tfn: 070-697 39 59.
Mail: press@polarmusicprize.org

Tidigare pristagare
2017 Wayne Shorter and Sting
2016 Max Martin and Cecilia Bartoli
2015 Dame Evelyn Glennie and Emmylou Harris
2014 Chuck Berry and Peter Sellars
2013 Youssou N’Dour and Kaija Saariaho
2012 Paul Simon and Yo-Yo Ma
2011 Kronos Quartet and Patti Smith
2010 Ennio Morricone and Björk
2009 José Antonio Abreu & El Sistema and Peter Gabriel
2008 Renée Fleming and Pink Floyd
2007 Steve Reich and Sonny Rollins
2006 Valery Gergiev and Led Zeppelin
2005 Gilberto Gil and Dietrich Fischer-Dieskau
2004 B.B. King and György Ligeti
2003 Keith Jarrett
2002 Sofia Gubaidulina and Miriam Makeba
2001 Burt Bacharach, Robert Moog and Karlheinz Stockhausen
2000 Bob Dylan and Isaac Stern
1999 Stevie Wonder and Iannis Xenakis
1998 Ray Charles and Ravi Shankar
1997 Eric Ericson and Bruce Springsteen
1996 Pierre Boulez and Joni Mitchell
1995 Sir Elton John and Mstislav Rostropovich
1994 Nikolaus Harnoncourt and Quincy Jones
1993 Dizzy Gillespie and Witold Lutoslawski
1992 Sir Paul McCartney and The Baltic States
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