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Allas vår Loa. 
Ja, de flesta känner väl till Loa Falkman. 
Han är sannerligen en folkkär, mångsidig och mycket  seriös artist! 
Det gläder oss på Sterling att kunna presentera den  här nya inspelningen med 
Schuberts Winterreise med Loa. 
Tro inte allt nonsens när det talas om skivbransche n. 
Den lever vidare i högönsklig välmåga. 
Det gäller bara att göra rätt skivor. 
Dit hör denna inspelning. Jag har hört de flesta oc h den här versionen är i världsklass. 
Lyssna så kommer ni att hålla med. 
Bästa hälsningar 
 
 
Bo Hyttner 
Sterling 
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Loa Falkman har sedan debuten i 1973 sjungit många av de stora klassiska barytonpartierna 
som Figaro (i Barberaren i Sevilla), Don Juan, Papageno, Rigoletto, Eugen Onegin och 
Wozzeck. Han är dessutom den sångare inom sin generation som framträtt med flest roller på 
Drottningholmsteatern. Hans Escamillo i Peter Brooks uppsättning av Carmen i Paris gav 
honom ett internationellt genombrott, och han har gästspelat även i bl a Tyskland, Schweiz, 
Spanien, USA, Israel och Japan. Han erhöll 2002 den kungliga medaljen Litteris et Artibus och 
utnämndes 2003 till hovsångare. 
 
I dag är Bengt-Åke Lundin etablerad som en av de mest framträdande svenska 
pianosolisterna och kammarmusikspelarna och dessutom särskilt eftersökt som 
ackompanjatör, och hans utrikes resor har fört honom inte bara till de flesta europeiska länder 
utan också till USA, Egypten och Kina. Lundin har medverkat på ett tjugotal CD:n och fem 
gånger nominerats till det svenska fonogrampriset Grammis, som han också fick för 
inspelningen av svenska violinsonater 1999 tillsammans med Cecilia Zilliacus. Hans intresse 
för romansundervisning har lett till lärarbefattningar bl a vid Operahögskolan och Mälardalens 
Högskola i Västerås. 


