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Vy över centrala Hudiksvall där både Storfjärden och Lillfjärden skymtar i blickfånget.
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KÄRA PUBLIK
Varmt välkommen till Hudiksvall och Iggesund och till den första upplagan av
Musik mellan fjärdarna!
Musik mellan fjärdarna är en kammarmusikalisk vinterfestival som arrangeras
av Norra Hälsinglands Konsertförening i samarbete med Musik Gävleborg.
NHK är en arrangörsförening som årligen står för värdskapet vid ett femtontal
konserter i Hudiksvall med omnejd. Konserterna omfattar såväl instrumental som
vokal musik, oftast i kammarmusikalisk eller symfonisk form. På senare år har
föreningen även arrangerat konserter med program av cross-over-karaktär.
Konsertföreningen, som bildades 1992, samarbetar sedan länge med kulturavdelningen inom Hudiksvalls kommun, Musik Gävleborg och Samrådsgruppen
för Kammarmusik i Gävleborg, för att sprida information om och väcka intresse
för de olika musikevenemangen i kommunen. Under 2010 inleddes även ett
samarbete med Hudiksvalls jazzklubb.
Under 2010 har föreningen iscensatt femton konserter, tio i det ordinarie
programmet, fyra inom Musik vid Dellen samt en extraordinär kammarkonsert i
Foto: Roland Waax
Strömbacka kapell. Under 2011 blir antalet konserter betydligt fler på grund av
kammarmusikfestivalen.
Vi som arbetar inom föreningen har under en lång följd av år lyckats hålla medlemsavgiften låg, 100 kr per person och
år kostar det att vara medlem. Vi har för närvarande strax under 200 medlemmar. Men medelåldern hos våra medlemmar är
förhållandevis hög, varför vi nu arbetar hårt på att få fler ungdomar i vår publik. Ett lovande samarbete inleddes under 2010
med Hudiksvalls Kulturskola, som har startat en ungdomssymfoniorkester för att öka intresset för den klassiska musiken bland
ortens ungdomar. Vi hoppas att vår ungdomssatsning ska lyckas, och att de yngre som kommer till våra konserter under 2011
ska få många härliga musikupplevelser.
Föreningens verksamhet finansieras med biljettintäkter, medlemsavgifter och bidrag från Hudiksvalls kommun, Musik Gävleborg och Statens Kulturråd, RSK. För festivalen får vi dessutom sponsring från Hudiksvalls Tidning, Hudiksvalls kommun, Musik
Gävleborg, Sparbanksstiftelsen i Hudiksvall, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Björn Lundén Information, Statens Kulturråd (för
de verk som uruppförs under festivalen) och ett antal lokala företag.
En festival som Musik mellan fjärdarna skulle vara omöjlig att arrangera utan den mycket stora ideella
insats som många eldsjälar – ingen nämnd och ingen glömd – i och utanför vår styrelse har lagt ned.
Än en gång varmt välkommen till norra Hälsingland och fyra dagar i kammarmusikens underbara värld!
Ingmar Höglund
Ordf. i Norra Hälsinglands Konsertförening
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FESTIVALENS KONSTNÄRLIGA PROFIL
I början av planeringen av en ny kammarmusikfestival står frågorna om repertoar och övergripande
profil i förgrunden. Ska programmet vara tematiskt, eller är det ett musikaliskt smörgåsbord arrangören
vill bjuda sin publik? Kan man välja det ena, utan att helt utesluta det andra? Hur påverkar det första
repertoarvalet kommande festivalers programinnehåll och profil?
En sak visste vi redan från början, att den första upplagan av Musik mellan fjärdarna i praktiken
skulle bli en stråkmusikfestival. Inget konstigt med detta, Terje Moe Hansen och Kjell-Åke Hamren hade
redan samarbetat i många år, med stråkmusiken och stora nätverk av utövande musiker och pedagoger
som gemensam nämnare. Men var skulle tyngdpunkten ligga?
Efter några inledande samtal mellan de nämnda under våren 2009, strax innan det blivit klart
att Norra Hälsinglands Konsertförening i Hudiksvall var intresserad att axla rollen som arrangör,
kom även Ingmar Höglund med i programplaneringen. Sen gav det ena det andra.
Vi ville ha visst fokus på stråkinstrumenten i de lägre tonregistren, på cellon och kontra
basen. Och vi ville att ny musik skulle ha en central roll i programmet, tillsammans med
äldre okänd musik och några av pärlorna ur standardrepertoaren. Det var vår gemensamma övertygelse att standardrepertoaren mår väl av att samsas med både det gamla och
okända och det helt nyskrivna, allt värderat på sina egna meriter. Likaså att ett samarbete
med tonsättare ger upphov till en nerv och en dynamik som både medverkande och
publik kan hämta näring och inspiration ur.
Men kanske mer än någonting annat ville vi hitta en form för festivalen, där Terjes
särpräglade experimentlusta inför nya speltekniker och undervisningsformer skulle
kunna frodas långsiktigt. Ur detta föddes idén att Konsertföreningen i samverkan med
Fiber Optic Valley – Ingmars yrkesmässiga skötebarn – skulle ge festivalen möjlighet
att experimentera med fiberoptiska överföringstekniker, något som i framtiden skulle
kunna få stor betydelse för distansundervisning och för direktspridning av musik
och kultur överlag.
Sist, men inte minst, ville vi ge utökad plats för den klassiska och samtida
konstmusiken i norra Hälsingland – och därmed ge också musiker och
pedagoger med anknytning till regionen möjlighet att spela för sin egen
hemmapublik.
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FESTIVALENS
KONSTNÄRLIGA LEDNING
TERJE MOE HANSEN
violinprofessor vid Norges Musikhögskola i Oslo
Terje Moe Hansens musikaliska bakgrund är lika extraordinär som hans violinspel och hans
pedagogiska bedrifter. Han fick sin allra första violinlektion vid 19 års ålder och antogs
endast tre månader därefter vid Musikkonservatoriet i Oslo.
Vid sidan av sin traditionella skolning i musik började han redan under studietiden
att utarbeta ett originellt system för utveckling av klangkvaliteter och för full kontroll över
violinens hela intervallregister.
Trots alla odds, med tanke på den sena starten, blev hans utveckling som violinist
uppseendeväckande och vid solistdebuten i Oslos universitetsaula togs han emot
med s tående ovationer.
Hans pedagogiska metod introducerades i ett bredare sammanhang genom
boken A modern approach to Violin Virtuosity. Utifrån hans geometriska betraktelsesätt gavs för första gången greppbrädans alla intervall lika stor betydelse. Hans
undervisningsmaterial ingår numera som standardutbud vid flera av världens
ledande u ndervisningsinstitutioner.
Terje är idag en viktig musikambassadör för Norge och har porträtterats i
musiktidskrifter som The Strad. Som pedagog har han fostrat ett trettiotal framgångsrika musiker och en lång räcka prisvinnare i både nationella och internationella tävlingar.
Till vardags är han professor i violinspel vid Norges Musikhögskola i Oslo.
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KJELL-ÅKE HAMRÉN violin
Efter studier till violinpedagog i Stockholm och en universitetsutbildning i
Uppsala med musikvetenskap som huvudinriktning, har Kjell-Åke Hamrén
arbetat som musiker, pedagog och utgivare av musik. Han har dessutom varit
verksam inom det professionella föreningslivet på musikområdet, bl a som ordförande i Svenska Stråklärarförbundet och Svenska Musikförläggareföreningen.
Bland sina förebilder framhåller han framförallt spelmannen, musikern och
pedagogen Ole Hjorth, som tidigt väckte hans fascination för musikens kraft att
skapa sammanhang och förståelse mellan människor, och den holländske violinisten Jaap Schröder, som med sitt eget exempel visade att alla musikhistoriska
skeden – äldre som nyare – rymmer sina egna bästa redskap och är värda
respekt på sina egna meriter.
Efter många år i olika roller inom musiklivet delar Kjell-Åke nu sin tid mellan den egna hembygden i norra Hälsingland och
Stockholm, som är hans barns hembygd. Tillsammans med vänner både hemma och utomlands bygger han sedan en tid en
interaktiv web community med syftet att möjliggöra musikalisk långdistansundervisning över nätet och erbjuda unga musiker en
plattform där de kan nå ut till en större internationell publik.
Kjell-Åke är initiativtagare till Musik mellan fjärdarna.

INGMAR HÖGLUND piano
Ingmar Höglund har över 40 års erfarenhet i Sverige och USA av forsknings- och
utvecklingsarbete inom områdena integrerade kretsar, fiberoptik och informationsteknologi. Inom integrerad kretskonstruktion var han en pionjär med bl a utvecklingen av världens första enchips pacemaker. Han tog initiativ till uppbyggnaden
av Fiber Optic Valley, och ledde i det sammanhanget utvecklingen av flera organisationer som sedermera resulterande i många nya arbetstillfällen i Hudiksvalls
regionen. Han var dessutom ansvarig för uppbyggnaden av Acreo FiberLab i
Hudiksvall, norra Europas enda lab som kan utveckla nya typer av optisk fiber.
Åren 2000–2007 var han adjungerad professor i elektronik på Mittuniversitetet.
Ingmar har varit medförfattare av flera böcker i elektronik, opponerat vid flera
doktorsdisputationer och varit talare, ordförande och medlem i programkommittéer vid hundratals konferenser och seminarier
runt världen.
Han började spela piano vid sex års ålder och har studerat för bl a Folke Alm, Bror Samuelsson, Bengt-Olof Engström,
Rudolf Lövgren och Greta Eriksson. Han har genom åren medverkat vid många konserter som kammarmusiker och ackompanjatör runt Sverige.
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MEDVERKANDE MUSIKER
RUNE BROBERG piano
Rune Broberg utbildade sig till organist vid Musikaliska Akademien i Stockholm åren 1965–70.
Han studerade orgel för Gotthard Arnér, piano för Maj Helander-Fougstedt och kördirigering
för Eric Ericson. I samband med sin första kyrkomusikertjänst i Iggesund var han även ledare för
Iggesunds orkesterförening 1972–1982.
Förutom arbetet som organist och körledare har han alltid funnits med som ackompanjatör
i olika konstellationer, bl a med artister som klarinettisten Putte Wickman, operasångare som
hovsångerskan Ingrid Tobiasson, violinisten Lars Fresk m fl.
Kännetecknande för Runes musikutövning är en spännande bredd i musikval och
konstellationer – alltifrån Haydns Skapelsen med kyrkokör, orkester och solister till halsbrytande
musikshower med profana körer. Parallellt med organisttjänsten i Hudiksvall är han också verksam som pianoackompanjatör till sångerskan och textförfattaren Py Bäckman. Tillsammans har de
vid det här laget gjort ca 250 konserter i kyrkor runt om i Sverige.

CATHY ELLIOTT kontrabas
Cathy Elliott är en ofta anlitad kontrabasist på den expansiva frilansmarknaden i och
omkring den musikaliska storstaden London. Hon turnerar dessutom flitigt och har gjort
många inspelningar med världsberömda The Academy of St Martin in the Fields. Utöver
detta är hon alternerande stämledare i kontrabassektionen i ansedda London Mozart
Players och turnerar över hela Storbritannien med Rambert Orchestra, vilken är knuten till
Rambert Dance Company.
Efter sina kontrabasstudier i Italien, för Lucio Bucarella och Franco Petracchi vid musik
högskolan Santa Cecilia i Rom, har Cathy med stor hängivenhet ägnat mycket tid åt
undervisning. Hon har både undervisat vid barn- och ungdomssektionerna på Londons
tre musikhögskolor (Royal Collage, Royal Academy och Guildhall) och i egen regi i en
blomstrande privatpraktik för elever från sex år och uppåt.
Cathy är medförfattare till den prisvinnande utgåvan Essential String Method (Guildhall
School’s Millennium Award), som utgivits av Boosey & Hawkes. Hon har dessutom skrivit
och publicerat på eget förlag två kontrabasskolor: Ready Steady Go! respektive An Introduction to Thumb Position on the Double Bass. Åren 2004–2009 var Cathy ordförande i
den brittiska sektionen av ESTA (European String Teachers’ Association) och är numera brittiska ESTA:s Project Director.
2009 utsågs Cathy av International Society of Bassists till ambassadör för unga kontrabasister.
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PER HELDERS cello
Per Helders är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Därefter följde privat
studier i London för William Pleeth samt kammarmusikdiplom vid Ecole Normale de
Musique de Paris. Per har genom åren bedrivit en intensiv konsertverksamhet både i
Sverige och utomlands vid internationella festivaler.
Sedan tio år tillbaka är undervisning i cello och kammarmusik hans huvudsyssla.
Han är lärare vid Musikkonservatoriet Falun och Bollnäs folkhögskola. Därutöver är han
även styrelseledamot i Svenska Stråklärarförbundet.
Utöver sina musikaliska examina är Per filosofie magister i teoretisk filosofi vid
Stockholms universitet.

JANNIZ JÖNSSON cembalo
Janniz Jönsson studerade på Musikhögskolan i Malmö 1993–97 och vid Paris
konservatoriet 1999–2002. Bland hans lärare märks framförallt Cristophe Rousset,
Pierre Hantaï och Emmanuelle Haïm. Han har därefter samarbetat med bland andra
Emmanuelle Haïm (Le Concert d’Astrée), William Christie (Les Arts florissants) och
Pierre Calmelet (Le Madrigal de Paris).
2007 turnerade han i södra Sverige med J.S. Bachs Goldbergvariationer samt
medverkade i Bergman-veckans invigningskonsert på Fårö, där han spelade musik
för cembalo med anknytning till Bergmans filmer. 2002 grundade han Motettkören i
Gävle, i syfte att utforska och framföra musik som ännu inte hör till standardrepertoa
ren. Ett exempel på detta är verket NasdaQ Vocal Index, som Janniz framförde i
samarbete med konstnären Ola Pehrson. NasdaQ Vocal Index spelades in och
sändes i SVT.
Hans professionella karriär inleddes i Paris 2001, när han som körinstruktör
assisterade Emanuelle Haïm i Il Coronazione (Monteverdi). Hans debut som opera
dirigent ägde rum samma år i Visby i G.F. Händels Amadigi di Gaula med Ingela
Brimberg och Katrin Meerits som solister. Sedan dess har han vid flera tillfällen
arbetat i olika konstellationer med den dramatiska repertoaren.
Janniz har en förkärlek för den okända och ännu inte etablerade musiken och har bland annat dirigerat Debussys Le Martyre
de St Sébastien och Cavalieris Il Rappresentatione di Anima et di Corpo. Hans debut i musikalgenren ägde rum 2008
i Visby, i en större produktion av The secret garden (Simon/Norman). Detta följdes 2009 av en uppsättning av Curtains
(Kander/Ebb) tillsammans med Gotlands Musikalkompani. Under 2010 har Janniz arbetat som assistent till professor Mark
Tatlow på Operahögskolan i Stockholm och på Drottningholms slottsteater.
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TALE OLSSON violin/viola
Tale Olsson är född av finlandssvensk-norska föräldrar i Buenos Aires, Argentina,
och växte upp i Finland och Sverige. Hon började spela violin som sjuåring och
studerade i Stockholm och Köpenhamn, där hon debuterade med Sjælland Symfoni
orkester.
Spelade i Tale-kvartetten åren 1981–96. De var huvudsakligen inriktade på
nutida musik och har gjort ett dussintal CD-inspelingar och mottagit priser för dessa
både i Sverige och internationellt. Hon var medlem i Stockholms Nya Kammarorkester och spelar regelbundet med Chamber Orchestra of Europe.
Tale var förste konsertmästare i Norrköpings Symfoniorkester i åtta år men flyttade
sedan till Stockholm där hon nu är förste konsertmästare i Kungliga Hovkapellet.
Hon har framträtt som solist med många orkestrar med konserter av bl a Bach,
Mozart, M
 endelssohn, Schumann, Berg, Sjostakovitj, Schnittke, Pärt samt Jacques
Loussier.
Tale är också en uppskattad pedagog. Hon undervisar i violin och kammarmusik
på Musikhögskolan i Stockholm sedan 2002 och har undervisat på kammarmusikkurser både hemma och utomlands. Tale kan höras på många CDs, till exempel
med svensk solorepertoar på BIS och CPO.

RANNVEIG RYENG violin
Rannveig Ryeng växte upp i Trondheim, där hon vid fyra års ålder
började spela violin på Trondheims kommunala Musik- och Kulturskola.
Hon har därefter varit elev på musiklinjen i Trondheims Katedralskola, där
Sveinung Lillebjerka var hennes violinlärare. Hon har också ett års studier
från NTNU Institutt for musikk bakom sig, och går för närvarande sitt
tredje studieår på Norges Musikhögskola i Oslo för Terje Moe Hansen.
I tre omgångar har hon dessutom studerat i Buenos Aires för bland andra
Guillermo Fernandez, Mauricio Marcelli och Fernando Suárez Paz.
Rannveig är violinist i Tangueros del Norte, Los Osos Polares, tangogruppen Tango rett og slett och Los Carpinchos. Tidvis spelar hon dessutom i Trondheimssolisterna, som hon också turnerat med vid flera tillfällen.
Under det senaste året har hon i Norska Rikskonserters regi gjort turnéer
bland Norges ungdomsskolor med en uppmärksammad tangoföreställning.
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ÅSBJØRG RYENG bandoneon
Åsbjørg Ryeng växte upp i Trondheim och började redan i tioårsåldern att
spela bandoneon i Trondheims Kommunala Musik- och Kulturskola för Kåre
Jostein Simonsen. Åsbjørg, som nu går sista året på musiklinjen i Trondheims
Katedralskola, har under senare år tagit bandoneonlektioner även för
bandoneonisterna Juan José Mosalini, Julio Pane, Osvaldo Montes, Marcos
Madrigal, Nestor Marconi och Per Arne Glorvigen.
Åsbjørg medverkar i flera tangoensembler, bl a Tangueros del Norte,
Los Osos Polares och Los Carpinchos. Hon har fått såväl stipendier som
priser for sitt bandoneonspel och har dessutom haft flera representations
uppdrag i utlandet.
Våren 2010 bodde Åsbjørg i Buenos Aires, där hon fick undervisning av
bandoneonister som Juan Jóse Mosalini och Nestor Marconi. Hon har även
spelat in cd:n Inspiración med Tangueros del Norte (2008), vilken mottogs
av översvallande positiv kritik.

HÅKON MAGNAR SKOGSTAD piano
Håkon Magnar Skogstad växte upp i Trondheim, där han började spela piano
vid sju års ålder. Hans första lärare var Jon M. Skogstad och Trygve Brøske. Han
gick därefter på musiklinjen vid Trondheims Katedralskola med Siv Fjellvang som
lärare, och fick även lektioner för Helge Kjekshus vid Barratt Dues musikinstitut i
Olso. Han går nu sitt tredje studieår på Norges Musikögskola i Oslo, där Einar
Henning Smebye är hans lärare.
Håkon Magnar är pianist i Tangueros del Norte, Los Osos Polares, Britt
Synnøve Johansens Skyt meg med tre roser, och Los Carpinchos. I Argentina
har han fått undervisning av Cristian Zárate.
Utöver uppdraget som pianist i flera tangogrupper är Håkon Magnar dessutom
en duktig tangoarrangör. Det senaste året har han turnerat över hela Norge med
tangokonserten Skyt meg med tre roser.
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HILDE SPONBERG HANSEN cello
Hilde Sponberg Hansen tog examen 1989 vid Norges Musikhögskola med Aage
Kvalbein och Anne Britt Sævig Årdal som lärare. Hennes vidareutbildning ägde
därefter rum i London hos den världsberömde cellopedagogen William Pleeth.
Hilde inledde sin professionella bana som utövande musiker i såväl Oslos
filharmoniska orkester som i den norska radioorkestern och i Det Norske Kammer
orkester. Under senare år har hon framförallt koncentrerat sig på egna konsert
projekt och på sitt pedagogiska arbete med barn och ungdomar. Hon är solo
cellist i Gjøvik Sinfonietta och tar även solistuppdrag med orkestrar och ensembler.
Som kammarmusiker har hon medverkat vid ett flertal norska kammarmusikfestivaler
och på senare tid även samarbetat med Musikk i Hedmark och Musikk i Troms.
Bland hennes egna konsertprojekt märks särskilt samarbetet med pianisten
Helge Kjekshus kring musik av Robert Schumann (Schumann i text och musik).

TORLEIF THEDÉEN cello
Torleif Thedéen fick sitt internationella genombrott 1985, då han
vann tre av musikvärldens mest prestigefylla cellotävlingar.
Sedan dess har han konserterat över hela världen. Han framträder regelbundet som solist med alla ledande orkestrar i Norden,
och med flera av världens främsta orkestrar som exempelvis
BBC-orkestern, Londonsymfonikerna, Birminghams Symfoniorkester, Berlins Symfoniorkester, Moskvafilharmonikerna och Tjeckiska
Statsfilharmonin – under dirigenter som Esa-Pekka Salonen,
Paavo Berglund, Neeme Järvi, Franz Welser-Möst, Gennadij
Rozjdestvenskij, Leif Segerstam och Eri Klas.
Torleif är också mycket aktiv som kammarmusiker och framträder ofta i berömda konserthus som Wigmore Hall i London, Carnegie Hall i New York och Concertgebouw i Amsterdam.
Han är dessutom en ofta återkommande gästartist vid kammarmusikfestivaler och har medverkat vid exempelvis festivalerna i
Verbier, Prag, Bath, Schleswig-Holstein, Bordeaux, Oslo, Stavanger och Kuhmo. Bland musiker som han ofta samarbetar med
märks särskilt violinisterna Julian Rachlin och Janine Jansen. Tillsammans med den senare och altviolinisten Maxim Rysanov
bildar han för övrigt en trioensemble som under senare år haft stora framgångar, inte minst i festivalsammanhang.
Torleif är professor i cellospel vid Kungliga Musikhögskolan på Edsbergs Slott i Sollentuna.
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ANNE-MARIE THIEL blockflöjt
Anne-Marie Thiel är född i Amsterdam, där hon också fick sin utbildning vid musikhögskolan. Hennes lärare i huvudfack blockflöjt
var Kees Otten, Frans Brüggen och Walter van Hauwe. Ett par år
efter avslutade studier flyttade hon till Nordtyskland, där hon var
verksam som blockflöjtslärare vid konservatoriet i Hamburg och
musikhögskolorna i Bremen och Lübeck, samt som frilansmusiker.
Under flera år var hon sinkenist i ensemblen Musica Fiata Köln.
Samtidigt undervisade hon på internationella sommarkurser för tidig
musik i Belgien, Tyskland, Holland, Österrike och Sverige. 1984
flyttade hon till Sverige, där hon har fortsatt som frilansmusiker inom
kammar- och kyrkomusik och som lärare på kurser och högskole
seminarier. Hon har även arbetat en del som körledare.
Anne-Marie bor i Gammelsträng, två och en halv mil väster om
Hudiksvall.

ROBERT WESTLUND viola
Efter tre sommarkurser för Sven Karpe i jämtländska Kall studerade
Robert Westlund 1989–93 viola för Nikola Zidarov vid Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm. Därefter följde åtta intensiva år
som medlem i Yggdrasilkvartetten, med vilken han turnerade i
Storbritannien,Tyskland, Bulgarien, Holland, Österrike och Australien
samt i de nordiska länderna. Med Yggdrasilkvartetten gjorde han
även ett försvarligt antal inspelningar, dels för grammofonbolaget
BIS, dels för Sveriges Radio. 1994 erhöll Yggdrasilkvartetten pris vid
den internationella tävlingen för stråkkvartetter i London, vilket upprepades året därpå vid den internationella kammarmusiktävlingen i
Melbourne i Australien. 1995–99 var kvartetten anställd som Artists
in Residence vid Aberdeens universitet i Skottland.
Robert är sedan 2001 anställd i violastämman i Kungliga Hovkapellet i Stockholm.
Robert är även pianotekniker (medlem i Svenska Pianotekniker
föreningen) och har en pianoverkstad i anslutning till föräldrahemmet
i Hälsingtuna, strax utanför Hudiksvall.
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LEIF-ÅKE WIKLUND gitarr
Efter avslutade studier vid Kungliga Musikhögskolan och Guildhall School of Music
i London har Leif-Åke Wiklund erövrat en artistisk plattform av internationellt snitt.
Han har konserterat i många länder, bl a i Sverige, England, Finland, Italien,
Spanien, Portugal, Norge och USA. Han har dessutom framträtt i radio och TV i
Sverige och Spanien. Förutom framgångar som finalist i flera internationella gitarrtävlingar har han också fått utmärkelsen Harry Bedford Memorial Prize, som
främsta gitarrist vid Guildhall School of Music, liksom fem utlandsstipendier från
Kungliga Musikaliska Akademien i Stockholm.
Leif-Åkes repertoar har viss tyngdpunkt i det virtuosa 1800-talet, samt på Johann
Sebastian Bach som har en central roll i hans musikaliska gestaltande. Under Bachåret 2000 framförde han barockmästarens samtliga sviter för luta, liksom 2007 då
han även gav konserter med Bachs tre violinpartitor i egna transkriptioner.
Som solist med orkester har han framträtt i gitarrkonserterna av Mario Castel
nuovo-Tedesco Léo Brouwer och Heitor Villa-Lobos. Som kammarmusiker arbetar
han i flera olika konstellationer.
Leif-Åke undervisar sedan 1998 gitarrklassen vid Musikkonservatoriet i Falun
och delar denna tjänst med uppdrag som frilansande gitarrist.

CARINA ÅSLIN violin
Carina Åslin är musikerutbildad vid musikhögskolorna i Malmö och Amsterdam och
har dessutom en pedagogisk påbyggnadsutbildning från Högskolan för Scen och
Musik i Göteborg.
Hon började spela professionellt redan under studietiden, först i en stråkkvartett vid dåvarande Länsmusiken i Kristianstad, därefter i Malmö Symfoniorkester där
hon sedermera fick fast anställning i förstaviolinsektionen. Efter den treåriga solist
utbildningen vid Sweelinc-konservatoriet i Amsterdam, med solistdiplom 1986, följde
så en tioårsperiod som frilansande violinist, då hon bland annat spelade i de tre
stora Stockholmsorkestrarna och i Göteborgssymfonikerna. Sedan 1997 har hon fast
anställning i Symfoniorkestern Norrköping. Under senare år har hon genom ett utbyte
även arbetat i Nya Zeeland, dels i Aucklands Filharmoniska Orkester, dels i Aucklands
Kammarorkester. Carina ger även privatlektioner i violinspel.
Carina härstammar från Norrbo i Dellenbygden, där hon också är sommarboende.
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TONSÄTTARE
STEN MELIN är utbildad i trumpetspel vid
Framnäs folkhögskola och
i komposition vid Kungliga Musikhögskolan i
Stockholm. Hans lärare i
komposition var Gunnar
Bucht, Pär Lindgren och
Foto: Per B Adolphson
Sven-David Sandström.
Hans musikaliska produktion är ytterst varierad, men genom
verken spinner ett tema sina trådar, närkampen med människans grund och tillvaro – relationerna, dissonanserna,
harmonierna, vilsenheten, glädjen, vämjelsen och styrkan.
Vid sidan av komponerandet har Sten varit kulturpolitiskt
engagerad som ordförande i Föreningen Svenska Tonsättare
och ledamot i Kungliga Operans styrelse. Han var i många
år även styrelseledamot i STIM.
Sten har envist och ihärdigt framhållit vikten av stark upphovsrätt och goda villkor för alla konstnärer.

PAULA AF MALMBORG WARD
är tonsättare, arrangör och musiker
med förkärlek för musikdramatik. Uppväxt i Stockholm, utbildad i Stockholm
och Malmö. Skriver musik i en röd
stuga vid Göta älv. Raggsockor även
sommartid. Har skrivit en rad operor,
senast Stockholmsoperans Triumf och
tragedi (libretto: Daniel Boyacioglu) hösten 2010.
Tajming och text är två ledord i skapandet, som rör sig
mellan orkesterverk och operor och hitlåtar till makens soulband. Skvätte 1984 grus i det svenska schlagermaskineriet
tillsammans med kollegan Bjarne Nyquist, med låten Rendez-vous – skriven på skämt.
Kreativa milstolpar: operan Bombpartyt, radiooperan
Hittekvinnan, musiken till SVTs julkalender En decemberdröm.
Composer in Residence vid Helsingborgs Symfoniorkester
2006-09.
Aktuell i maj 2011 med en tonsättarweekend på Stockholms konserthus.
Medlem i FST och SKAP, ledamot av i Kungliga Musikaliska Akademien
Älskar att sjunga.
Och spela.
Och prata.
Tänker ibland: att vara musiker måste vara det finaste
yrke som finns.
Tänker sen: men de måste ju ha nåt att spela också.
Priser i urval
Expressens musikpris Spelmannen 2004
Carin Malmlöf-Forsslingpriset 2006
Första pris i Prix Italia för Hittekvinnan 2006
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PRESENTATÖRER
SUNE HERBERTSSON är
en kulturell mångsysslare, som
under åren arbetat som lärare, radioreporter, fotograf och
grafisk formgivare. I början
av 1980-talet startade han
en kursgård med tonvikten
lagd på tidig musik. Verksamheten där blev embryot, som han utvecklade till Musik vid
Dellen – en festival som han drev under många år. Han tog
också initiativet till b
 ildandet av Norra Hälsinglands Konsertförening.
Som fotograf har han haft många utställningar både inom
och utom landet i bl a Norge, Finland, Österrike och Italien,
och belönades som grafisk formgivare av svenska Pappersgruppen med diplom för sitt teaterprogram till skådespelet
Vildhussen.
För närvarande är han – förutom i konsertföreningen –
också verksam i en Bio Kontrastgrupp som visar kvalitetsfilm.

ERIK WALLENSTRÖM
k ommer från Ovanåker i
Voxnadalen i Hälsingland.
Efter studier i bl a historia,
musikvetenskap och konstvetenskap vid Uppsala Universitet
samt avlagd kantorsexamen
har han fram till sin pensionering arbetat som lärare vid
Forsa folkhögskola och kyrkomusiker i Forsa församling.
Samtidigt har han utanför sitt arbete under drygt tjugo års tid
bedrivit en omfattande verksamhet med musikcirklar, kulturhistoriska kurser och resor framför allt i Medelhavsvärlden.
De senaste tio åren har han svarat för konsertföreningens
introduktioner till bl a Gävle Symfoniorkesters konserter i
Hudiksvall.
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Torsdag 3 februari
19.30 FESTIVALINVIGNING
FOLKETS HUS, STORA SALEN
Invigningstalare: ÅKE HOLMQUIST , Ständig Sekreterare emeritus i Kungliga Musikaliska
Akademien och fd konserthuschef i Stockholm.

ˇ
ANTONIN DVORÁK
(1841–1904):
Kvintett för 2 violiner, viola, cello och kontrabas, G-dur, op. 77 (1875)
I. Allegro con fuoco II. Scherzo: Allegro vivace III. Poco andante IV. Allegro assai
MUSIKER

TALE OLSSON violin
KJELL-ÅKE HAMRÉN violin
ROBERT WESTLUND viola
TORLEIF THEDÉEN cello
CATHY ELLIOTT kontrabas
Tal av INGMAR HÖGLUND , ordförande i Norra Hälsinglands Konsertförening

TANGOUNDERHÅLLNING MED ”LOS CARPINCHOS”
RANNVEIG RYENG violin
ÅSBJØRG RYENG bandoneon
HÅKON MAGNAR SKOGSTAD piano.
Mingel och förfriskningar
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ˇ
ANTONIN LEOPOLD DVORÁK
(1841–1904)
Kvintett för 2 violiner, viola, cello och kontrabas,
G-dur, op. 77 (1875)
Dvorák
ˇ hör till de verkliga giganterna inom kammarmusiken.
Åtskilliga av hans fjorton stråkkvartetter, två pianokvintetter,
två pianokvartetter, fyra pianotrior, två violinsonater, en
stråksextett, stråktrio och klarinettkvintett vardera samt tre
stråkkvintetter, hör till standardrepertoaren. Det är musik som
präglas av tonsättarens i bästa mening välavvägda konst,
där melodi, behärskning av formen, rytmisk vitalitet och
expressivitet är alla framträdande ingredienser. Dvorák
ˇ
spelade dessutom själv viola, vilket nog gjorde honom extra
känslig för balansen mellan de olika stämmorna.
ˇ återRedan opus ett rymmer en stråkkvintett och Dvorák
kommer till formen 32 år senare. Kvällens verk hör, trots
det höga opustalet, till den tidiga karriären. Musiken hade
legat i träda i över ett decennium, men när efterfrågan på
ˇ
Dvoráks
musik blev större tog han åter fram kvintetten och
beredde den för publicering.
Med kontrabasen – en mer ovanlig gäst i kvintettsamˇ en extra fyllig, närmast orkestral
manhang – skapar Dvorák
klang. Den djupa basklangen och cellons friare stämma ger
verket en särprägel. Både första satsens allegro i sonatform
och scherzots dansanta folkton är fulla av vigör och effektfull
tematik. I andantet kontrasterar tonsättaren med lyrisk sångbarhet, men återvänder till ett energiskt uttryck i den robusta
och händelserika finalen.

LOS CARPINCHOS
Los Carpinchos är en tangotrio som består av Åsbjørg
Ryeng på bandoneon, Rannveig Ryeng på violin och Håkon
Magnar Skogstad på piano. Alle tre har bakgrund i tango
ensemblen Tangueros del Norte från Trondheim. Tillsammans
har de i tre omgångar studerat i Buenos Aires – tangons
vagga, där de fått undervisning av de främste utövarna
inom genren. Håkon Magnar Skogstad står för samtliga
arrangemang trion spelar.
Los Carpinchos vill med sitt säregna uttryck förmedla
tangons alla aspekter, från traditionell tangostil till nyare
tango så som vi känner denna från Piazzollas hand.

FOLKETS HUS
Från 1987. Fasaden från det gamla bokhandelshuset intill upprepades och man fick en byggnad med sammanhållen
arkitektur. Ett hus för kulturevenemang, konserter och fullmäktigesammanträden. Om den någon gång skälver till i ett
dämpat dån beror det på ostkustbanans tåg, som löper i en tunnel under jord.
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Fredag 4 februari
11.30 LUNCHKONSERT
BAPTISTKYRKAN
11.30 INTERVJU MED STEN MELIN
Intervjuare och konsertpresentatör: ERIK WALLENSTRÖM

12.00 LUNCHKONSERT
STEN MELIN (1957–):
”Full i fan”, för violin och cello, (2010, fritt efter
Delsbospelmannen Carl Sveds ”Fyrdjävulspolskan”)
Uruppförande (Musik Gävleborgs beställningsverk)
ROBERT SCHUMANN (1810–1856):
Adagio & Allegro för cello och piano, Ass-dur, op. 70 (1849)
Langsam, mit innigem Ausdruck – Rasch und feurig – Etwas ruhiger – Im ersten Tempo – Schneller
ØYSTEIN SOMMERFELDT (1919–1994):
Monologi för cello solo, op. 45 (1975)
I. Molto rubato II. Vivace III. Adagio
TERJE MOE HANSEN (1953– ):
La Jazza för violin solo (2005) Förstagångsframförande i Sverige
JOHAN HALVORSEN (1864–1935):
Passacaglia, duett för violin och cello (1894, efter G.F. Händels cembalosvit nr 7 i g-moll)
MUSIKER

TERJE MOE HANSEN violin
HILDE SPONBERG HANSEN cello
HÅKON MAGNAR SKOGSTAD piano
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STEN MELIN (1957–):

ROBERT SCHUMANN (1810–1856):

”Full i fan”, för violin och cello (2010, fritt efter
Delsbospelmannen Carl Sveds ”Fyrdjävulspolskan”)
Uruppförande

Adagio & Allegro för cello och piano, Ass-dur,
op. 70 (1849)

En polska är en självklar utgångspunkt för ett stycke till
en musikfestival i Hälsingland. Fast här har den steg för
steg skruvats till. Med utgångspunkt i en samling tryckt på
1920-talet fann jag en dans som passade mitt syfte: en
livfull 16-delspolska med tilltalande namn!
En Hälsingepolska är otvivelaktigt svensk, den musikaliska diktionen är omisskänlig. Men när det gäller polskan
är ursprunget något helt annat: en högreståndsdans från
Polen. I dess svenska tappning är det här musik som spelas på gehör och en nedteckning kan bara antyda hur det
ska låta. Den som spelar förutsätts förstå idiomet. Jag har i
stället utgått ifrån noterna, behandlat det som konstmusik,
genom att i varje vers införa små förändringar så att man
kommer längre och längre ifrån originalet utan att förlora det
helt ur sikte. Det har blivit ett variationsverk som dock följer
ursprungsformen och har samma antal takter i stroferna.
Harmoniken är väl inte riktigt traditionell, men nästan. Man
kan väl säga att musiken tar sina egna vägar som kanske
inte alltid är väntade.
Det fanns ju de som
tyckte att folkmusiken
ledde till fördärv, att de
som spelade folkmusik
var i förbund med djävulen själv. Men är det
någon gång fan farit i
en fiol, så kommer det
att vara nu i februari.

Det var Franz Liszt som
manade Schumann att skriva
kammarmusik. I ett brev från
1839 uppmanar han åter sin
kollega att även börja komponera i det mindre formatet.
”Det tycks mig som om framgången, till och med den
ekonomiska, inte skulle komma att utebli.” Schumann
antar utmaningen först
1842, men då med besked
– tre stråkkvartetter på bara fem veckor!
Schumann skrev ett antal kompositioner för ovanliga
sättningar. Bland dessa hör konsertstycket för fyra horn och
orkester komponerad under vintern 1848–49. Musiken kom
till under några korta veckor av mycket intensivt skapande;
en manisk period så typisk för tonsättaren som dessförinnan
varit djup deprimerad och kreativt oförmögen. Som förstudie
till det här briljanta orkesterverket skrev han Adagio & Allegro op 70 för horn och piano; även det ett engångsverk för
Schumann och annars ovanligt i repertoaren.
Blåsarstämman passar även utmärkt för cellon. I den
melankoliska och naturligt flödande musiken hör man tydligt
Schumanns mästerskap som liedertonsättare, men även
kopplingen till den samtida operans bravuraaria med dess
känslofyllda långsamma inledning och briljanta avslutning
är tydlig. Det lyriskt expressiva adagiot följs av en final, vars
pianostämma som så ofta hos tonsättaren kännetecknas av
en subtil virtuositet.

21

ØYSTEIN SOMMERFELDT (1919–1994):

TERJE MOE HANSEN (1953–):

Monologi för cello solo, op. 45 (1975)

”La Jazza”, för violin solo (2005),
för första gången i Sverige

Det var efter studier för Nadia Boulanger i Paris som
Øystein Sommerfeldt på allvar utvecklade en egen tonsättar
röst. Med det var snarare det norska, och särskilt folkton
med religiös grund, som inspirerade hans minimalistiskt
präglade konst. Sommerfeldt hade en framträdande plats i
norskt musikliv, både som styrelseledamot av Norsk Komponistforening och den norska motsvarigheten till Rikskonserter
samt som skribent och radiomedarbetare. Han var verksam
som journalist vid Verdens Gang även efter den hjärnblödning som 1988 ändade hans komponistbana. Som kuriosa
kan nämnas att han under pseudonymen Robert Hunter skrev
noveller för Allers.
Bland Sommerfeldts många verk dominerar sånger
och pianostycken, varav ett flertal av dessa har blivit del
av standarrepertoaren i hemlandet. I verkförteckningen
finns även ett antal kompositioner för soloinstrument. Hans
Monologi skrevs för cellisten Åge Kvalbein som spelade
verket över 120 gånger. I de tre helt korta satserna, som
alla har sin speciella taktart och rytmiska mönster, är det den
klara melodilinjen som är den sammanbindande kraften.
Första satsen är allvarsmättad, deklamatorisk. Mellansatsen
och finalen är originellt nog omkastade; först ett spänstigt
och lätt Vivace och därefter ett tankfullt Adagio. Verket har
även transkriberats för kontrabas.

Titeln är hämtad ifrån den by där
Marco Polo inledde sina resor,
en plats som för övrigt inte längre
existerar och som forskarna tvistar om
var den låg. I det här fallet passade
namnet särskilt väl eftersom musiken
dessutom är jazzinspirerad.
Det är min första egna komposition; ett verk där jag ville avspegla
de nya speltekniker – med en otraditionell handställning
och ny klang som resultat – jag utarbetat. Resultatet är ett
sammansatt verk som är både virtuost och poetiskt. Här
finns klassiska ingredienser, grepp från samtidsmusiken –
även techno! – och jazzelement, främst i den synkoperade
rytmen. Så inspirationen ligger i skärningspunkten mellan
olika stilar.
La Jazza rymmer tre olikartade avsnitt: det inledande helt
atonala, utan framträdande rytm eller melodi; en mittdel som
är melodisk och en avslutning som är mer svävande. Verket
kan framföras elektro-akustiskt – med en annan person som
improviserar med elektroniska instrument över det jag spelar
– men i Hudiksvall blir det helt akustiskt.

BAPTISTKYRKAN
Det frikyrkliga Bethaniakapellet, som det hette en gång, togs i bruk 1896. Den klassicistiska byggnaden var en av de
första i Hudiksvall som fick elektriskt ljus. Den i styrka varierande elkraften kom från fabrikör Lindahls kraftverk i Forsa.
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JOHAN HALVORSEN (1864–1935):
Passacaglia, duett för violin och cello (1894, efter
G.F. Händels cembalosvit nr 7 g-moll)
Som de flesta kompositörer
under barocken var George
Friedrich Händel en framstående
klaverspelare. Under perioden
i London var det som organist i
de egna konserterna han gjorde
succé, men under åren i Tyskland och Italien fick han rykte
om sig som en cembalovirtuos.
Ett av de störst upplagda
verken är den sjunde sviten i
g-moll. Den avslutas glansfullt
med en passacaglia: på ett åtta takters bastema byggs
15 variationer som ständigt ökar i intensitet och briljans.
Händel måste själv ha uppskattat verket, eftersom han til�lät sig att citera inledningen i ett avsnitt i orgelkonserten
op.7:1.
Som dirigent och tonsättare verkade Johan Halvorsen
mest inom operan; från 1899–1929 var han chefdirigent
vid Nationaltheatret i Oslo och några av hans orkester
satser för scenen spelas än i dag (till exempel Bojarernas
intåg). Liksom Grieg i hans Holbergsvit inspirerades han av
barockens stilmedel. Halvorsen var violinist och det märks
i den virtuosa omarbetningen av Händelsatsen. Med hjälp
av ubbelgrepp skapas illusionen av en stråkkvartett, och
briljanta skalor, pizzicato, tremoli och andra tekniker har
gjort det här till Halvorsens mest spelade verk. För ändringarna är inte bara ett sätt att anpassa musiken till stråkinstrumenten; efter bara 16 takter är det mer Halvorsens egna
variationer på Händels bastema.
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Fredag 4 februari
16.00 TIDIG MUSIK

HÅSTAKYRKAN

Konsertpresentatör: SUNE HERBERTSSON

ANDREW PARCHAM (ca 1700):
Sonata/solo G-dur (tryckt 1701 eller 1702)
Poco allegro – adagio – allegro – adagio – allegro – adagio – spiccato – largo – allegro – Aria
JACOB VAN EYCK (ca 1590–1657):
”Doen Daphne d’over schoone maeght”. Tema med variationer för blockflöjtsolo
WILLIAM BABELL (1689/90–1723):
Sonata i g-moll
I. Adagio II. Allegro III. Poco Largo/Adagio IV. Allegro
TRE ENGELSKA MASKDANSER FRÅN 1600-TALET
I. Adsonns Mask II. The second witches Dance III. The Satyres Masque
Paus

THOMAS TOLLETT (trolig upphovsman)
”Tollets Ground” från ”The Division Flute” del 1 (sammanställd 1705)
THOMAS MORLEY (1557/58–1602):
”Goe from my Window”. Tema med variationer för cembalosolo
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750):
Sonata d-moll BWV 1014 (orig. h-moll) för blockflöjt och obligat cembalo (före 1725).
I. Adagio II. Allegro III. Andante IV. Allegro
MUSIKER

ANNE-MARIE THIEL blockflöjt
JANNIZ JÖNSSON cembalo
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ANDREW PARCHAM (ca 1700):
Sonata/solo G-dur (tryckt 1701 eller 1702)
Musikhistorien rymmer ett otal tonsättare som vi i dag i bästa
fall känner med några enstaka verk. Det är lätt att glömma
bort att den tidiga musikens upphovsman enbart sågs som
en hantverkare, vars skapelser inte var avsedda att bevaras.
Att så många av renässansens och barockens mästerverk
finns kvar till eftervärlden är absolut ingen självklarhet.
Om Andrew Parcham vet vi mycket litet. Av hans åtminstone tolv sonator finns, vad man vet, enbart den här sonatan
bevarad. Musiken är ett exempel på brytpunkten mellan den
tidiga barockens rapsodiska, närmast improvisatoriska
karaktär och 1700-talets mer strikta uppdelning i satser.

JACOB VAN EYCK (ca 1590–1657):
”Doen Daphne d’over schoone maeght”.
Tema med variationer för blockflöjtsolo
Med titeln Der Fluyten Lusthof (ungefär Flöjtens lustgård)
publicerade Jan van Eyck mellan
1644 och 1649 två volymer
med solostycken för blockflöjt. De
cirka 150 enskilda satserna gör
den till en av de allra mest omfattande samlingarna med musik
för ett enskilt instrument. Här finns
folksånger, danser, psalmer och
populära visor i ett brett urval
från bland annat Frankrike, Italien och England (men knappast något enda nederländskt exempel!) – dåtidens mest
kända melodier för den holländska publiken är representerade.

I förordet skriver han: ”Till alla som uppskattar block
flöjten, blåsarmusik och andra instrument”. Man kan anta
att van Eyck med det sistnämnda inkluderade klockspelet,
särskilt som han själv var ansvarig för Utrechtkatdralens
klockringning. Variationerna över When Daphne, the most
beautiful maiden är det tredje stycket i den första boken.

WILLIAM BABELL (1689/90–1723):
Sonata g-moll
Om vi vet mycket litet om Andrew Parcham känner vi till mer
om hans landsman William Babell. Särskilt hans många
klaverarrangemang av arior ur populära operor gjorde
honom omtalad. Man kan säga att han var en slags föregångare till romantikens pianovirtuoser och deras opera
parafraser. Babell blev både hyllad av sin publik, men fick
liksom senare tiders pianoarrangörer kritik för sin alltför
utstuderade virtuositet ”utan smak och uttryck”. Andra menade dock att Babell till och med överträffade Händel som
orgelvirtuos. Som en hyllning till den äldre kollegan tecknade Babell ur minnet ner Händels egen improvisation över
Vo’ far guerra ur Rinaldo, ett verkligt briljansnummer för
cembalo.
Förutom verken för cembalo finns några flöjtkonserter
bevarade, samt de tolv sonatorna samlade i XII Solos with
a Bass som publicerades 1725. Babell tjänade även som
oboist i George I:s privata orkester, vilket inte minst märks i
musikens idiomatiska blåsarstämma. I de här verken blandar
Babell med stor påhittighet stildrag från engelsk, italiensk
och även fransk musik. Dagens sonata, den andra i ordningen, är ursprungligen skriven för oboe; originalet har transponerats upp en kvint för att bättre passa blockflöjtens register.
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TRE ENGELSKA MASKDANSER FRÅN
1600-TALET
I. Adsonns Mask II. The second witches Dance
III. The Satyres Masque
Noterna till musiken är hämtad ur Sir Nicholas L’Estranges
(1603–55) rika bibliotek. Han var en ytterst samvetsgrann
samlare som även sammanställde noggranna förteckningar
över notbiblioteket och kanske ännu viktigare även tecknade
ner spelanvisningar. L’Estranges samlingar har visat sig få
mycket stort värde för dagens musikforskare.
Som rubriken antyder hör de tre danserna till maskspelet
som utvecklades vid de europeiska hoven under 1500- och
tidigt 1600-tal. Dansen bildar navet i föreställningar med
ett mytologiskt tema. Själva historien – allegorin som presenteras – framställs i de så kallade ”main masque”, här
representerad av Adsonns Mask. Som kontrast bjuder ”antimasque” på det komisk och burleska; som här The second
witches Dance och The Satyres Masque. Den förstnämnda
kategorin framfördes i salen av en grupp ur hovet, medan
professionella dansare och skådespelare i de flesta fall
gestaltar de senare uppe på en scen.

THOMAS TOLLETT (trolig upphovsman):
”Tollet’s Ground” ur ”The Division Flute” del 1
(sammanställd 1705)
Termen ”division” har engelskt ursprung och användes från
1600-talet om särskilda improvisationstekniker att utsmycka
en fast melodi. Begreppet har även använts för att beteckna
färdigkomponerade verk där samma stilgrepp används.
Sångare, klaverspelare, blåsare och stråkmusiker var alla
del av den här traditionen.
The Divison Flute publicerades av John Walsh i London,
november 1705 med undertiteln en samling ”divisions” för
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flöjt över några förstklassiga basstämmor. Med flöjt syftade
Walsh på altblockflöjten – ett instrument som importerades
från Frankrike på 1670-talet – eftersom tvärflöjten knappt
var känd i England vid den här tiden. The Division Violin
(1684) fick stå som modell, och samtliga stycken i första
boken är hämtade ur förlagan. En av de längre satserna är
Tollet’s Ground, troligen komponerad av irländaren Thomas
Tollet som arbetade vid Londons teatrar på 1660-talet.

THOMAS MORLEY (1557/58–1602):
“Goe from my Window”. Tema med variationer
för cembalosolo
Under den Elizabethanska eran var
Thomas Morley sin samtids mest kända
sekulära tonsättare. Han var dessutom
den främste av sin tids madrigaltonsättare, organist i S:t Paul’s Cathedral och
även en musikteoretiker och musik
utgivare av rang. Under en period var
Morley bosatt i samma församling som
Shakespeare, men man vet inte med säkerhet om den
omtalade tonsättningen av It was a lover and his lass från
As You Like It verkligen användes vid framförandet av pjäsen.
Även om han är mest känd för sina madrigaler skrev
Morley även instrumentalmusik. Sju av de bevarade klaververken finns samlade i den så kallade Fitzwilliam Virginal
Book; en notavskrift från tidigt 1600-tal som blivit försthands
källa för mycket av den tidens klavermusik. Goe from my
window är en folkvisa. Morleys variationer inleds dock inte
som brukligt är med temat i sin helhet. Först i den femte
variationen är melodin som mest framträdande. De första
fyra variationerna är de mest sinnrika, medan de avslutande
tre har en mer traditionell utformning med temat understött av
en flödande motmelodi.

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750):
Sonata d-moll BWV 1014 (orig. h-moll) för blockflöjt och obligat cembalo (före 1725)
Det är idag inte så lätt att datera
Bachs kammarmusik till särskilda
perioder. Bland de här verken
publicerades endast Musikalisches Opfer under hans levnad.
I Bachs nekrolog, nedtecknad av
Carl Philipp Emanuel och eleven
Johann Friedrich Agricola, omnämns ett antal tonsättningar:
”slutligen en mängd andra instrumentalverk, av alla de slag och
för alla slags instrument”. Den här samlingen med manuskript var Bachs arbetsbibliotek som innehöll både egna verk
och andras; material som senare skulle kunna komma till
användning lika väl som färdigkomponerade tonsättningar.
Även om de flesta av de här världsliga tonsättningarna kom
till i Köthen (1717–1723), är dateringen av sonatorna för
violin och cembalo mer komplicerad och det troliga är att
åtminstone BWV 1014 skrevs i Leipzig.
Som så ofta tidigare experimenterade Bach med formen.
I de här sex sonatorna expanderade han musiken och
gjorde varje stämma självständig. I praktiken står stråkinstrumentet för en melodistämma, cembalons diskant den andra
och basregistret ackompanjemanget – som i en triosonata.
Kvällens bearbetning för blockflöjt är gjord av Fumio Kitamika som även transkriberat violinstämman i ytterligare tre av
sonatorna. Katamika har också arrangerat den sjätte
Brandenburgkonserten för två altblockflöjter och piano!
HÅSTAKYRKAN
Stadens nyaste kyrkobyggnad, färdig 1982,
en flitigt använd samlings- och musiklokal.
Arkitekt Sören Thurell, Hudiksvall.
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Fredag 4 februari
19.30 KLASSISK AFTON
IGGESUNDS KYRKA
Konsertpresentatör: PAULA AF MALMBORG WARD

FELIX MENDELSSOHN (1809–1847):
Stråkkvintett nr 2, B-dur, op. 87 (1845)
I. Allegro vivace II. Andante scherzando III. Andagio e lento IV. Allegro molto vivace
Paus

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791):
Grande Sestetto concertante, efter Sinfonia Concertante för violin,
viola och orkester i Ess-dur, K. 364 (1779). Stråksextett för
2 violiner, 2 viola, cello och kontrabas
I. Allegro maestoso II. Andante III. Finale: Presto
MUSIKER

TERJE MOE HANSEN violin
CARINA ÅSLIN violin
TALE OLSSON viola
ROBERT WESTLUND viola
TORLEIF THEDÉEN cello
CATHY ELLIOTT kontrabas
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FELIX MENDELSSOHN (1809–1847):
Stråkkvintett nr 2, B-dur, op. 87 (1845)
Som 23-åring hade Mendelssohn skapat en ungdomligt
livfull stråkkvintett i A-dur.
Nästan tjugo år senare återkommer han till genren, men
nu med ett betydligt mer
behärskad uttryck. Och även
om det finns likheter med flerstämmigheten och tematiken i
oktetten op.20 så har op.87
i sats två och tre en betydligt
mörkare karaktär. Mendelssohn hade avslutat arbetet på
sin andra pianotrio i april och på bara tio veckor var op.87
färdig (daterat 8 juli i Frankfurt). Tonsättaren var dock inte
helt nöjd med arbetet – finalen övertygade honom inte –
och kvintetten publicerades först efter Mendelssohns död.
Det som utmärker op.87 är primariestämmans konsert
anta karaktär i yttersatserna; kanske inte så konstigt då
arbetet med violinkonserten, som spelades för första gången
några månader tidigare, var färskt i minnet. Första satsens
pulserande första tema påminner mycket om oktetten, där
även det andra lyriska temat har en passande framåtrörelse.
Sats två är förvånande nog mer dansant än briljant. Adagiot
är verkets emotionella tyngdpunkt: elegisk med dramatiska
höjdpunkter av orkestral bredd. I finalen är det åter friska
stämningar som dominerar.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756–1791):
Grande Sestetto concertante, efter Sinfonia Concertante för violin, viola och orkester, Ess-dur, K. 364
(1779). Stråksextett för 2 violiner, 2 viola, cello och
cello (alt. kontrabas)
Som ofta under den första delen av karriären var Mozart
på turné när han skrev sin
Sinfonia Concertante Ess-dur.
Det finns fler exempel hos tonsättaren på den här genren
– ett försök att kombinera symfonin med konserten – men
aldrig så strålande utfört som
här. Verket publicerades dock
aldrig under Mozarts livstid utan kom i tryck först 1802.
Det vann snabbt i popularitet och redan samma år kom
ett arrangemang av Charles Zulehner för pianotrio ut.
Kvällens version publicerades 1808 (upphovsmannen
är i dag okänd) under titeln Grande Sestetto Concertante
och är en både ovanlig och mer ambitiös omarbetning
än som brukar vara fallet. Stråksextett är i sig en ovanlig
genre; i början av 1800-talet var det mer än 30 år sedan
någon hade publicerat ett verk för den sättningen. Dessutom är här både solo- och orkesterstämmor jämnt fördelade
över de sex instrumenten. Alla instrument – utom den andra
cellostämman, eller som här kontrabasen, som får hålla sig
till basackompanjemanget – får sin stund i strålkastarljuset.

IGGESUNDS KYRKA
Auditorium var det klingande namnet på den samlingslokal från 1903 som var säte för både nöjen, sammanträden
och gudstjänster i Iggesund. Den fungerade som konsertlokal för Iggesunds orkesterförening fram till dess Folkets Hus
uppfördes på orten. 1931 restaurerades den och invigdes som kyrka.
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Lördag 5 februari
11.30 LUNCHKONSERT
BAPTISTKYRKAN
11.30 INTERVJU MED PAULA AF MALMBORG WARD
Intervjuare och konsertpresentatör: ERIK WALLENSTRÖM

12.00 LUNCHKONSERT
PAULA AF MALMBORG WARD (1962–):
Two bows, a waltz and something in between, för cello och kontrabas (2010).
Uruppförande (Musik Gävleborgs beställningsverk)
GABRIEL FAURÉ (1845–1924):
Elegi för cello och piano, c-moll, op. 24 (1880)
GIOACHINO ROSSINI (1792–1868):
Duett för cello och kontrabas D-dur (1824)
I. Allegro II. Andante molto III. Allegro
MUSIKER

TORLEIF THEDÉEN cello
CATHY ELLIOTT kontrabas
INGMAR HÖGLUND piano
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PAULA AF MALMBORG WARD (1962– ):
”Two bows, a waltz and something in between”,
för cello och kontrabas (2010) – Uruppförande
Ord och språkliga begrepp är mycket intressanta, och ofta
nog är min utgångspunkt någon form av tes eller liknande.
Att kalla ett stycke för något speciellt styr självklart lyssnaren.
Här finns kanske en risk, men för mig överväger fördelarna
när man på så vis bjuder in till sin värld. Även den här
gången var titeln upprinnelsen till själva projektet.
Jag hade en vision om en sorts vals (när jag så att säga
skulle komponera mig ”in” i titeln), ett valstema som var tänkt
att avsluta stycket. Det visade sig sedan vara överflödigt och
kom aldrig med. Valsen blev i stället antydd, och ”in between”
mer exponerat. Det senare kan beskrivas som figurer som de
båda instrumenten ligger och gnager på. Ett ständigt återkommande ljud, ungefär som en flugas surrande.
Stycket är ett capriccio, dvs är nyckfullt till sin karaktär, med en del tvära kast mellan lågmält och pådrivande.
Formen är av rondokaraktär med element som återkommer,
även om strukturen inte är helt uppenbar. Och så finns det
en återtagning på slutet. Inledningens mer frågande, försiktiga karaktär kommer tillbaka; det sluter sig.

GABRIEL FAURÉ (1845–1924):
Elegi för cello och piano, c-moll, op. 24 (1880)
Faurés sparsmakade kammarmusikproduktion uppvägs med
råge av musikens många kvalitéer. Få tonsättare har förmått
hålla så hög klass under en så pass lång karriär; den första
violinsonaten skriven av en litet drygt 30-årig tonsättare till
e-mollkvartetten färdigställd under dödsåret. Faurés nyskapande men samtidigt subtila behandling av harmoniken
gjorde honom först till en föregångare. Mot slutet av hans
liv styrde den musikaliska utvecklingen åt ett annat håll, men
trots det lyckades han ändå införliva många av 1900-talets
innovationer utan att förlora sin egenart.

Elegin för cello och piano hör till hans allra första
kammarmusikverk och framfördes första gången 1883.
Som ofta hos tonsättaren är idiomet nära sångens, där
cellostämma inledningsvis ackompanjeras av pianoackord.
Pianostämman utvecklas och presenterar även verkets andra
tema. En höjdpunkt nås med solistiska passager för cellon.
Det första temat klingar åter, fast nu en oktav högre. Mot
satsens slut återkommer även det andra temat.

GIOACHINO ROSSINI (1792–1868):
Duett för cello och kontrabas D-dur (1824)
Kontrabassisten Domenico Dragonetti tillhörde de mer framträdande personligheterna i det tidiga 1800-talets musikliv.
Han kände både Beethoven – som kan ha inspirerats av
Dragonettis exempel när hans skrev svåra kontrabasstämmor
i både 5:e och 9:e symfonin – och Haydn. Som virtuos
gjorde han succé över hela Europa och var känd ända
borta i Tsar-Ryssland. Dragonetti komponerande även egen
musik: tio konserter och ett större antal verk för kontrabas
och piano.
I England blev han välkänd för sina konserter med
Philharmonic Society, och det var i London som Rossini skrev
duetton för sin landsman och cellisten David Salomons.
Verket är ovanligt för tonsättaren vid den här tiden. Merparten av hans instrumentalverk tillkom efter att han slutat skriva
opera; ofta egenartad musik som han lät samla i den omfattande Ålderdomens synder. Duetten hör i stället till en period fylld av vokalproduktion av olika slag. Trots Dragonettis
uppenbara virtuositet är kontrabasstämman inte så krävande
som man kunde anta. Kanske ville Dragonetti få utrymme att
själv expandera sin stämma så att den balanserar den mer
virtuosa cellon. Den livfulla och älskvärda första satsen kontrasteras av det värdigt allvarliga andantet. Optimismen och
den ljusa välviljan återkommer i den spirituella finalen.
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Lördag 5 februari
16.00 FAMILJEKONSERT
IGGESUNDS KYRKA
ARGENTINSK TANGO med ”LOS CARPINCHOS”
Repertoar: Libertango | La Cumparcita | A Fuego Lento | Nocturna |
Don Augustin Bardi | Invierno Porteno | Ottono Porteno | Los Mareados |
Viviani | Chiquilin de Bachin
MUSIKER

ÅSBJØRG RYENG bandoneon
RANNVEIG RYENG violin
HÅKON MAGNAR SKOGSTAD piano
LOS CARPINCHOS
Los Carpinchos är en norsk tangotrio som består av Åsbjørg Ryeng på bandoneon, Rannveig Ryeng på violin och Håkon Magnar Skogstad på piano. De tre unga musikanterna har vid flera
tillfällen studerat i Buenos Aires, tangons vagga, där de fått undervisning av de allra främste utövarna inom genren.
Los Carpinchos spelar både traditionell och nyare argentinsk
tango. Vid dagens framträdande i Iggesunds kyrka får publiken
höra både välkända och okända melodier, framförda i ny musikalisk dräkt. Men den kommer också att få höra berättelser om
sådana mänskliga öden som den argentinska tangon hämtar
näring och inspiration från.
Los Carpinchos repertoar omfattar kompositioner av upphovsmän som A
 stor Piazzolla, Julian Plaza, Horacio Salgán och
Juan Carlos Cobián.
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ARGENTINSK TANGO med
LOS CARPINCHOS
Tangon är enligt uppslagsboken en latinamerikansk dans.
Var själva ordet kommer ifrån vet man dock inte med säkerhet. En del hävdar att det betyder ”afrikansk dans” medan
andra menar att det är ett ursprungligen spanskt ord som
kommer av verbet ”att spela (ett instrument)”. Åter en tredje definition skulle vara ett ord för slaginstrument – särskilt
trummor – en term som användes av de svarta slavarna i
La Plata-området (Argentina och Uruguay).
Det som vi idag menar med tango – en populär sång
och dans från städerna i Argentina och Uruguay – har sitt
ursprung i habaneran och två kubanska danser. Kännetecknande är dess 2/4-takt och en särpräglat synkoperad puls.
Det finns dock exempel på något mycket tangolikt långt tidigare i musikhistorien. Jag rekommenderar den intresserade
att leta fram en inspelning av Jan Dismas Zelenkas Hipocondrie skriven någon gång på 1720-talet!
Av alla tonsättare som specialiserat sig på tango är 
Astor Piazzolla den som blivit allra mest spelad. Som
22-årig hade han vunnit ett stipendium för att studera musik
i Paris för den legendariska Nadia Boulanger. Det första
mötet blev avgörande för Piazzollas fortsatta karriär:
”Jag visade henne mina kilon med symfonier och sonater.
När hon tittat på dem ett tag sa hon ’Välskrivet. [...]
Här ser jag Stravinskij, Bartók, Ravel... Men jag hittar inte
Piazzolla.’ Så började hon fråga mig om mitt liv och min
bakgrund. [...] Jag ville inte erkänna att jag spelade bando
neon [ett slags dragspel], men jag kunde inte ljuga för
henne och spelade några takter ur en egen tango. Hon
öppnade plötsligt sina ögon och sa ’Din idiot, där har du
Piazzolla’.”
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Lördag 5 februari
19.30 BOCCHERINIAFTON
HUDIKSVALLS TEATER
Konsertpresentatör: STEN MELIN

LUIGI BOCCHERINI (1743–1805):
Trio för 2 violiner och cello, G-dur, op. 35:2 (G102, 1781)
I. Allegro comodo assai II. Minuetto III. Adagio IV. Rondo: Allegro, ma non presto
LUIGI BOCCHERINI:
Kvintett för 2 violiner, viola, cello och kontrabas, G-dur, op. 39:3 (G339, publ. 1787)
I. Allegro vivo II. Pastorale: Amoroso, ma non lento III. Finale: Presto
Paus

LUIGI BOCCHERINI:
Sextett för 2 violiner, 2 viola och 2 celli, D-dur, op. 23:5 (1776)
I. Grave II. Allegro brioso III. Minuetto IV. Finale: Allegro vivo assai
MUSIKER

TERJE MOE HANSEN violin
KJELL-ÅKE HAMRÉN violin
TALE OLSSON viola
ROBERG WESTLUND, viola
HILDE SPONBERG HANSEN cello
PER HELDERS cello
CATHY ELLIOTT kontrabas
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LUIGI BOCCHERINI (1743–1805)
Få förknippar Luigi Boccherini med
något annat än den eviga slagdängan till menuett (ur stråkkvintetten E-dur op. 11:5). För samtiden var han något helt annat;
hans popularitet gav honom till
och med öknamnet ”Haydns hustru” (myntat av violinisten Giuseppe
Puppo). Epitetet syftar även på den
flexibla elegans och mildhet som
präglar mycket av det Boccherini skrivit; ett tyglat
uttrycksregister som delvis legat musiken i fatet. Samtidigt
finns hos Boccherini en mycket expressiv melodik och subtilt detaljarbete. Inledningsvis kan hans harmonik uppfattas
som statisk, men han överraskar inte sällan med oväntade
ackord och tonartssprång.
Boccherinis föddes i en musikerfamilj där han och hans
syskon uppmuntrades tidigt i sina artistiska strävanden.
Redan som tonåring hade han gjort sig ett namn som cellovirtuos och han inledde ett intensivt konsertresande i hela
Europa både som solist och som kammarmusiker; tillsammans med violinisten Filippo Manfredi startade han den
första professionella stråkkvartetten vi i dag känner till. Hans
ryktbarhet gav honom möjlighet att slå sig ner i Spanien som
hovkompositör där han stannade till största delen i Madrid
till sin död. Boccherinis sista år blev tragiska: han förlorade
sin hustru, tre döttrar och två söner på kort tid, och de minskade inkomsterna ifrån musiken tvingade honom att flytta till
en enkel enrummare. Hans hälsa försämrades och det var till
sist tuberkulosen som ändade hans liv.
Boccherini var en ytterst produktiv tonsättare – till och
med i klass med Haydn – och i verklistan finns inte mindre
än 91 stråkkvartetter, 113 stråkkvintatter, 20 symfonier; totalt
cirka 500 verk. De flesta originalmanuskript gick förlorade
under spanska inbördeskriget, men en utgåva ifrån 1851
gör att musiken fortfarande finns kvar.

Trio för 2 violiner och cello, G-dur, op. 35: 2
(G102, 1781)
Verket komponerat i Arenas de San Pedro dit hans välgörare tvingats i exil efter ett för kungafamiljen oönskat äktenskap. Trion brukar anses som ett av Boccherinis vackraste
under hans sena period, där han med endast tre instrument
åstadkommer närmast orkestrala klanger. Boccherinis eget
instrument, cellon spelar huvudrollen i både menuetten och
det drömska adagiot i ett verk han själv brukade spela med
sina två bröder.

Kvintett för 2 violiner, viola, cello och kontrabas,
G-dur, op. 39: 3 (G339, publ. 1787)
Bland Boccherinis otaliga kvintetter är op. 39 unika med en
kontrabasstämma.
Samtliga tre verk speglar en yttre harmoni i Boccherinis
liv: han hade gift om sig och relationen till arbetsgivaren
kung Karl II var okomplicerad och produktiv. Den här livs
optimismen lyser igenom i musiken. Och här finns, som ofta
hos Boccherini, en rytmisk klarhet som ytterligare befäster
dess ljusa karaktär.

Sextett för 2 violiner, 2 viola och 2 celli, D-dur,
op. 23: 5 (1776)
Att Boccherini skrev så litet för sex eller flera stråkar kan
tyckas snålt. Å andra sidan var han troligen den första att
skriva en stråksextett, och det skulle dröja bortåt 75 år innan
någon (i det här fallet Louis Spohr) skrev ett lika högklassigt
verk i genren.
Det som imponerar särskilt mycket är att den 23-årige
Boccherini förmår ge varje instrument – förutom den första
cellostämman som han själv trakterade – en jämbördig ställning. Den franske musikkritikern Louis Piquot menade till och
med att op. 23 hör till tonsättarens verkliga mästerverk.
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Söndag 6 februari
12.00 LUNCHKONSERT
BAPTISTKYRKAN
Konsertpresentatör: ERIK WALLENSTRÖM

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791):
Sonat nr 1 för violin och piano, G-dur, KV 301 (1778)
I. Allegro con spirito II. Allegro
JOHAN SEBASTIAN BACH (1685–1750):
Chaconne ur Partita nr II för violin solo, d-moll, BWV 1004 (före 1720)
ÉDOUARD LALO (1823–1892):
Sats 1 ur Symphonie Espagnole, d-moll, op. 24
I. Allegro non troppo
ASTOR PIAZZOLLA (1921–1992):
Oblivion
MUSIKER

CARINA ÅSLIN violin
RUNE BROBERG piano
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WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756–1791):
Sonat för violin och piano, G-dur, KV 301 (1778)
I ett brev till systern Nannerl, postat
i Mannheim den 6 oktober 1777,
skriver Mozart att han hört duetter
för violin och cembalo av Joseph
Schuster. Det som fångade hans
uppmärksamhet var hur Schuster
bättre än andra tonsättare balanserade de olika instrumenten; den
så ofta pianodominerade genren
med ”violinackompanjemang” blev
här musik för två mer jämställda
instrument. Schusters exempel inspirerade Mozart att skriva
de sex sonaterna KV 301–306 (publicerade som ett set i
november 1778). Verken dedicerades till Maria Elisabeth,
hustru till den inflytelserike Karl Theodor kurfurste i München.
Mozart hoppades att gåvan skulle kunna leda till en anställning, men trots att han senare beskrev mötet som lyckat – ”vi
gavs en halvtimme hos henne och hon var mycket älskvärd”
– gav det inget resultat.
Fem av de sex Mannheim-sonaterna följer tidens mode
och utesluter en långsam sats. Redan i inledningen av
KV 301 märks hur Mozart tagit lärdom av Schuster. Det är
violinen som presenterar det första temat och pianot som
ackompanjerar, medan pianot tar hand om presentation av
sidotemat. Genom hela satsen i sonatform delar de båda
instrumenten på huvudrollen. Den enklare, dansanta finalen
i ABA-form, är i huvudsak ljus och vital. Ett mellanparti i moll
skänker musiken en smula vemod.

JOHAN SEBASTIAN BACH (1685–1750):
Chaconne ur Partita nr II för violin solo, d-moll,
BWV 1004 (före 1720)
Idag tror man att Bach skrev sina
sonator och partitor för soloviolin
med en särskild solist i åtanke;
den tidens stora violinister som
Johann Georg Pisendel och JeanBaptiste Volumier i Dresden och
Köthenorkesterns egen Joseph
Spiess har nämnts i sammanhanget. Bach var dessutom själv
en framstående stråkmusiker
och hans egna fingersättningar i
handskriften tyder på att han själv spelade verken.
Många musikforskare har pekat på att Bachs musik rymmer åtskilliga dolda meddelanden; koder och chiffer som
inte minst har kopplingar till talmystiken. Musikforskaren
Helga Thoene går dock ett steg längre då hon i en artikel hävdar att chaconnen ur andra violinpartitan rymmer
en rad gömda koralmelodier. Thoene har dragit slutsatsen
att chaconnen är en sorgesång för Bachs första hustru som
avled mycket hastigt det år Bach sammanställde de sex
violinverken.
Chaconnen är uppdelad i tre episoder med femton,
tio och fem variationer vardera som alla bygger på det
ursprungliga temat på åtta takter. Johannes Brahms menade att chaconnen ”är i mitt tycke en av de mest underbara
och svårförståeliga musikverken över huvud taget. Genom
att använda teknik anpassad för ett litet instrument komponerar den mannen en hel värld av de djupaste tankar och
starkaste känslor”.
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ÉDOUARD LALO (1823–1892):

ASTOR PIAZZOLLA (1921–92):

Ur Symphonie Espagnole, d-moll, op. 24 (1874)

”Oblivion” (1982)

”Känner du till ’Symphonie Espagnole’ av den franske tonsättaren
Lalo?”, skriver Tjajkovskij till sin
välgörare Nadezjda von Meck.
”Verket har alldeles nyss blivit känt
tack vare den moderne violinsten
Sarasate. Det är för violin och
orkester och består av fem självständiga satser, baserade på spanska
folksånger. Musiken har skänkt mig stort nöje. Det är så
friskt och lätt och rymmer särpräglade rytmer och melodier
med vacker harmonik[…]. Lalo är noga med att undvika
det rutinmässiga och söker nya former utan att försöka vara
djupsinnig. Han bryr sig mer om musikalisk skönhet än om
traditionen.”
Kompositionen är, trots tonsättarens beskrivning om inspirationen att skriva ett verk ”där violinen svävar över den
gamla stelnade symfoniformen”, till allt utom namnet en konsert. De spanska influenserna hörs i rytmer, harmonik och
teman. Första satsen är i sonatform, med ett djärvt uppåt
strävande huvudtemat med tydlig spansk karaktär samt ett
kontrasterande legatotema i dur.

Efter studierna med
Nadia Boulanger
fortsatte Piazzolla att
utveckla sin mycket
speciella form av den
argentinska tangon.
Han släppte dock inte
helt tanken på de tidiga mer konservativa
kompositionsförsöken, utan valde vid flera tillfällen att i sitt
tonspråk införliva traditionella fuga- och sonatformer. Om
Bartók, Stravinskij och Ravel är uppenbara inspirationskällor
är dock Piazzollas musik i grund och botten romantisk till sin
karaktär.
Piazzolla skrev filmmusiken till Marco Bellochios
Enrico IV, efter Luigi Pirandellos pjäs med samma namn.
Från den filmen har det vemodiga Oblivion blivit mycket
omtyckt; mer traditionellt melodisk än till exempel Adiós
Nonino men med ett äkta nostalgiskt uttryck.

39

Söndag 6 februari
16.00 FESTIVALAVSLUTNING

JAKOBS KYRKA

Konsertpresentatör: landshövding BARBRO HOLMBERG

ENRIQUE GRANADOS (1867–1916):
ur 12 ”Danzas Espanolas” (ca 1888–90)
V. Andaluza (arr. Konrad Ragossnig) II. Oriental (arr. Leif-Åke Wiklund)
ISAAC ALBENIZ (1860–1909):
ur ”Suite Espagnola” op. 47 (I, II: 1889; IV, V: 1898)
II. Catalunya I. Granada IV. Cádiz V. Asturias (arr. Leif-Åke Wiklund)
MANUEL DE FALLA (1878–1946):
Ur ”La vida breve” (ca 1904–13), akt II. – Danse espagnole nr 1 (arr. Konrad Ragossnig)
MUSIKER

PER HELDERS cello
LEIF-ÅKE WIKLUND gitarr
HUDIKSVALLS SPARBANKS KULTUR- OCH IDROTTSSTIFTELSE delar ut 2010 års stipendier.

Paus

FRANS SCHUBERT (1797–1828):
Kvintett för piano, violin, viola, cello och kontrabas, A-dur, op. 114 – ”Forellkvintetten” (1819).
I.Allegro vivace II. Andante III. Scherzo: Presto IV. Tema med variationer V. Finale: Allegro giusto
MUSIKER

INGMAR HÖGLUND piano
TERJE MOE Hansen violin
TALE OLSSON viola
TORLEIF THEDÉEN cello
CATHY ELLIOTT kontrabas
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ENRIQUE GRANADOS (1867–1916):

ISAAC ALBÉNIZ (1860–1909):

ur ”Danzas españolas” (ca 1888–90)
V. Andaluza (arr. Konrad Ragossnig)
II. Oriental (arr. Leif-Åke Wiklund)

ur ”Suite Española” (I, II: 1889; IV, V: 1898)
II. Catalunya I. Granada IV. Cádiz V. Asturias
(arr. Leif-Åke Wiklund)

Danzas españolas är ursprungligen en pianosvit, men
passar lika väl som musiken av Albéniz som gitarrmusik.
I den här konserten spelas verken i arrangemang för gitarr
och cello av bland andra en av kvällens solister, Leif-Åke
Wiklund.
Trots att han bara var litet drygt 20 år fick Granados
mycket beröm för sin svit; Saint-Saëns och Grieg uttryckte sitt
gillande och Massenet menade att tonsättaren lyckats fånga
renheten i den spanska dansen. Till skillnad från till exempel
Griegs Slåtter använder sig Granados inte av några folk
melodier, utan tar i stället fasta på det typiskt spanska,
i harmonik och rytm.
Det andra stycket i sviten är det första av två med orientalisk färgning; en charmerande enkel sats med en sorgstämd
melodi. Svitens och Granados kanske mest spelade verk
över huvud taget är Andaluza (ibland även kallad Valencia
– bara två av svitens stycken, den fjärde och sjunde, namngavs av Granados själv) har redan i ursprungsversionen en
gitarrlik karaktär; en känsloladdad inledning följs av mer
nedtonad musik. Den här satsen, tillsammans med två andra
i sviten, finns för övrigt bevarad på en pianorulle med tonsättaren själv.

Albéniz’ bana från musikaliskt underbarn via pianovirtuos till
tonsättare var ingen spikrak väg mot framgång. Först från
25-årsåldern, när han bosatte sig i Madrid under fyra år,
lyckades han utveckla sin egen tonsättarröst som skulle utmynna i hans mästerverk i slutet av karriären – Iberia. Dessförinnan skapade han musik i de flesta genrer – både i det
lilla formatet och för scen och symfoniorkester. Allra mest
framgång hade han dock när han skrev för sitt eget instrument.
Trots att Suite Española hör till hans tidigare verk är det
ett av Albéniz’ mest uppskattade kompositioner. Det spelas både i dess originalversion för solopiano och i olika
transkriptioner för sologitarr, ofta av välkända gitarister.
Dessutom finns Suite Española även i orkesterarrangemang.
Det var 1886 som Albéniz och förläggaren Benito Zozaya
kom överens om att publicera en svit om åtta stycken, med
titlar som anspelar på ett antal spanska städer och regioner.
Fyra satser gavs ut i tryck det första året, men av okänd anledning stoppades projektet. Det skulle dröja nästan tjugo
år innan projektet fullföljdes, och då med verk hämtade från
andra samlingar. Flera satser har av den anledning alternativa titlar som Asturias/Leyenda och Cádiz/Saeta.

JAKOBS KYRKA
Invigd 1672 efter en trettioårig och problemfylld byggtid under Sveriges stormaktsepok. Stadens första och största lokal
för musik, sakral sådan. Troligen redan från början försedd med orgel, eftersom densamma utökades med 16 stämmor
redan 1715.
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MANUEL DE FALLA (1878–1946):

FRANZ SCHUBERT (1797–1828):

Ur ”La vida breve” (c:a 1904–13), akt II.
– Danse espagnole nr 1 (arr. Konrad Ragossnig)

Kvintett för piano och stråkar A-dur op.114/D.
667 – ”Forellkvintetten” (1819)

När Manuel de Falla i början av 1900-talet kom i kontakt
med den katalanske musikologen och kompositören Felipe
Pedrell började han på allvar intressera sig för det spanska i
musiken, dess traditioner och hur folkmusiken skulle kunna inspirera samtida tonsättare. Ett av de första exemplen på den
här nya inriktningen är operan Le vida breve (Livet är kort).
Med verket vann han pris i en tävling för spansk opera, men
trots framgången lyckades de Falla inte få operan uppsatt i
hemlandet. Det skull dröja nära tio år innan verket till sist fick
sin premiär i Paris, ironiskt nog på franska!
De två akterna i La vida Brev berättar historien om Salud,
den zigenska hjältinnan, hennes passioner och de svek hon
blir utsatt för. Akt II utspelar sig på Granadas smala gator;
en bröllopsfest firas med flamenco och sång. En medryckande dans följer – ett av de Fallas mest välkända stycken –
med rytmisk intensitet och en gripande mellandel.

Tack vare publiceringen av
Erlkönig 1819 fick Schubert
sitt verkliga genombrott som
tonsättare. Sommaren det året
beslöt sig Schubert och vännen
och baritonen Michael Vogl att
bege sig ut på en vandringstur i
det norra Österrike. Det vackra
landskapet insvept i sommarsol
blev inspirationskällan till en av
Schuberts mest livfullt ljusa tonsättningar – Forellkvintetten.
De båda stannade till i Vogls födelsestad Steyr, nära Linz.
Musiklivet i staden dominerades av den förmögne amatörcellisten Sylvester Paumgartner, vars ensemble höll på
att repetera en av Hummels kvintetter. Paumgartner hade
sökt ett verk att framföra samtidigt med Hummels, men den
ovanliga sättningen med en kontrabas istället för en andra
violin ställde till besvär. Med en Schubert på besök valde
Paumgartner att beställa ett nytt verk.
För att balanserade pianots lägsta register i förhållande
till kontrabasen valde Schubert förlägga mycket av pianostämman i diskanten. Paumgartners egen cello har naturligtvis en framträdande roll, även om beställaren ska ha haft
en del besvär att bemästra sin stämma. Första satsen är i
traditionell sonatform, men Schubert överraskar flera gånger
harmoniskt. Pianots spel i det höga registret gör sig påmint
redan i den här inledningssatsen. Det tredelade andantet
bjuder på än mer intrikata tonartsskiften. I scherzot är det
pianostämman som både ställs emot och kommentarer de
fyra stråkarna. Den fjärde satsens sex variationer är baserad
på Die Forelle från 1817, här med en än mer livfull punktering av melodin. Finalen är passande dansant och spänstig.

Söndag 6 februari
19.30 CODA		

HUDIKSVALLS TEATER

FIBERTEKNISK TESTKONSERT
FESTIVALENS CODA är ett experiment i samarbete mellan Norra Hälsinglands
Konsertförening och Fiber Optic Valley.
Vid detta tillfälle kommer några av festivalmusikerna att befinna sig på andra och olika platser,
men ändå ”spela tillsammans” inför publiken via en storbildsprojektion i konsertlokalen, så att
publiken kan uppleva dem som en ensemble i rummet. Experimentet ingår i Fiber Optic Valleys
forskning kring ”remote playing”, dvs samtidig överföring av ljud och bild via fiberoptiskt stödd
internetteknik. Syftet med experimentet är att undersöka vilka klangliga fördröjningseffekter som
är acceptabla för en levande publik.
En väl utvecklad ljud- och bildåtergivningsteknik av detta slag kan skapa helt nya möjligheter för distansundervisning över hela kontinenter men också erbjuda landsorten ett musikutbud
som idag är förbehållet storstäder och kulturcentra.
När man idag sänder en TV-signal med bild och ljud krävs en kapacitet hos överföringssystemet på bara ca 5 megabit/sek, eftersom man i sändaränden komprimerar informationen
och sedan dekomprimerar den i mottagaränden och det spelar inte någon roll att bild och ljud
därmed fördröjs några sekunder eftersom mottagaren bara är en passiv tittare och lyssnare.
Om man ska uppleva samtidighet i en kommunikation mellan flera olika platser tillåts inte komprimering och kapacitetskravet på överföringen ökar ca 300 gånger om överföringen ska hålla god kvalitet. Detta klarar bara fiberoptik och dessutom måste kommunikationsnätet byggas
på ett annorlunda sätt än dagens. Vi vill i det här enkla experimentet i kväll visa hur detta i en
framtid kan fungera och därmed skapa fantastiska möjligheter inom en mängd områden.

HUDIKSVALLS TEATER
Teaterhuset, från 1882, var länge stadens ”världsliga” kulturcentrum. Företrädaren Brunnshuset, på samma ställe,
var platsen där det borgerliga sällskapslivet växte ut till offentligt teater- och nöjesliv.
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NÄR KOM MUSIKEN?

NÅGRA ACKORD LOKAL MUSIKHISTORIA

NÄR SKEDDE DET EGENTLIGEN? När fick Hudiksvall
sitt musikliv? Beslutsdatum fattas, men en del saker växer
fram ändå, starkt och förunderligt. För den som letar årtal
kan början sättas vid 1813. Då bildades nämligen musikaliska gillet, lite senare skapades ett harmoniskt sällskap och
1832 kom fusionen – Musikaliska Sällskapet. Vilka gav konserter, baler och slädpartier! Och gör så fortfarande, med
undantag för slädpartierna.
Hördes inte en enda ton dess förinnan? Jo, självklart,
men musikliv i vår tids mening fanns knappast. Hos gamle
allvetaren, kyrkoherden, författaren och läkaren Olof Broman fanns åtskilliga ”musikalier”, barockoperor, småstycken,
tryckta noter med lärdomsgigantens egen namnteckning, inköpsdatum och pris. Redan som ung student, på 1690-talet
övade han både ”bass, viol, discant och harpor”. I sällskap
får man tro, musik är ju roligare då. Man hade musiken,
redan då, men formerna vet inte mycket om.
Ett vet vi. I kyrkan, vår allra äldsta musiklokal, ljöd alltid
sången, anförd av klockaren om orgel saknades. Två bevarade nothandskrifter från Hög och Bjuråkers kyrkor visar
att det kyrkliga musiklivet fanns till innan själva staden Hudiksvall grundats. Och ibland blev musicerandet offentligt
värre. När arvprinsen Gustav (III) föddes 1746 festades och
firades i staden, med sång, spel och musik, både i kyrkan
och i trivialskolan. Likaså när kung Adolf Fredrik hälsade på
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några år senare, parader, granris på gatorna, pukor och
trumpeter.
Troligen är det några årtionden in på 1800-talet som det
egentligen sker. Då börjar vi känna igen oss. Det privata
musicerandet, det som funnits i klubbar och kapell, växer
över och blir offentligt. Detsamma hände med de små, halvprivata tablåerna runt brunnsdrickandet i Brunnsparken. De
växte till teater, brunnshuset blev teaterhus och brunnsparken
fick byta namn. Vi förstår allt det som nu kommer: tidningar,
boklådor, tryckerier, modernt kulturliv. Och Hudiksvall blir
känt som Glada Hudik.
De borgerliga familjernas umgänge blomstrade med
privatorkestrar, brunnsdrickande, sällskapsritter ut till sommarnöjena där festerna och nöjet fortsatte. Sällskapslivet växte
fram i en stad där isoleringen från yttervärlden var alldeles
verklig, helst under vinterhalvåret. Roa sig, det fick man göra
bäst man kunde. Vilket man kunde, det var annandagsbaler
och nyårsvisiter, herrarna spelade priffe och damerna höll
egna bjudningar. När Johan Ludvig Runeberg kom till staden 1851 möttes han ute på fjärden av en segelslup som
bar på en dubbelkvartett vilka framförde ”Vårt land” som
välkomsthälsning. Kapellmästare Bedinger dirigerade både
stort och smått och gymnasisterna bildade kvartetter och
uppvaktade unga damer med serenader om vårnätterna.

Foto: Roland Waax

Man hade alltid musiken. Runt sekelskiftet 1900 fanns
mässingssextett bland arbetarna och mässingskvintett bland
skolpojkarna, det fanns manskörer och ett sångarförbund
med eget tempel på Köpmanberget. Sångfester organiserades, små kapell konserterade i Stadshotellets park och staden hade egen musikkår. Vid kulturevenemang framträdde
oftast hitresta solister. Några hade fostrats härifrån också,
som den berömde och evigt turnerande violinisten Sven
Kjellström eller Fader Berg, Lunds studentsångares legendariske ledare. Några var märkliga, som den lysande men

brutna begåvningen Jakob Adolf Hägg, tonsättaren och
särlingen som länge bodde i en stuga i stadens utkant.
Idag är musiken är ett massfenomen, utbudet gränslöst
och tidlöst, de tekniska möjligheterna oöverskådliga. Mer
än någonsin har man alltid musiken. Men ärligt talat, det
mesta har förändrat sig över de senaste hundra åren. Det
viktigaste består dock, tror vi: att komma samman och
umgås – i musiken.
Jan-Olov Nyström
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MUSIK GÄVLEBORG
Med vår verksamhet vill vi ge människor i alla åldrar i hela vårt
län möjlighet att uppleva, spela och skapa musik och dans. Vi
arbetar för att det i Gävleborg ska gå att höra musik av högsta
internationella klass, oavsett genre.
Musik Gävleborg ska också främja tillgänglighet, kulturell
mångfald och demokratisk förankring inom länets dans- och musikliv.
I verksamheten är barn och ungdom prioriterade.
Musik Gävleborg vill erbjuda länets invånare och besökare ett
offentligt dans- och konsertliv med hög kvalitet, genrebredd och
god geografisk spridning. För att göra detta möjligt behövs ett väl
fungerande led av externa arrangörer i länet och att konstnärlig
utveckling och förnyelse stimuleras.

MUSIK MELLAN FJÄRDARNA
Musik Gävleborg ser med stor förväntan fram emot ännu en fin
Kammarmusikfestival i länet.
Här kommer vi få möta många av de främsta musikerna
både nationellt och internationellt och höra många pärlor ur den
omfattande kammarmusikrepertoaren. Vi kommer även att få höra
två uruppföranden beställda av Musik Gävleborg speciellt för denna
festival.
Norra Hälsinglands konsertförening har lagt ned ett fantastiskt
jobb på att förbereda denna festival för att ni kära publik ska få en
musikalisk upplevelse utöver det vanliga, vi önskar dem all lycka till!
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Ett STORT TACK till våra sponsorer
och bidragsgivare

Helge Ax:son
Johnsons Stiftelse

47

| FOLKETS HUS, STORA SALEN

| BAPTISTKYRKAN

| BAPTISTKYRKAN

ØYSTEIN SOMMERFELDT (1919–1994): Monologi för cello solo, op. 45 (1975)

ROBERT SCHUMANN (1810–1856): Adagio & Allegro för cello och piano, Ass-dur, op. 70 (1849)

– Uruppförande (Musik Gävleborgs beställningsverk)

STEN MELIN (1957–): ”Full i fan”, för violin och cello (fritt efter Delsbospelmannen Carl Sveds ”Fyrdjävulspolskan”)

12.00 LUNCHKONSERT

11.30 INTERVJU MED STEN MELIN

Fredag 4 februari

Mingel och förfriskningar

RANNVEIG RYENG violin
ÅSBJØRG RYENG bandoneon
HÅKON MAGNAR SKOGSTAD piano.

TANGOUNDERHÅLLNING med ”LOS CARPINCHOS”

Tal av INGMAR HÖGLUND, ordförande i Norra Hälsinglands Konsertförening

TALE OLSSON violin
KJELL-ÅKE HAMRÉN violin
ROBERT WESTLUND viola
TORLEIF THEDÉEN cello
CATHY ELLIOTT kontrabas

Kvintett för 2 violiner, viola, cello och kontrabas, G-dur, op. 77 (1875)

ˇ
ANTONIN DVORÁK
(1841–1904):

Invigningstalare: ÅKE HOLMQUIST, Ständig Sekreterare emeritus i Kungliga Musikaliska Akademien och
fd konserthuschef i Stockholm

19.30 FESTIVALINVIGNING

Torsdag 3 februari

pr ogram 2 0 1 1

Musik mellan fjärdarna
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| HÅSTAKYRKAN

| IGGESUNDS KYRKA

TERJE MOE HANSEN violin
CARINA ÅSLIN violin
TALE OLSSON viola
ROBERT WESTLUND viola
TORLEIF THEDÉEN cello
CATHY ELLIOTT kontrabas

för violin, viola och orkester i Ess-dur, K. 364, stråksextett för 2 violiner, 2 viola, cello och kontrabas

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791): Grande Sestetto concertante, efter Sinfonia Concertante

Paus

FELIX MENDELSSOHN (1809–1847): Stråkkvintett nr 2, B-dur, op. 87 (1845)

19.30 KLASSISK AFTON

ANNE-MARIE THIEL blockflöjt
JANNIZ JÖNSSON cembalo

Sonata d-moll BWV 1014 (orig. h-moll) för blockflöjt och obligat cembalo (före 1725).

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750):

THOMAS MORLEY (1557/58–1602): ”Goe from my Window”. Tema med variationer för cembalosolo

THOMAS TOLLETT (trolig upphovsman): ”Tollets Ground” från ”The Division Flute” del 1

Paus

I. Adsonns Mask II. The second witches Dance III. The Satyres Masque

TRE ENGELSKA MASKDANSER FRÅN 1600-TALET

WILLIAM BABELL (1689/90–1723): Sonata i g-moll

”Doen Daphne d’over schoone maeght”. Tema med variationer för blockflöjt solo

JACOB VAN EYCK (ca 1590–1657):

ANDREW PARCHAM (ca 1700): Sonata/solo i G-dur

16.00 TIDIG MUSIK

TERJE MOE HANSEN violin
HILDE SPONBERG HANSEN cello
HÅKON MAGNAR SKOGSTAD piano

Passacaglia (Duett för violin och cello efter G.F. Händels cembalosvit nr 7 i g-moll, 1984)

JOHAN HALVORSEN (1864–1935):

TERJE MOE HANSEN (1953– ): La Jazza för violin solo (2005) Förstagångsframförande i Sverige

| BAPTISTKYRKAN

| BAPTISTKYRKAN

| IGGESUNDS KYRKA

| HUDIKSVALLS TEATER

TERJE MOE HANSEN violin
KJELL-ÅKE HAMRÉN violin
TALE OLSSON viola
ROBERG WESTLUND, viola
HILDE SPONBERG HANSEN cello
PER HELDERS cello
CATHY ELLIOTT kontrabas

Sextett för 2 violiner, 2 viola och 2 celli, D-dur, op. 23:5 (1776)

Paus

Kvintett för 2 violiner, viola, cello och kontrabas, G-dur, op. 39:3 (G339, publ 1787)

Trio för 2 violiner och cello, G-dur, op. 35:2 (G102, 1781)

LUIGI BOCCHERINI (1743–1805):

19.30 BOCCHERINIAFTON

ÅSBJØRG RYENG bandoneon
RANNVEIG RYENG violin
HÅKON MAGNAR SKOGSTAD piano

Repertoar: Libertango | La Cumparcita | A Fuego Lento | Nocturna | Don Augustin Bardi | Invierno Porteno
| Ottono Porteno | Los Mareados | Viviani | Chiquilin de Bachin

ARGENTINSK TANGO med ”LOS CARPINCHOS”

16.00 FAMILJEKONSERT

TORLEIF THEDÉEN cello
CATHY ELLIOTT kontrabas
INGMAR HÖGLUND piano

GIOACHINO ROSSINI (1792–1868): Duett för cello och kontrabas, D-dur (1824)

GABRIEL FAURÉ (1845–1924): Elegi för cello och piano, c-moll, op. 24 (1880)

Two bows, a waltz and something in between, för cello och kontrabas – Uruppförande (Musik Gävleborgs beställningsverk)

PAULA AF MALMBORG WARD (1962–):

12.00 LUNCHKONSERT

11.30 INTERVJU MED PAULA AF MALMBORG WARD

Lördag 5 februari

Musik mellan fjärdarna

| BAPTISTKYRKAN

| JAKOBS KYRKA

| HUDIKSVALLS TEATER
Experimentkonsert i samarbete mellan Norra Hälsinglands Konsertförening och Fiber Optic Valley. Festivalmusiker som
befinner sig på olika platser spelar tillsammans inför publiken via en storbildsprojektion i konsertlokalen, så att publiken kan
uppleva dem som en ensemble i rummet.

19.30 CODA – FIBERTEKNISK TESTKONSERT

INGMAR HÖGLUND piano
TERJE MOE HANSEN violin
TALE OLSSON viola
TORLEIF THEDÉEN cello
CATHY ELLIOTT kontrabas

Kvintett för piano, violin, viola, cello och kontrabas, A-dur, op. 114 – ”Forellkvintetten”.

FRANS SCHUBERT (1797–1828):

Paus

HUDIKSVALLS SPARBANKS KULTUR- OCH IDROTTSSTIFTELSE delar ut 2010 års stipendier.

PER HELDERS cello
LEIF-ÅKE WIKLUND gitarr

Ur ”La vida breve” (ca 1904–13), akt II. – Danse espagnole nr 1 (arr. Konrad Ragossnig)

MANUEL DE FALLA (1878–1946):

IV. Cádiz V. Asturias (arr. Leif-Åke Wiklund)

ISAAC ALBENIZ (1860–1909): ur ”Suite Espagnola” op. 47 (I, II: 1889; IV, V: 1898) II. Catalunya I. Granada

(arr. Konrad Ragossnig) II. Oriental (arr. Leif-Åke Wiklund)

ENRIQUE GRANADOS (1867–1916): ur 12 ”Danzas Espanolas” (ca 1888–90): V. Andaluza

konsertpresentatör: landshövding BARBRO HOLMBERG

16.00 FESTIVALAVSLUTNING

CARINA ÅSLIN violin
RUNE BROBERG piano

ASTOR PIAZZOLLA (1921–1992): Oblivion

ÉDOUARD LALO (1823–1892): Sats 1 ur Symphonie Espagnole, d-moll, op. 24

JOHAN SEBASTIAN BACH (1685–1750): Chaconne ur Partita nr II för violin solo, d-moll, BWV 1004

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791): Sonat nr 1 för violin och piano, G-dur, KV 301

12.00 LUNCHKONSERT

Söndag 6 februari
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