
 

 
 
PRESSMEDDELANDE 7 april 2022 
 
Sverigepremiär för världens mest klassiska lopp!! 
Torsdag den 30 juni arrangeras för första gången i Sverige Running for Beethoven – världens 
mest klassiska lopp. Till ett liveframförande av Beethovens femte symfoni, även känd som 
Ödessymfonin, tävlar deltagaren på distansen 5 kilometer. Running for Beethoven äger rum i 
natursköna Ytterjärna och är en del av kammarmusikfestivalen Järna Festival Academy, vilken 
inleds samma dag. 
  
Om Running for Beethoven 
Den 30 juni går startskottet för Running for Beethoven, ett lopp som samlar tävlings- och fritidslöpare, 
musikentusiaster och företag under samma paraply. Längs en 2,5 kilometer lång slinga får de tävlande välja 
mellan att springa två eller tre varv, eller att promenera ett varv. Under tiden pågår en konsert inne i Järna 
Kulturhus där JFA Festivalorkester framför Beethovens femte symfoni under ledning av konsertmästare Mats 
Zetterqvist. Med utmaningen att komma i mål innan symfonins slut sänds symfonin via högtalare i startområdet 
och längs hela banan för de tävlande och deras publik. Picknickkorgar från lokala matproducenter kommer finnas 
till försäljning under dagen och för de musikintresserade fortsätter sedan kvällen och helgen med 
kammarmusikfestivalen Järna Festival Academy.  
 
– Det känns otroligt kul och superpirrigt att äntligen få bjuda in till det här loppet och att få dela en både musikalisk 
och fysisk upplevelse med flera hundra löpare! Musiken har ju en fantastisk förmåga att ena människor och vi 
hoppas på en riktig folkfest där människor utmanar sig själva och Beethoven, säger Peter Friis Johansson, 
konstnärlig ledare och tävlande i loppet. 
  
Bakgrund 
Loppet Running for Beethoven är ett koncept som återfinns i olika former på flera platser. Med målet att springa 
distansen snabbare än Beethovens femma, att passera mållinjen så nära femmans sluttoner som möjligt eller att 
vinna pris för bästa utklädnad, har löpare världen över deltagit i detta lopp. I Järna planerades första gången för 
loppet år 2020, inför 250-årsjubileet av Beethovens födelse, men på grund av coronapandemin fick planerna 
bordläggas under två år. 



 
Läs mer om Running for Beethoven här. 
  
Om Järna Festival Academy 
Järna Festival Academy är en kammarmusikfestival som äger rum den 30 juni till 6 juli. Årets upplaga är den 
sjätte i ordningen och programmet innehåller högkvalitativa konserter och djuplodande samtal på en unik plats. 
Festivalen syftar till att vara en röst i samtalet om hållbarhet och utgöra ett gott exempel inom branschen, 
konstnärliga ledare är musikerna Peter Friis Johansson och Jakob Koranyi. Programmet släpps längre fram i 
april.  
 
För pressförfrågningar, kontakta Sofia Sahlén på: sofia.sahlen@houseofnewideas.com. 

 


