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KÄRA PUBLIK
Varmt välkommen till Hudiksvall och till Musik mellan  fjärdarna, som är en kam-
marmusikalisk vinterfestival som för tredje gången arrangeras av Norra Hälsing-
lands Konsertförening i samarbete med Region Gävleborg, Kulturutveckling 
(f.d. Musik Gävleborg). Medarrangör av årets festival är även Arméns Musikkår. 
Denna gång äger festivalen rum på hösten pga ombyggnationer av vår största 
konsertlokal  under vårvintern. Norra Hälsinglands Konsertförening är en idéell 
arrangörs förening som årligen står värd för ett dussintal konserter i Hudiksvall med 
omnejd. Konserterna omfattar såväl instrumental som vokal musik, oftast i kammar-
musikalisk eller symfonisk form men ibland även konserter med program av cross-
over-karaktär. I år blir det tack vare festivalen totalt hela 26 konserter. 

Konsertföreningen, som bildades 1992, samarbetar med kulturavdelningen inom 
Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg Kulturutveckling, Gävle Symfoniorkester 
och Samrådsgruppen för Kammarmusik i Gävleborg, för att arrangera, sprida 
 information om och väcka intresse för de olika musikevenemangen i kommunen. 

Vi har en mycket livaktig föreningsstyrelse och har för närvarande strax över 
200 medlemmar. Vi håller låga biljettpriser för att locka så många som möjligt till 
våra konserter. Är man under 20 går man gratis på alla våra konserter. 

Föreningens verksamhet finansieras med biljettintäkter, medlemsavgifter och 
 bidrag från Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg och Kammarmusikförbundet, 
RSK. För festivalen får vi dessutom sponsring från Hudiksvalls Tidning, Hudiksvalls 
kommun, Region Gävleborg, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Statens Kulturråd 
(för det verk som uruppförs under festivalen), Svenska Musikfestivaler, Björn Lundén 
Information, och ett antal andra lokala företag.

En festival som Musik mellan fjärdarna kan bara arrangeras tack vare den 
mycket stora ideella insats som många eldsjälar i och utanför vår styrelse 
 lägger ned.

Än en gång varmt välkommen till norra Hälsingland och sex dagar i kammar-
musikens underbara värld!

Ingmar Höglund      
Ordf. i Norra Hälsinglands Konsertförening

Ingmar Höglund, ordförande i Norra 
Hälsinglands Konsertförening och vice 
ordförande i Svenska Kammarmusik-
förbundet, började spela piano vid sex 
års ålder och har studerat för bland 
 andra Folke Alm, Bror Samuelsson, 
Bengt-Olof Engström, Rudolf Lövgren 
och Greta Eriksson. Han har genom 
åren medverkat vid många konserter 
som kammarmusiker och ackompanja-
tör i Sverige.
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FESTIVALENS 
KONSTNÄRLIGA PROFIL
Musik mellan fjärdarna äger sedan starten 2011 rum vartannat år. Namnet 
 anspelar på två av Hudiksvalls kännemärken, den storslagna havsviken Storfjärden 
och Lillfjärden, stadens pittoreska insjö. Lillfärden och Storfjärden är länkade sam-
man genom kanalen som skär tvärs genom stadens centrum och mynnar vid 
 Hudiksvalls mest kända vy, de röda fiskarebodarna på Möljen. Festivalens tre 
 scener, Kulturhuset Glada Hudik, Baptistkyrkan och Jakobs kyrka, är samtliga 
 belägna i området mellan fjärdarna. 

En viktig utgångspunkt för oss som arbetar med programmet är att kunna bjuda 
på en festivalprofil som på väsentliga punkter skiljer sig från tidigare festivaler. 
2011 satte vi strålkastarljuset på musik för stråkar. 2013 lät vi romanssången och 
musik för piano stå i förgrunden. I år uppmärksammar vi särskilt musik för blåsare 
genom ett samarbete med Arméns Musikkår.

Vissa saker är emellertid konstanta, exempelvis att nyare musik och okänd eller 
bortglömd musik ska få betydande programutrymme. Vi vill prioritera det nya och 
det okända och krydda programmet med välkänd standardrepertoar. Inte tvärtom. 
Vi vill dessutom bjuda in fler artister än vad som är brukligt. Med ett myller av artis-
ter får vi det utrymme för mångfald som vi behöver för att kunna tänja gränserna 
till det traditionella. I år bjuder vi bl a på kammarjazz med syskonen Monica 
 Dominique och Palle Danielsson, en eftermiddagssession med klarinettisten Kristian 
Möller och pianisten Johan Ullén där nyligen återupptäckt musik av bl a Amanda 
Maier, Hélène Tham och Laura Netzel står på programmet, en tangoafton med 
 virtuosa bandoneonisten Olivier Manoury och bandet Grand Tango, kurdisk musik 
med bl a sångerskan Kani och violinisten Brusk Zanganeh och en middagskonsert i 
Boston Pops anda med Gävle Symfoniorkester. Vid invigningskonserten 7 oktober, 
då Tebogo Monnakgotlas Crisp Water uruppförs, framförs även serenaden för nio 
blåsare och kontrabas av Frans Fredrik Eduard Brendler och Camille Saint-Saens’ 
festliga septett för trumpet, två violiner, viola, cello,  kontrabas och piano. Festival-
avslutningen den 11 oktober, med violasten Ellen  Nisbeth, violinisten Fredrik 
 Paulsson, sopranen Miah Persson och pianisten Johan Ullén, lovar dessutom att 
innehålla flera för publiken överraskande inslag.

Till våra kärnvärden hör också att bjuda in artister med anknytning till vår egen 
del av landet, Hälsingland. I år lever vi upp till detta genom ett samarbete mellan 
stråkklassen på Bollnäs Folkhögskola, klarinettisten Kristian Möller och stråkarna ur 
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bandet Grand Tango och att Hudiksvalls kulturskola får ge en egen festivalkonsert, 
där skolans lärare och elever tillsammans kan visa prov på sitt nuvarande arbete. 
För oss är det viktigt med medverkan av artister som på olika sätt hör till vår 
 region. Det är bl a så vi bygger den lokala förankring som är nödvändig för en 
så omfattande kammarmusiksatsning som Musik mellan fjärdarna.

Årets särskilda profilområde är musik för blåsare. De musiker vi engagerat för 
 detta tillhör Arméns Musikkår i Stockholm.

Många av oss, när vi hör ordet ”militärmusik”, tänker förstås på taktfast marsch-
musik, vilket är en helt rimlig association. Men en sådan association kan också 
vara missvisande, eftersom den skymmer både bredden och djupet i den långa 
 tradition vi så summariskt kallar militärmusiken. Den militära musiken har alltid haft 
olika funktioner. Ursprungligen handlade det om att ge tjänstesignaler i fält, signa-
ler som utfördes på trumma och pipa av unga pojkar. Men militärmusiken omfattar 
även en lång konsertant tradition. I äldre tid byggde denna på att sommarlediga 
hovkapellister, eller musiker från den aktuella stadens orkestrar, kunde engageras 
till regementsmötena. Allra ”finast” var det när musiker kunde engageras från konti-
nenten, exempelvis från Tyskland eller Frankrike.

Militärmusik har organiserats, omorganiserats, lagts ned och återuppstått genom 
decennier, allt efter som behoven förändrats. Störst var militärmusikorganisationen 
vid det förrförra sekelskiftet med ca 1200 musiker mot dagens 113.

Militärmusiken i vårt land har under hundratals år varit en viktig kulturbärare och 
stöttat amatörmusiklivet i hela landet. Tillgången på professionella militärmusiker 
gav för övrigt helt centrala förutsättningar för framväxten av de kommunala musik-
skolorna under 1950-talet.

 Mycket nöje!
 
Kjell-Åke Hamrén
Festivalens initiativtagare och konstnärlig ledare

Kjell-Åke Hamrén (född 1954) 
 utbildade sig till violinpedagog i 
Stockholm och studerade musikveten-
skap i Uppsala. Han var ordförande 
i Svenska Stråklärarförbundet 1994–
2002 och vice ordförande i European 
String Teachers Association 2004-–
2008.  Sedan 2012 är han ordföran-
de i STIM. 
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DAVID BERGSTRÖM piano
David Bergström (född 1968) jobbar huvudsakligen 
som organist och körledare i Spånga-Kista församling 
i Stockholm. Han är utbildad på Kungliga musikhög-
skolan 1989–1994. David spelar utöver klassisk 
 piano och orgelmusik även gärna jazz och folkmusik.

de l tagande musiker

PER BLENDULF cello
Per Blendulf är född 1946 och är utbildad på Eds-
berg och var i många år verksam i Sveriges Radios 
Symfoniorkester. Han har under en en stor del av av 
sitt yrkesliv också undervisat i cello- och ensemblespel 
inom kommunala musikskolan. Han har även genom 
åren mycket gärna spelat kammar- och populärmusik i 
skiftande sammanhang.

MATILDA BLOMQVIST flöjt
Matilda Blomqvist är frilansande flöjtist, bosatt i Stockholm. Hon tog examen från Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm för ett par år sedan och har sedan dess jobbat regelbundet 
främst i Sveriges Radios Symfoniorkester, Gävle Symfoniorkester och Arméns Musikkår. 
 Andra orkestrar hon har jobbat med genom åren är Kungliga Filharmonikerna, Göteborgs 
Symfoniker och Norrlandsoperan. Utöver orkesterspel spelar hon kammarmusik med sin 
trio The Swedish Chamber Trio och blåskvintetten Blomqvist5. Hon rör sig gärna utanför 
den klassiska musikens genregränser till jazz och pop, har varit med på diverse skivinspel-
ningar, bl.a Frida Hyvönens ”To the soul” och våren 2013 var hon med på Mando Diaos 
Sverige-turné ”Infruset”.
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SIMON CRAWFORD-PHILLIPS piano
Simon Crawford-Phillips’ musikerkarriär har med åren blivit lika bred som 
varierad. Han arbetar som solist, ackompanjatör och kammarmusiker och på 
senare år även som dirigent. Som solist har han framträtt med ensembler som 
Halléorkestern, Scottish Chamber Orchestra och Academy of Saint-Martin-in-
the-Fields i pianokonserter av Beethoven, Martinu, Chopin och Mozart. Han 
arbetar kontinuerligt med sångare och musiker som Anne Sofie von Otter, 
Mark Padmore, Colin Currie, Truls Mørk, Lawrence Power och Pekka  Kuusisto.

Simon är pianist i Kungsbacka Pianotrio och framträder på ledande scener 
och festivaler över hela världen, bland dessa exempelvis Wigmore Hall, 
 Edinburgh Festival, Bath, Dubrovnik och Spoleto. Han gjorde sin BBC Proms 
debut år 2001. Han har gjort inspelningar på BIS, Harmonia Mundi, Naxos, 
Hyperion och Signum. 2010 utsågs han till  Fellow på Royal Academy of 
Music i London. Han undervisar på Guildhall School of Music i London och 
Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet.

ULF EDLUND viola
Ulf Edlund studerade vid Edsbergs slott och har sedan 1980 jobbat i de stora 
svenska orkestrarna, företrädesvis i Stockholm. För närvarande frilansar han 
som violinist och violast i Stockholm. Kuriosa i sammanhanget är att Ulf under sin 
första arbetsdag som yrkesmusiker kom att spela tillsammans med Anders Inge i 
Radiosymfonikerna, ett samarbete som sedan dess fortgått i många år och 
 sammanhang och som nu fortsätter i ensemblen Grand Tango vid årets kammar-
musikfestival i Hudiksvall. 

Foto: Urban Jörén
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PELLE HANSEN cello
Pelle Hansen (född 1986) växte upp i Boxholm, Östergötland och började 
spela cello där vid sex års ålder. Han studerade på Musikkonservatoriet i 
 Falun och kom sedan in på Edsberg, Kungliga Musikhögskolans kammar-
musikinstitution, där han studerade för prof. Torleif Thedeen under åren 
2005–2014.

De senaste åren har Pelle etablerat sig som en av Sveriges mest eftertrakta-
de solocellister. Han har jobbat som solocellist vid Norrlandsoperan (2011–
2012, permanent position) och våren 2013 satt han som solocellist i Kungli-
ga Hovkapellet på Stockholmsoperan. Han har även suttit som solocellist i 
flera andra svenska symfoni- och kammarorkestrar.

Pelle är en mycket aktiv kammarmusiker och är medlem i ett flertal fram-
gångsrika ensembler som Sätterströmska sällskapet, Kvartett Quennerstedt, 
Stockholm Solister m.fl.

Den tidiga musiken är en mycket viktig beståndsdel i Pelles musicerande, 
han har sedan unga år spelat barockcello i många olika sammanhang och är 
idag bl.a. medlem i Drottningholms barockensemble samt flera mindre ensem-
bler med inrikting på tidig musik.

Han har även startat en egen kammarmusikfestival i Östergötland, Slätmons 
konsertkapell.

Pelle spelar på en cello byggd 2010 av Niclas Berglund.

KARIN HANS-ERS dirigent
Violinisten Karin Hans-Ers är född 1966 i Malung och växte upp i 
Grytnäs i Avesta. Efter examen från Musikkonservatoriet Falun, där 
hon gick 1984–1986, studerade hon vid Ingesunds Musikhög-
skola 1986–1990.

Hon arbetade som violinist i Örebro kammarorkester 1990–
1991 och i Symfoniorkestern Norrköping 1991–1992. Sedan 
1992 arbetar hon som pedagog vid Bollnäs folkhögskola, där hon 
är linjeansvarig för musiklinjen sedan 2011.

2009 erhöll Karin Kungliga Musikaliska Akademiens pedagogpris.

Foto: Elias Gammelgård
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SOFIA HANSEN viola
Sofia Hansen (född1986) är anställd som violast i Västerås Sinfonietta sedan 
2013. Vid sidan om orkesterarbetet ägnar hon sig åt kammarmusik, hon är 
medlem i ett flertal ensembler som t.ex.stråkkvartetten Sätterströmska sällskapet 
och pianokvartetten Kvartett Quennerstedt. Hon driver också, tillsammans med 
Pelle Hansen, Slätmons konsertkapell, en kammarmusikserie i Östergötland. 
Sofia är utbildad på Kungl. Musikhögskolan vid Edsbergs slott där hon gick 
kandidat, master, och diplom för professorerna Malin Broman, Torleif 
 Thedeén, Lars Anders Tomter och Mats Zetterqvist. Sofia har också framträtt 
som solist med bl.a. Atens Symfoniorkester.  

MICHAEL KARLSSON kontrabas
Michael Karlsson är utbildad på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och  där efter 
på konservatoriet i Paris. Han är sedan 1983 anställd som stämledare i hovkapellet, 
men har också spelat i orkestrar i Portugal, Frankrike och Japan. Michael har sedan 
länge intresserat sig för och ingått i ensembler för både nutida musik och tidig 
 musik. Undervisar i kontrabas på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 

ANDERS INGE violin
Anders Inge studerade 1972–79 för Prof. Max Rostal vid musikkonservato-
rierna i Bern och Köln samt hos Corrado Romano och Henryk Szeryng vid 
konservatoriet i Genéve. Han tillhörde under 1970-talet ensemblen Camerata 
Bern som engagerades vid Deutsche Grammophon och gjorde där en mängd 
inspelningar med bl.a cellisten Mistislav Rostropovich och oboeisten Heinz 
Holliger.
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KARZAN MAHMOOD tar
Karzan Mahmood är född 1981och uppvuxen i staden Sulaimaniya 
i  Kurdistan i norra delen av Irak. Efter gymnasiet studerade han bl a violin 
(i västerländsk tradition) och orientaliska instrument (i kurdisk och persisk 
 tradition) på Sulaimaniya Fine Arts Institute. Hans huvudinstrument inom den 
”orientaliska” musiken är stränginstrumentet Tar och slagverksinstrumenten 
Daff och Zarb.

Han flyttade till Sverige 2005 och började två år senare på komposi-
tionslinjen på Kungliga Musikhögskolan, där han fortsatte sina studier på 
masterprogrammet 2010. 

Han har haft många uppdrag som musiker, pedagog och kompositör. 
Som kompositör har han skrivit för exempelvis Radiokören, Blåsarsymfoniker-
na och Svenska Kyrkan. Under senare år har han framförallt skrivit och 
 arrangerat musik till film, till svenska, tyska och kurdiska filmer, bl a Odjuret 
i regi av Daniel Alfredson, Nobels Testamente (Liza Marklund) i regi av 
 Peter Flinth samt En fiende att dö för i regi av Peter Dalle. Han arbetar för 
närvarande på en opera.

BARBRO LENNSTAM (HANSSON) kontrabas
Barbro Lennstam (Hansson) är född i Ljusdal. Efter studier på Bollnäs Folkhögskola i kontra-
bas för Tage Johansson gick hon fyra år på Kungliga Musikhögskolan för professor Torvald 
Fredin, där hon avlade bl a musikpedagogexamen. Hon deltog i Jeunesses Musicales’ 
världsorkester 1975 i Belgien och Frankrike och 1977 i Korea och Japan och arbetade 
 därefter sex år som alternerande stämledare i Göteborgsoperans orkester innan det blev 
dags för ytterligare studier, för prof Ludwig Streicher på Musikhochschule für Musik und 
 Darstellende Kunst i Wien, där hon avlade diplomexamen 1986. Hon är medlem i Stock-
holms Nya Kammarorkester (SNYKO) sedan 1981 och har arbetat i många stora orkestrar 
både hemma och utomlands. 

Barbro spelar även barockmusik på tidstrogna instrument, med bl a Svenska Barock-
orkestern, Stockholms Barockorkester och Drottningholms Barockensemble.
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KRISTIAN MÖLLER klarinett
Kristian Möller är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där 
han studerade för Sölve Kingstedt och Hermann Stefánsson. Han har 
även varit elev vid Guildhall School of Music and Drama i London och 
Bloomington School of Music i Indiana, USA.

Sedan 2006 innehar han tjänsten som konsertmästare i Arméns Musikkår 
och är därutöver verksam som solist och kammarmusiker.

Mellan 2001 och 2003 var han Sveriges Radio P2s Artist in Residence 
och spelade under den tiden in en stor del av repertoaren för klarinett och 
piano för P2.

Han har varit solist tillsammans med Sveriges Radios Symfoniorkester, 
 Helsingborgs Symfoniorkester och Musica Vitae och har uruppfört ett flertal 
verk av bl. a. Britta Byström, Reine Jönsson, Pavol Simai, Stefan Lindgren 
och Johan Ullén.

OLIVIER MANOURY bandoneon
Olivier Manoury är uppvuxen i Paris. Han är sedan tjugo år 
professionell bandoneonist och har genom sin virtuositet och sitt 
expressiva spel blivit en av de ledande musikerna i tango-
världen. Hans orkesterarrangemang för tankarna till 1950-talet, 
med dess böjliga och mångfassetterade spelstilar. 

Olivier Manoury är sedan några år anställd vid TV France 
som kompositör till TV-serier och ett sameuropeiskt långfilmspro-
jekt. Han har även samarbetat med koreografen Maurice Bejart 
och skrev musiken till dennes balett al Che.
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ELLEN NISBETH viola
Ellen Nisbeth som är född i Uppsala 1987 räknas som en av våra mest 
 lovande solister och kammarmusiker. I maj 2013 utsågs hon till vinnare av 
det nordiska solistpriset. 2012 mottog hon Solistpriset, Sveriges största 
 solisttävling för unga klassiska musiker. Ellen, vars spel kännetecknas av en 
varm och innerlig men också kraftfull tonbildning, har framträtt som solist 
med flera av de ledande nordiska orkestrarna, däribland Göteborgs 
 Symfoniker, Norrköping Symfoniorkester, Sveriges Radios Symfoniorkester, 
Norska radioorkestern och Bergens filharmoniska orkester och arbetat 
med dirigenter som Neeme Järvi och Santtu Matias Ruovali. 2014 urupp-
förde hon Britta Byströms violakonsert som skrevs för henne och Sveriges 
Radios Symfoniorkester. Violakonserten kom också ut på cd och grammis-
nominerades 2015. Musiktidskriften Grammophone omtalade hennes 
medverkan som ”Nisbeth – a model soloist”. 

Under året framträder hon med bland andra Helsingborgs Symfoni-
orkester och Norrlandsoperan, i det senare fallet tillsammans med Fredrik 
Paulsson i Anders Eliassons dubbelkonsert för violin och viola. 

Ellen är också en hängiven kammarmusiker och har medverkat i många 
av våra dagars allra viktigaste festivaler, exempelvis Festspillene i Bergen, 
Vinterfest och Verbier Festival. Hon har spelat med bl a Martin Fröst, Leif 
Ove Andsnes, Ray Chen, Truls Mørk, Bengt Forsberg och Daniel Hope. 
Nisbeth har studerat vid Kungliga Musikhögskolan, Norges Musikhög-
skola och Royal College of Music i London. 

Ellen Nisbeth spelar på en viola av Dom Nicolo Amati från 1714.

TORSTEN NILSSON violin
Torsten Nilsson är född i ett spelmanshem på Gotland 1948 och utbildad 
på Edsberg 1966–1971. Han tjänstgjorde som stämledare i Helsing-
borgs Symfoniorkester 1971–1980. Säsongen 1980–81 jobbade han 
på Det Kongelige Teater i Köpenhamn. Åren 1981–2006 var Torsten 
stämledare för violin 2 i Sveriges Radios Symfoniorkester. Har dessutom 
spelat mycket kammarmusik i olika sammanhang, t ex som primarie i 
 Helsingborgskvartetten och som medlem av Saulescokvartetten. 

Foto: Nikolaj Lund
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FREDRIK PAULSSON violin
Violinisten Fredrik Paulsson turnerar kontinuerligt över hela 
 världen och framträder på prestigefyllda scener som Konzert-
verein i Wien och Concertgebouw i Amsterdam. Han är också 
flitigt före kommande på de allra främsta festivalerna, exempelvis 
 Aldeburgh och Kuhmo. Som kammarmusiker har han spelat med 
kollegor som Janine Jansen, Leif-Ove Andsnes, Julius Drake, 
 Natalie Clein, Colin Carr, Maxim Rysanov, Martin Fröst, 
 Andreas Blau och Pierre-Laurent Aimard. Han har dessutom fram-
trätt under  dirigenter som Emanuel Krivine, Vladimir Jurowski, 
Bernard Haitink och Nikolaus Harnoncourt. Fredrik var primarie 
i Yggdrasil kvartetten och spelar en violin av J B Guadagnini som 
han lånar från Järnåkerfonden.

PETER NORDAL dirigent
Peter Nordahl är jazzpianist, kompositör, arrangör, skivprodu-
cent och dirigent. Internationellt verksam ligger han bakom två 
av de svenska jazzskivor som sålt bäst genom tiderna utom-
lands; When Did You Leave Heaven och Back to Earth. Han 
har också spelat sig själv och piano i en Hollywoodfilm, och 
han turnerar regelbundet i bland annat Frankrike och Japan. 
Hösten 2005 kunde man höra Peter Nordahls orkesterarrange-
mang på Göteborgsoperan i Kiss Me Kate. 

Peter Nordahl är flitigt engagerad som arrangör åt svenska 
orkestrar, bland annat Radiosymfonikerna. Flera av de skivor 
han producerat har belönats med grammisar. I dag är Peter 
 aktuell med CD:n Decembersånger som han producerat. 
På skivan medverkar Martin Stenmark och London Symphony 
Orchestra. Skivan är släppt till förmån för Childhood.

Foto: Urban Jörén



14

SHAMIRAN SAID ”KANI” sång
Shamiran Said, känd som ”Kani”, kommer från södra Kurdistan där hon är 
född och uppvuxen i den lilla staden Sulaymaniyah. Kani är bosatt i Sverige 
sen 2004. Hennes röst beskrivs av den kända Tucholsky-belönade poeten 
Sherko Bekas som himmelens röst. För närvarande genomgår Kani högre 
studier (på masternivån) på folkmusikslinjen vid Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm. Hon är framförallt aktiv som sångerska inom den kurdiska 
 musiken. År 2010 sjöng hon i den Oscarsbelönade Susanne Bier-filmen 
”Hämnden – in a better world”.

MIAH PERSSON sopran
Miah Persson, född i Örnsköldsvik och uppvuxen i Hudiksvall, är idag en av 
Sveriges främsta internationellt verksamma sopraner. Hon är en efterfrågad 
gäst på alla de stora operahusen och konserthusscenerna runt om i världen; 
New York, Milano, Salzburg, London, Wien, Barcelona, Paris och Berlin för 
att nämna några. 

 Miah Persson debuterade som Susanna i Figaros bröllop av Mozart på 
Confidencen 1998. Idag innehåller hennes repertoar många älskade och 
välkända operaroller av kompositörer som Britten, Gluck, Händel, Strauss, 
Stravinskij och Verdi. Liksom förstås Mozart, som fortfarande ligger henne 
varmt om hjärtat, med roller som Fiordiligi i Cosi fan tutte, Pamina i Trollflöjten, 
Donna Elvira i Don Giovanni och Grevinnan i Figaros bröllop. 

 Under sin fantastiska karriär har Miah också framträtt med de främsta 
 dirigenterna och orkestrarna i världen. Hon har också medverkat i ett flertal 
skivinspelningar, exempelvis som duettpartner till Bryn Terfel på CDn Tutto 
Mozart!, Soul & Landscape med Roger Vignoles på piano, Händels Rinaldo 
under ledning av René Jacobs, Haydns Årstiderna under ledning av Ivor 
 Bolton, Bachs Magnificat och i en inspelning av opera- och konsertarior 
av Mozart med Sebastian Weigle och Svenska Kammarorkestern.

 2011 utnämndes Miah Persson till hovsångerska.
Photo Credit: Monika Rittershaus
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SOFIE SUNNERSTAM violin
Sofie Sunnerstam har studerat på Edsbergs Slott för Per Enoksson och 
Mats Zetterqvist. Våren 2014 avslutade hon sina studier med en diplom-
konsert i Grünewaldsalen, Konserthuset i Stockholm.

Hon har även studerat för Prof. Henryk Kowalski på Kungl. Musikhög-
skolan i Stockholm och Indiana University i Bloomington, USA. 

Sofie är medlem i The Scandinavian String Quartet, Dalecarlia Clarinet 
Quintet och Östgöta Kammarsolister. 

Genom åren har hon deltagit som kammarmusiker på flera festivaler och 
konsertturnéer i Skandinavien, Frankrike och Nya Zealand. Hon har varit 
 solist med Norrköpings Symfoniorkester, Kungl. Musikhögskolans Symfoni-
orkester samt med flera svenska amatörorkestrar. Sofie frilansar i flera svens-
ka orkestrar, däribland Svenska Kammarorkestern, Göteborgs Symfoniker 
och Sveriges Radios Symfoniorkester.

JOHAN ULLÉN piano
Johan Ullén är född i Stockholm. Han studerade piano 
och komposition på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 
och Sibelius-Akademin i Helsingfors. År 2000 utsågs han, 
i egenskap av pianist, till ”Artist in Residence” av Sveriges 
Radio P2. Han gjorde under denna tid ett stort antal in-
spelningar och direktsända konserter som sändes över 
hela Europa. Han har även framträtt som solist med ett 
 flertal svenska orkestrar och gjort konserter i Europa, USA 
och Sydamerika.

Som kompositör, har Johan Ullén skrivit kammarmusik, 
orkestermusik, sånger och operor, som har framförts på 
 festivaler och i konsertsalar i Sverige såväl som utomlands.
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GEORG ÖQUIST piano
Georg Öquist är diplomerad pianist från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 
Han har gjort turnéer i Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Polen, USA, 
Turkiet och Italien, både som solist och kammarmusiker. Georg har en väldigt 
bred repertoar och brett kunnande vilket gör honom till en uppskattad pianist 
och kammarmusiker. Han ingår i Oliver Manoury Quartet som har specialiserat 
sig på argentinsk tango samt Josef Feher Ensemble som framför ungersk och 
r umänsk folkmusik. Sedan 1987 undervisar han vid KMH i Sthlm, där han är 
professor i instudering.

BRUSK ZANGANEH violin
Brusk Zanganeh (född1986) började spela violin vid 7 års ålder. Efter 
sin solistdebut med symfoniorkester redan vid 13 års ålder har Brusk 
 sedan dess konserterat flitigt över hela världen både som solist och 
kammar musiker. 

Senare kom han att studera vid Göteborgs Musikhögskola, Edsberg- 
Kungliga Musikhögskolan och avslutade med solistdiplom vid  Zürcher 
Hochschule der Künste. Brusk har sedan dess varit anställd som assistent 
till Professor Rudolf Koelman vid Zürcher Hochschule der Künste.

Brusk är eftertraktad för sin mångsidighet som musiker och har med-
verkat i ett flertal tv-, radio- och cd-inspelningar. Han har också återkom-
mande blivit inbjuden till olika kammarmusikfestivaler med legender som 
Ivry Gitlis vid sin sida. 

Han har också ett gediget intresse för kurdisk musiktradition och har 
spelat tillsammans med namnkunniga musiker inom denna genre.  

Idag är Brusk anställd som konsertmästare i Ensemblen NEO Norr-
botten, och medlem i Camerata Nordica, ZHdK Zurich Strings, Duo 
 Shazan, Babalisk och Zanganeh Quartet. 

Brusk är även anställd som lärare vid Musikhögskolan i Göteborg, 
Aram Tigran Konservatuar och Zürcher Hochschule der Künste.
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ARMÉNS MUSIKKÅR
Arméns musikkår är Försvarsmaktens största  orkester, 
och stolt bärare av traditionerna av gardes musikkårerna 
i Stockholm. Huvuduppdraget är att delta vid statscere-
moniell verksamhet, vilket innefattar nationella högtider, 
kungliga  bemärkelsedagar, statsbesök och andra stats-
anknutna ceremonier. Utöver detta deltar orkestern vid 
militära förbandsceremonier, och genomför  årligen ett 
flertal mycket uppskattade konserter.Musik kårens uniform 
är Göta livgardes uniform, modell 1886.

Serenadensemble
Arméns Musikkårs Serenadensemble är en av musikkårens 
tiotal fasta ensembler. Den används som musikalisk inram-
ning vid officiella middagar, högtider,  kungliga audienser 
och skrivningar (tillfällen då allmänheten ges möjlighet att 
lämna skriftliga hälsningar till den kungliga familjen), men 
också i rent konsertanta kammarmusiksammanhang.
Ensemble formen var mycket populär vid hoven i slutet 
av 1700-talet och början av 1800-talet och inte minst  
W. A. Mozart har bidragit till dess fortlevnad genom sina 
uppskattade serenader. 

MALIN GUSTAVSSON, flöjt
SARA MÖLLER och DANIEL BURSTEDT, oboe
KRISTIAN MÖLLER och TOMAS 
ANDERSSON, klarinett
ANDERS MATELL och JOHAN GILLEMYR, 
fagott
ELIN HOLMSTRÖM och EMMA SUNDIN 
ENEBJÖRK, horn
MICHAEL KARLSSON, kontrabas

Blåsarkvintett
Arméns Musikkårs Blåsarkvintett används flitigt av både 
 hovet, riksdagen och försvarsmakten som musikalisk inram-
ning vid t ex talmannens årliga middag, galamiddagar i 
samband med statsbesök och mottagningar av gästande 
 ministrar och högt uppsatta försvarsmaktschefer. Utöver 
dessa officiella uppdrag är ensemblen en av stommarna i 
Arméns Musikkårs kammarmusikverksamhet.

MALIN GUSTAVSSON, flöjt
SARA MÖLLER, oboe
KRISTIAN MÖLLER, klarinett
ANDERS MATELL, fagott
ELIN HOLMSTRÖM, horn
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TEBOGO MONNAKGOTLA är född och uppvuxen i Uppsala 
där hon som tioåring började spela cello vid musikskolan. 1994 
började hon studera cellospel och komposition vid Musikhögskolan 
i Piteå. Efter det följde studier vid Kungliga Musikhögskolan i Stock-
holm och Kungliga Konservatoriet i Haag. Hennes lärare har bl.a. 
varit Louis Andriessen, Pär Lindgren, Bent Sörensen, Jan Sandström 
och Karolina Eiriksdottir.

 2007 efter avslutade studier blev Tebogo utnämnd till Sveriges 
 radios P2 hustonsättare. Hon har bl.a. komponerat verk för Sveriges 
Radios symfoniorkester, Kungliga Filharmonikerna,  Avanti! och Radio-
kören. 2006 fick hon rekommendationspris i EBU:s tävling Rostrum 
for composers med verket Bambu i Björkars språk en sångcykel med 
text av den svensk-kinesiske poeten Li Li. 

2013–2014 var hon involverad i ett längre samarbete med Scen-
konst Sörmland och Baxter Theatre i Kapstaden för vilka hon skrev 
två dansverk.

 För närvarande arbetar Tebogo Monnakgotla med en kortopera 
för Kungl. Operan om den Madagaskiske poeten Jean-Joseph 
 Rabearivelo. 

tonsät tare
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TOMAS LÖNDAHL (född 
1952) är sedan 2011 Stän-
dig sekreterare i Kungl. Musi-
kaliska akademien. Tidigare 
var han bl a VD för Helsing-
borgs Symfoniorkester och 
Konserthus samt chef för live-
musiken vid Sveriges Radio 
P2. Han är även dirigent och 
lärare i musikalisk gestaltning 
vid Musikhögskolan i Malmö. 

Tomas är en av initiativtagarna till akademiens fleråriga 
nationella projekt Levande Musikarv. Han forskar vid 
 Högskolan för Scen och Musik i Göteborg kring interpreta-
tionsfrågor med utgångspunkt i verk av tonsättaren och 
 hov kapellmästaren Ludvig Norman (1831–85).

RUNE BROBERG, född 1947, 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 kyrko-
musikertjänst i Iggesund var han även ledare för  Iggesunds orkesterförening 1972–1982.

Förutom arbetet som organist och körledare har han alltid funnits med som ackompanja-
tör 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 halsbry-
tande musikshower med profana körer. Parallellt med organisttjänsten i Hudiksvall, fram till 
innevarande år, är han också verksam som pianoackompanjatör, bl.a. har han gjort flera 
hundra konserter tillsammans med  sångerskan och textförfattaren Py Bäckman.

SUNE HERBERTSSON är 
en kulturell mångsysslare, som 
under åren arbetat som lära-
re, radioreporter, fotograf och 
grafisk formgivare. I början 
av 1980-talet startade han 
en kursgård med tonvikten 
lagd på tidig musik. Verksam-
heten där blev  embryot, som 

han utvecklade till Musik vid Dellen – en festival som han 
drev under många år. Han tog också initiativet till  bildandet 
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 Pappers-
gruppen med diplom för sitt teaterprogram till skådespelet 
 Vildhussen.

konser t in t roduk t ion
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Tisdag 6 oktober

| Baptistkyrkan19.30 TOGETHERNESS
– kammarjazz med Monica Dominique och  
Palle Danielsson 

Introduktion av MARTIN BERGER, ordförande i Hudiksvalls Jazzklubb

SYSKONEN MONICA DOMINIQUE OCH PALLE DANIELSSON har musicerat tillsammans 
alltsedan sin tidigaste barndom. 
 Musikaliskt är Monica en mångsysslare men jazzen har alltid varit i förgrunden under hennes karriär. 
Hon har varit medlem i den legendariska sånggruppen Gals & Pals och i allmusikgruppen Solar 
Plexus. Bland hennes inspirationskällor finns artistnamn som Miles Davis, Wayne Shorter och Herbie 
Hancock. 
 Palle är en av våra internationellt mest kända jazzmusiker som turnerar flitigt i såväl Europa som 
Asien. Han har spelat med storheter som Bill Evans, Keith Jarrett, Michel Petrucciani, Peter Erskine 
och John Taylor. 1994 bildade han sin egen kvartett Contra Post med Rita Marcotulli, piano, Joakim 
Milder, saxofoner och Anders Kjellberg, trummor.
 Här får vi lyssna till Monicas och Palles spontana och tajta dialogsamspel, med sångbar 
klangbildning och rytmiska finurligheter. Musik av Cole Porter, Richard Rodgers, Claude Debussy, 
Olle Adolphson, mfl.

MUSIKER

MONICA DOMINIQUE, piano
PALLE DANIELSSON, kontrabas

Arrangör: Hudiksvalls Jazzklubb i samarbete med  
Norra Hälsinglands Konsertförening
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16.30 LEVANDE MUSIKARV*
Introduktion av TOMAS LÖNDAHL, Ständig sekreterare i Kungliga Musikaliska akademien

AMANDA MAIER (1853–1894): Sonat i h-moll för violin och piano (version för klarinett och piano)    
I. Allegro II. Andantino III. Allegro molto vivace

HÉLÈNE THAM (1843–1925): Ur Sex pianostycken (nr 1 i h-moll, nr 2 i D-dur) respektive  
Åtta pianostycken (nr 3 i G-dur)
I. Allegro agitato II. Allegretto vivace III. Allegretto marcia

LILLE BROR SÖDERLUNDH (1912–1957): Liten svit för klarinett och piano (1945)  
I. Moderato quasi allegretto II. Allegro III. Andante semplice IV. Allegro non troppo 

LAURA NETZEL (1839–1927): Deux Etudes de Concert pour Piano par N. Lago, Opus 52 
I. Fileuse: Cantabile, ma non troppo lento II. Inquiétude: Allegro

STEFAN LINDGREN (1960–): Duo för klarinett och piano
 I. Lento II. Allegro III. Lento IV. Allegro moderato

MUSIKER

KRISTIAN MÖLLER, klarinett
JOHAN ULLÉN, piano

Onsdag 7 oktober

* Levande musikarv är en utgivningsserie som syftar till att tillgängliggöra 
den dolda svenska musikskatten. En stor del av den äldre svenska konst-
musiken är otillgänglig på grund av att notmaterial saknas eller är i dåligt 
skick. Detta gäller även verk av våra mest framstående tonsättare. Genom 
Levande musikarv blir musik från flera århundraden tillgänglig för musiker 
både i Sverige och utomlands. Utgivningen har initierats av Kungliga 
 Musikaliska akademien och är ett flerårigt samarbetsprojekt. 

| Kulturhuset Glada Hudik  
Stora salen

Laura Netzel
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AMANDA MAIER (1853–1894): 
Sonat i h-moll för violin och piano (version för klarinett 
och piano)   

I maj i år framförde Claudia Bonfiglioli och Kungliga Filhar-
monikerna Amanda Maier-Röntgens violinkonsert. Det var 
troligen första gången verket spelades efter tonsättarens 
konsert framträdanden i mitten av 1870-talet. Verket finns att 
 avlyssnas både på Youtube och på Konserthuset Play.

Amanda Maier-Röntgens make Julius var även han verk-
sam som tonsättare och musiker. I parets hem i Amsterdam 
sågs många av de största tonsättarna och musikerna under 
1800-talets sista decennier; Johannes Brahms, Anton Rubin-
stein, Joseph Joachim och Edvard Grieg var alla gäster. Den 
sistnämnde uttryckte i ett brev till Julius sin beundran för 
Amandas pianokvartett.

Konsertens violinsonat (här en nyskriven version för klari-
nett och piano) hör till Amanda Maiers studietid, ett verk 
som hon också blev prisbelönt för. Första satsen i sonatform 
inleds med ett mörkt och passionerat tema där pianots 
 snabba notvärden understryker de upprörda stämningarna. 

Satsen innehåller två 
andra centrala teman: 
ett tudelat mjukt-kraftfullt 
markerat och ett 
 uttrycksfullt poetiskt som 
ger kontrast åt det för-
sta temats oro. I den 
andra satsen inramar 
avskalad sångbarhet 
energisk flerstämmig-
het; en långsam sats 
med ett scherzo i mit-
ten. Finalens rondo 
 avslutar verket med 
 energi och vitalitet. 

HÉLÈNE THAM (1843–1925): 
Ur Sex pianostycken (nr 1 i h-moll, nr 2 i D-dur) 
 respektive Åtta pianostycken (nr 3 i G-dur)

Det finns inga vittnesmål om Hélène Thams gärning som ton-
sättare och pianist bevarade. Vad man vet är att hon kom-
ponerade från tidiga år och fick sina sånger och pianoverk 
utgivna. Hon tillhörde den större skara kvinnor som fick 
musik utbildning redan i hemmet och som framförde sina verk 
i tidens många musikaliska salonger. I hennes föräldrars 
 familj umgicks Jenny Lind som blev Hélènes gudmor. Jenny 
Lind behöll kontakt med modern Charlotte även under åren 
som turnerande artist. Hélène gifte sig 1864 med den sena-
re riksdagsmannen Vollrath Tham som delade hennes djupa 
musikintressere. Som pianolärare hade Hélène Tham bland 
andra Victor Wiklund (bror till tonsättaren och dirigenten 
Adolf Wiklund) som elev. Han skulle senare bli professor i 
pianospel vid Musikkonservatoriet.

Bland hennes verk märks särskilt de många sångerna men 
även flera samlingar med pianostycken. De tre korta piano-
satserna på kvällens konsert bär spår av Mendelssohn; 
 välskriven musik för hemmet i det mindre formatet. 

LILLE BROR SÖDERLUNDH (1912–1957): 
Liten svit för klarinett och piano (1945)  

Det är som vistonsättare Lille Bror Söderlundh blivit mest 
känd, allra främst genom sångerna När skönheten kom till 
byn, En valsmelodi och Får jag lämna några blommor efter 
Nils Ferlins dikter. Men senare i 
karriären kom han även att 
bredda och fördjupa sitt kom-
ponerade. I hans verkförteck-
ning finns solosatser för piano 
och orgel, orkesterverk samt 
konserter och kammarmusik för 
olika konstellationer.

Bland Lille Bror Söderlundhs 
allra viktigaste inspirationskällor 

Foto: K. W. Gullers
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fanns både folkton och Béla Bartóks musik. Det märks inte 
minst i den svit han skrev för klarinettisten Tore Westerlund, 
då anställd vid Radiotjänst som försteklarinettist och senare 
som soloklarinettist i Sveriges Radios Symfoniorkester. Avska-
lat ljus och vital musik i de två första satserna som omväxlas 
med tredje satsens vemodiga Andante semplice. I finalen 
ger tonsättaren större utrymme åt allvar och introspektion. 

LAURA NETZEL (1839–1927): 
Deux Etudes de Concert pour Piano par N. Lago, 
Opus 52

Laura Netzel föddes i Rantasalmi, 
 Finland, men flyttade som barn till 
Stockholm. Hon visade tidigt musi-
kaliska anlag och fick möjlighet att 
utveckla sin begåvning i studier för 
flera av huvudstadens främsta pe-
dagoger. Sitt första offentliga fram-
trädande gav hon vid 18-års ålder 
som solist i en av Ignaz Moscheles 
konserter.

Det skulle dock dröja till vuxen ålder  innan 
Laura Netzel började studera komposition, bland annat för 
Charles-Marie Widor. Hon debuterade som tonsättare vid 
35-års ålder under signaturen ”Lago”, och snart blev hennes 
musik allt mer omtalad. Hennes verkliga identitet avslöjades 
först tjugo år senare i en artikel i Idun, där hon framhävs 
som en pionjär bland svenska kvinnliga tonsättare samt att 
hennes kompositioner röjer ”manlig kraft i ingifvelse och 
 utarbetande”.

Det virtuosa och komplexa i flera av hennes verk gjorde 
att hon inte sällan möttes med skepsis bland manliga recen-
senter. De två etyderna ur op. 52 är båda mycket briljanta 
och harmoniskt välklingande med tydlig inspiration från 
Franz Liszts musik. I den första etyden glittrar högerhanden 
mot den ackordiska melodiken i den vänstra, den andra är 
dramatisk och upprörd. Verken är tillägnade mästerpianisten 
Teresa Carreño.

STEFAN LINDGREN (1960–): 
Duo för klarinett och piano

Stefan Lindgren är en av vårt lands allra främsta pianister. 
Han är dessutom en kompositör av rang, och har kompone-
rat musik i både det stora formatet och i mindre instrument-
kombinationer. Bland hans egna inspelningar märks inte 
minst en skiva med fyra pianosonater och nu senast en upp-
tagning av hans pianokonsert. 

Duon för klarinett och piano är ett ytterst komplext verk 
som samtidigt griper tag om lyssnaren. Den företrädesvis    
bi- och polytonala musiken ges en känsla av tonalitet med 
inskjutna treklanger. En mörktonad inledning för över i ett 
ihärdigt Allegro, men de mörka stämningarna består och 
stegras mot ett mycket kraftfull höjdpunkt. Andra satsen är 
som en sorgmarsch ur ruinerna av den tidigare urladdning-
en. Finalen är ett mycket påhittigt rondo, svängigt och 
 humoristiskt – lyssna efter fugatot med ragtime-färgningar.

Foto: Johan Ljungström
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19.30 FESTIVALINVIGNING
Invigningstal: TOMAS LÖNDAHL, Ständig sekreterare i Kungliga Musikaliska akademien

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791):  
Eine Kleine Nachtmusik, Serenad i G-dur för två violiner, viola, cello och kontrabas K. 525 (1787)
I.Allegro II.Romanze: Andante III. Menuetto: Allegretto IV. Rondo: Allegro 

FRANS FREDRIK EDUARD BRENDLER (1800–1831): Serenad för 9 blåsare och kontrabas
I. Introduktion: Lento – Allegro moderato II. Andante con variazione III. Scerzo V. Finale: Allegro vivace

PAUS

Välkomstanförande: INGMAR HÖGLUND, ordförande i Norra Hälsinglands Konsertförening

TEBOGO MONNAKGOTLA (1972–): Crisp Water, Serenad (nonett) för flöjt, oboe, klarinett, fagott, 
horn violin, viola, cello och kontrabas – Uruppförande
Crisp Water är beställd av Norra Hälsinglands Konsertförening med stöd från Statens Kulturråd. 

CAMILLE SAINT-SAËNS (1835–1921):  
Septett Ess-dur för trumpet, två violiner, viola, cello, kontrabas och piano, Op. 65 (1877)
I. Preambul II. Menuet III. Interméde IV.Gavotte et Final

MUSIKER

ARMÈNS MUSIKKÅRS SERENADENSEMBLE:
MALIN GUSTAVSSON, flöjt
SARA MÖLLER och DANIEL BURSTEDT, oboe
KRISTIAN MÖLLER och TOMAS ANDERSSON, klarinett
ANDERS MATELL och JOHAN GILLEMYR, fagott
PETER KUBIK, trumpet
STAFFAN JOHANSSON och  
EMMA SUNDIN ENEBJÖRK, horn

ENSEMBLE GRAND TANGO:
ANDERS INGE och  
TORSTEN NILSSON, violin
ULF EDLUND, viola
PER BLENDULF, cello
MICHAEL KARLSSON, kontrabas
GEORG ÖQUIST, piano

Onsdag 7 oktober

| Kulturhuset Glada Hudik  
Stora salen
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WOLFGANG 
AMADEUS MOZART  
(1756–1791):
Eine Kleine Nachtmusik, 
Serenad i G-dur för två 
violiner, viola, cello och 
kontrabas K. 525 (1787)

Mozart fullbordade sin sere-
nad i Wien den 10 augus-
ti. Han arbetade samtidigt 
på andra akten av Don 
 Giovanni, men vi vet inte 
idag varför han skrev K. 525. De flesta av Mozarts serena-
der var dock beställningsverk och man får nog anta att detta 
också var sådan musik. Begreppet ”Liten nattmusik” kommer 
från Mozarts egen verkkatalog, men det ska nog snarare 
ses som en beskrivning än en direkt titel. 1799 sålde 
 Mozarts änka Constanze serenaden tillsammans med en 
rad andra manuskript; det skulle dröja till 1827 innan den 
publicerades. Nu är det troligen Mozarts och därmed också 
en av världens mest välbekanta verk. 

I Mozarts katalog listas att serenaden rymmer fem satser; 
en menuett och trio som andra sats saknas i den version vi 
känner idag. Musikforskaren Alfred Einstein menar att menu-
etten i pianosonaten K.498a (Anh. 136) B-dur är identisk 
med den förlorade satsen. K.498a är dock ett verk som är 
omdiskuterat huruvida det är av Mozart, så Alfred Einsteins 
teori har inte blivit allmänt erkänd. Till sentida hyllningar av 
Mozarts serenad hör två parodier av Peter Schickele (P.D.Q. 
Bach): Eine kleine Nichtmusik och A Little Nightmare Music.

FRANS FREDRIK 
EDUARD BRENDLER  
(1800–1831): 
Serenad för 9 blåsare och 
kontrabas

Frans Fredrik Eduard Brend-
lers far var en erkänd flöjtist 
i det dåtida Stockholm och 
sonen ärvde dennes begåv-
ning för instrumentet och 
spelade som ung offentligt. 
Fadern avled dock tidigt 
och Frans Fredrik tvingades söka utbildning inom handeln. 
Efter hand kunde han återkomma till musiken, både som flöj-
tist och som musiklärare. Brendler började publicera egna 
kompositioner från 1828, främst sånger men mer ambitiösa 
instrumentalverk som ett fyrhändigt arrangemang av första 
satsen i en egen ej fullbordad symfoni. Hans Spastaras 
död, för orkester och talröst gjorde stor succé. Ett intensivt liv 
som tonsättare, lärare och som eftersökt i sällskapslivet tärde 
dock på Brendlers klena hälsa och han avled i augusti 
1831.

Samtida vittnesmål berättar att Brendler komponerade sin 
musik i stunden, utan reflektion och bara mindre bearbetning 
efteråt. Den är melodiskt rikhaltig och är personligt uttrycks-
full och påhittig. Hans serenad är också sprudlande och livs-
bejakande musik, vars många idéer överraskar och charme-
rar. Snart ges även verket ut i en edition från Musikaliska 
akademien. 
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TEBOGO 
MONNAKGOTLA 
(1972–): 
Crisp Water, Serenad 
( nonett) för flöjt, oboe, 
 klarinett,  fagott, horn violin, 
viola,  cello och kontrabas  
– Uruppförande

Tebogo Monnagkotla:  
”Utgångspunkten för serena-
den var polarskenet, hur de 
laddade partiklarna gör sin långa resa inne i solen, färdas 
åtta minuter mot jorden och till sist kraschar i vår atmosfär. 
Under arbetsgång tvingades jag dock förenkla och skala 
ner materialet; ursprungstanken förde inspirationen mot ett 
större och mer omfattande verk.

Verkets första idé – det kaotiska, plottriga, snabba not-
värden utan tydlig melodi – är dock hämtad från partik-
larnas dans. Jag söker ofta ta fram en framåtrörelse i min 
 musik. Det snabba partiet ebbar så småningom ut och skira-
re, mer klangligt orienterad musik tar vid. Den melodiösa 
mellandelen byggs upp mot en höjdpunkt i form av ett cello-
solo. Återigen sjunker intensiteten tillbaka och verket avslutas 
med ett hornsolo och en lugn koda. Både cellon och hornet 
har framträdande roller i serenaden, instrument jag förknip-
par med värme och fyllig klang. Det ger även verket en mer 
orkestral karaktär.

Även om tonspråket inte är tonalt i traditionell mening så 
är det här knappast svårlyssnad musik, utan snarare ett 
 extrovert verk som även rymmer humor. Jag hoppas även att 
energin och det sångbara ska gå fram till lyssnaren.”

CAMILLE SAINT-
SAËNS (1835–1921): 
Septett Ess-dur för  trumpet, 
två violiner, viola, cello, 
 kontrabas och piano, 
Op. 65 (1877)

Intresserad av arkeologi, geo-
logi, av att läsa klassikerna på 
franska och latin, en matema-
tikbegåvning, pianistiskt under-
barn, tillika amatörastronom. 
Listan är lång när man ska sammanfatta Camille Saint-Saëns 
många förmågor. Under sitt långa liv hann han publicera 
 artiklar om dekorationerna i de romerska teatrarna, om 
musik instrumenten på muralmålningar i Neapel och i 
 Pompeji, texter om det ockulta och om filosofi. Hans förfat-
tarskap innefattar pjäser och poesi. Och då har man ännu 
inte berört hans briljanta gärning som kompositör.

Septetten op. 65 komponerades för Émile Lemoine och 
hans kammarmusiksällskap La Trompette som Saint-Saëns 
 regelbundet gästade som pianist. Lemoine hade länge bett 
kompositören att skriva ett verk för sällskapets vanliga instru-
ment och trumpet, och till sist gav denne med sig och skrev 
ett klassiskt avskalat verk med danssatser från 1600-talet 
som form. Långt senare kommenterade han i ett brev att han 
först hade svårt att förstå idén att skriva ett verk med de här 
instrumentkombinationerna. Slutresultatet är dock som ofta 
hos Saint-Saëns briljant, med en trumpet som utan problem 
inlemmas i helheten.
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16.30 EFTERMIDDAGSKONSERT

JOHAN ULLÉN (1972–): 
Amfortas Dream, sextett för flöjt, oboe, klarinett, fagott, horn och piano (2009)

JOHN FERNSTRÖM (1897–1961):
Kvintett för flöjt, oboe, klarinett, fagott och horn, Op. 59 (1943)
I. Allegro moderato II. Adagio III. Scherzo IV. Final-Rondo

PAUS

CARL NIELSEN (1865–1931): 
Kvintett för flöjt, oboe, klarinett, fagott och horn, op. 43 (1922)
I. Allegro con moderato II. Menuett III. Preludium – Tema con variazioni

MUSIKER
JOHAN ULLÉN, piano

ARMENS MUSIKKÅRS BLÅSARKVINTETT:
MALIN GUSTAVSSON, flöjt
SARA MÖLLER, oboe 
KRISTIAN MÖLLER, klarinett
ANDERS MATELL, fagott
STAFFAN JOHANSSON, horn

Torsdag 8 oktober

| Kulturhuset Glada Hudik  
Stora salen
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JOHAN ULLÉN (1972–): 
Amfortas Dream, sextett för flöjt, oboe, klarinett, fagott, 
horn och piano (2009)

Johan Ullén: ”Mina två främsta glädjeämnen inom musik är 
Wagner operor och argentinsk tango (som av en händelse 
är en  fäbless jag delar med filmregissören Luis Buñuel, som 
på premiären av hans surrealistiska verk Den andalusiska 
 hunden, stod bakom skärmen med två grammofonspelare, 
en som spelade argentinsk tango, och den andra förspelet 
ur Tristan och Isolde.)

Jag har skapat en hel del musik inom den senare katego-
rin, men detta är – än så länge – mitt enda försök att inlem-
ma Wagner i min musik. 

Amfortas är en av huvudpersonerna i Wagners sista ope-
ra Parsifal, även om han inte sjunger så värst mycket under 
de nära sex timmar operan varar. Han är Graalriddarnas 
svårt sjuke konung. Det fruktansvärda såret i hans sida som 
orsakades av den onde trollkarlen Klingsors spjut, verkar 
 aldrig vilja läka, och plågorna blir än värre när han måste 
förrätta nattvarden.

Musiken skildrar en av Amfortas feberdrömmar, fylld av 
genomträngande fågelljud, märkliga hymner och dånande 
klockor. På slutet kan man höra Graalriddarnas marsch 
 närma sig – ett verkligt citat från Wagners opera – innan 
Amfortas plötsligt vaknar upp från sin egendomliga dröm.”

JOHN FERNSTRÖM (1897–1961):
Kvintett för flöjt, oboe, klarinett, fagott och horn, Op. 59 
(1943)

Johan Fernström hade en minst sagt ovanlig bakgrund. Han 
föddes i Ichang i Kina och växte upp i landet som son till en 
svensk missionär. Vid hemkomsten till Sverige strax innan 
 första världskrigets utbrott inledde han sina musikstudier vid 
konservatoriet i Malmö, och sedermera fortsatta violin- och 
kompositionsstudier i Köpenhamn och Berlin.

Johan Fernström verkade både som kapellmästare och 
körledare i Malmö och Lund och skapade och ledde Nord-
iska ungdomsorkestern fram till sin död. Stig Jacobsson kon-

staterar att Fernström efterlämnade en rik och mångsidig 
 produktion, inte minst de tolv symfonierna, och att han tvek-
löst hör till de främsta Skånetonsättarna.

John Fernström om sin blåsarkvintett:
”Blåsarkvintetten opus 59 är ett stycke kammarmusik helt 

enligt det traditionella formschemat. Den gör således inte 
anspråk på att vara formellt revolutionerande utan vill i stället 
vara det sunda och naturligt musikaliska uttrycket för fem 
musikal iskt livserfarna och tekniskt drivna blåsare som kom-
mer samman för att löga sina själar i kammarmusicerande. 
Det är alltså inte världsförbättrarbråk utan spelmansglädje 
verket syftar till.”

CARL NIELSEN  
(1865–1931): 
Kvintett för flöjt, oboe, klarinett,   
fagott och horn, op. 43 (1922)

Det finns en svensk koppling till 
Carl Nielsens blåskvintett. Det komponerades tidigt under 
1922 i Göteborg och framfördes privat i samma stad i okto-
ber det året. Inspirationen till musiken ska Nielsen ha fått när 
han hörde Köpenhamns Blåskvintett spela Mozarts sinfonia 
concertante K 297b (ej att förväxla med den mer kända 
konserten för violin och viola). Fast inte på plats, utan över 
telefonen när han talade med en kollega och kvintetten öva-
de i bakgrunden. 

Den brittiske tonsättaren och Nielsen-experten Robert 
Simpson menar att: ”man kan mer än väl argumentera för 
att hans blåsarkvintett är den mest subtila och finaste som 
skrivits, att flöjtkonserten är den bästa som finns och att klari-
nettkonserten är den bästa sedan Mozart. Det kan tyckas 
märkligt att Nielsen, som var violinist (även om han spelade 
kornett i sin ungdom) ofta skrev med större skarpsinne för 
blåsarinstrument än för stråkar.” Simpson fortsätter:

 ”Nielsen var ytterst intresserad av den mänskliga naturen, 
och i blåskvintetten komponerade han medvetet för fem 
 vänner, där varje stämma är listigt utformad så att den 
 passar varje individs karaktär”.
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19.30 DEN VÄLTEMPERERADE PIANOTRION

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791): 
Trio i Ess-dur för piano, klarinett och viola, K. 498 (1786) – ”Kegelstatt-trion”
I. Andante II. Menuett III. Allegretto

MUSIKER

INGMAR HÖGLUND, piano
KRISTIAN MÖLLER, klarinett
ULF EDLUND, viola

LUDVIG NORMAN (1831–1885): Trio i h-moll för piano, violin och cello, Opus 38.  (1871–1872)
I.Allegro appassionato ma non troppo Presto II. Andante espressivo III.Allegro comodo  
IV.Finale: Andante con moto – Allegro

MUSIKER

JOHAN ULLÉN, piano
TORSTEN NILSSON, violin
PER BLENDULF, cello

PAUS

FRANCIS POULENC (1899–1963): Trio för piano, oboe och fagott (1926)
I. Lento – Presto II. Andante con moto III. Rondo – Très vif 

MUSIKER
JOHAN ULLÉN, piano
DANIEL BURSTEDT, oboe
JOHAN GILLEMYR, fagott

Torsdag 8 oktober

| Baptistkyrkan
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WOLFGANG 
AMADEUS MOZART  
(1756–1791):
Trio i Ess-dur för piano, 
klarinett och viola, K. 498 
(1786) – ”Kegelstatt-trion”

Den ovanliga instrumente-
ringen i K. 498 tyder på att 
Mozart skrev den här trion 
helt efter sitt eget sinne, utan 
tanke på någon särskild be-
ställare. Klarinetten hade 
blivit ett av tonsättarens favoritinstrument och inspirerade till 
sena mästerverk som konserten A-dur K 622 och kvintetten 
K 581. I förstautgåvan står dock att det omvända, att den 
vanligare ”violinen kan bytas ut mot en klarinett”. Violan var 
det stråkinstrument Mozart föredrog och antagligen traktera-
de Mozart själv den stämman vid uruppförandet.

Formen är även den originell. Den inledande satsen följer 
till exempel inte den traditionella sonatformen, utan är mer 
att likna vid en komplex visform. I den subtilt flerstämmigt 
 avslutningen ljuder åter huvudtemat i var en och av de tre 
instru menten. Även i mellansatsen bryter Mozart med tradi-
tionen, återigen med den enklare visformen istället för menu-
ett och trio.

Det här är, för att låna Folke Törnbloms ord, ”ett mäster-
stycke av tjusande melodik och spirituell kontrapunktisk 
 diskussion mellan instrumenten”. Det ovanliga tillnamnet har 
med Mozarts fascination för kägelspel att göra. Huruvida 
Mozart, som legenden förtäljer, verkligen komponerade 
 musiken vid en kägelbana är dock höljt i historiens dunkel.

LUDVIG NORMAN 
(1831–1885): 
Trio i h-moll för piano, 
 violin och cello, Opus 38.  
(1871–1872)

Ludvig Norman var en av 
sin tids mest namnkunniga 
personer i dåtidens musikliv 
i Stockholm. Han var under 
en lång tid aktiv som skri-
bent, dirigent och pianist, 
och hans lärargärning avslu-
tades vid Kungliga Musikaliska Akademiens musik konserva-
torium. Han var även en framträdande ledare av flera av 
Stockholms orkestrar. Med sitt inflytande hade  Ludvig Nor-
man möjlighet att modernisera repertoaren och även presen-
tera nya verk både på konserter och vid  operan. Norman 
var också tidig att ge sitt stöd till exempel Franz Berwald.

Tomas Löndahl beskriver den andra pianotrion på följan-
de vis: ett mycket stort upplagt verk som skrevs efter separa-
tionen med hustrun. Hon hade lämnat Norman och tagit 
med sig sönerna. Det finns i trion liksom i den samtida stråk-
kvintetten en intensitet, ibland närmast förtvivlan, som utan 
tvekan har med den här personliga krisen att göra. Efter hus-
truns uppbrott gick han in i en svår livskris med psykisk ohäl-
sa som resultat. 

Den första satsen – i sonatform – är både extremt intensiv 
och har en tung dystert prägel. Tre huvudteman märks, motiv 
som Norman skickligt kombinerar, utvecklar och skapar en 
organisk helhet med. Den andra satsen bygger långa linjer 
med vacker stämflätning. Scherzot har både myndighet och 
en formell stränghet, men här finns även en energi som hela 
tiden för framåt. Finalen inleds ovanligt nog för att vara 
 Norman med något som liknar svensk folkton. Den påföljan-
de Allegro-delen vandrar i tonarterna utan att det naturliga 
flödet förloras. Den extatiska, uppdrivna temperaturen känns 
igen från de tidigare satserna.
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FRANCIS POULENC 
(1899–1963): 
Trio för piano, oboe och 
fagott (1926)

Francis Poulenc kunde 
ibland ironisera över utbild-
ning. Han upplevde dock 
själv en kreativ kris i början 
av 1920-talet och tog hjälp 
av den högt ansedde Char-
les Koechlin, för Poulenc 
 ville inte anpassa sig till 
 studier vid någon högskola. Trion kom till under den här 
mödo samma perioden; påbörjad redan 1921 men avslutad 
först 1926, ett år efter den sista lektionen med Koechlin.

När Poulenc skrev kammarmusikverk är nästan alltid blås-
instrument involverade; av hans tretton verk för mindre sätt-
ningar är det bara violin- och cellosonaten samt sarabande 
för sologitarr som saknar brass eller träblås. Poulenc mena-
de att trion för piano, oboe och fagott både hade ”en ny stil 
[…] och är samtidigt väldigt mycket Poulenc”. Tonsättaren 
beskriver två av satserna, inte utan ironi: ”den första satsen 
följer planen hos ett Haydn-allegro, och finalens Rondo som 
ett scherzo i andra satsen av Saint-Saëns konsert för piano 
och orkester”. Det är osäkert om han syftar på den 2:a eller 
4:e konserten…
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Fredag 9 oktober

16.30 EFTERMIDDAGSKONSERT

HENRY PURCELL (1659–1695):
Ur sviten The Fairy Queen
Prelude – Hornpipe – Air – Rondeau – Monkey’s Dance – Prelude – Chaconne

BERNHARD CRUSELL (1775–1838): 
Andante pastorale ur konsert nr 2 för klarinett och orkester, op. 5, f-moll (ca 1817)

EDWARD ELGAR (1857–1934):
Stråkserenad, op. 20 (1888–92) 
I.Allegro piacevole II. Largetto III.Allegretto

PAUS

CARL NIELSEN (1865–1931):
Ur Kleine Suite op. 1
 I.Präludium II.Intermezzo

LARS-ERIK LARSSON (1908–1986): 
Concertino för klarinett och stråkorkester op. 45/3 (1956–57)
 I. Allegro II. Andante III. Presto

MUSIKER

KRISTIAN MÖLLER, klarinett
STRÅKAR UR BOLLNÄS FOLKHÖGSKOLAS MUSIKLINJE samt
ANDERS INGE och KARIN HANS-ERS, dirigent och violin
TORSTEN NILSSON och KJELL-ÅKE HAMRÉN, violin
ULF EDLUND, viola
PER BLENDULF, cello
MICHAEL KARLSSON, kontrabas

| Kulturhuset Glada Hudik  
Stora salen
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HENRY PURCELL (1659–1695):
Ur sviten The Fairy Queen

Henry Purcell komponerade sin opera The Fairy Queen, 
med handlingen baserad på Shakespeares A Midsummer 
Night’s Dream, tre år innan sin död. Verket är en så kallad 
semi-opera, med en rad olika musikaliska genrer och danser 
insprängda i föreställningen. Texten citerar inte Shakespeare 
direkt utan är ett återberättande av handlingen. Efter tonsät-
tarens död försvann manuskriptet och återfanns först under 
 tidigt 1900-tal.

I de fem akterna finns även en rad olika instrumentalsatser 
som senare tider har samlat i en svit. Det brukar framhållas 
att hela operan liksom de här danserna, förspelen och mel-
lansatserna hör till Purcells mest genomarbetade och bästa 
kompositioner för teatern. 

BERNHARD CRUSELL (1775–1838): 
Andante pastorale ur konsert nr 2 för klarinett och 
 orkester, op. 5, f-moll (ca 1817)

Liksom i sin första galanta konsert ger Bernard Henrik  Crusells 
solisten möjlighet att skina i sin andra klarinett konsert. 
 Ton arten f-moll pekar dock på att det här är mer dramatisk 
och emotionellt pregnant musik. I den andra  satsens lyriska 
 Andante pastorale i Dess-dur får solisten möjlighet att visa 
upp sin förmåga att ta fram de allra svagaste av nyanser. 
Att Crusell värderade konserten högt visar inte minst det fak-
tum att han valde att porträtteras med noterna till konserten i 
handen. Verket är dedicerat till tsar Alexander I. 

EDWARD ELGAR (1857–1934):
Stråkserenad, op. 20 (1888–92) 

Stråkserenad kom till efter att Edward Elgar beslutat sig för 
att lämna Londons musikliv och istället återvända till lands-
orten. Trots det finns i musiken ingen självömkan eller mörka-
re schatteringar. Men så baseras verket troligen på ett tidi-
gare verk, Tre stycken för stråkar (1888). 

Serenaden framfördes först av amatörensembler, men togs 
efter några år upp av professionella orkestrar och har blivit 
ett av Elgars mest spelade orkesterverk. Det var också ton-
sättarens favorit bland de egna kompositionerna, och han 
spelade även in det året innan han avled.

CARL NIELSEN (1865–1931):
Ur Kleine Suite op. 1

Med Liten svit op. 1 komponerade Nielsen det första verk 
han själv var nöjd med. Dess romantiskt ljusa karaktär gjor-
de det genast till en favorit. Vid uruppförandet i konsertsalen 
på Tivoli den 8 september 1888 gjorde publikens bifall att 
den andra satsen fick spelas två gånger. Än idag hör det till 
Nielsen allra mest populära och oftast spelade verk.

Den inledande satsen Preludium är helt kort, bara 46 tak-
ter. Musiken har en seriös och behärskad karaktär. Det lätta 
och graciösa intermezzot är istället en nostalgisk vals.

LARS-ERIK LARSSON (1908–1986): 
Concertino för klarinett och stråkorkester op. 45/3 
(1956–57)

Lars-Erik Larsson blev 1945 utnämnd till inspektör för de 
amatörorkestrar som fick statsbidrag. Han kunde snart kon-
statera att det saknades modern repertoar med stråkstämmor 
som ensemblerna klarade av att spela. För råda bot på den 
bristen beslöt han sig för att komponera ett antal concertinos 
för olika instrument i orkestern. Där solostämman var avance-
rad var samtidigt orkesterstämmorna anpassade för amatör-
musikernas nivå. Mellan 1955 och 1957 skrev han tolv 
verk med oboe, flöjt, klarinett, fagott, horn, trumpet, trom-
bon, violin, viola, cello, kontrabas och piano som soloinstru-
ment. Samtliga verk har tre satser, med en långsam sats flan-
kerad av två nedkortade sonatsatser. Verken blev en sådan 
succé att även professionella orkestrar tog upp dem i sin 
 repertoar. I klarinettkonserten bjuder första satsen på ljus och 
rytmiskt vital musik. Andantet är innerligt eftertänksamt med-
an finalen är lekfullt dansant.
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Fredag 9 oktober

19.30 TANGOAFTON  

EMILIO BALCARSE (1918–2011): La Bordona

VICENTE GRECO (1888–1924): Ojos Negros

ASTOR PIAZZOLLA (1921–1992): Milonga del Angel

ASTOR PIAZZOLLA: Adios Nonino

JULIO DE CARO (1899–1980): Boedo

GERARDO MATOS RODRIGUEZ (1897–1948): La Cumparsita

PAUS

CARLOS GARDEL (1890–1935): El dia que me quieras

OSVALDO PUGLIESE (1905–1995): La Yumba

ASTOR PIAZZOLLA: Soledad

ASTOR PIAZZOLLA: Escualo

HORACIO SALGAN (1916–): Fuego lento

ASTOR PIAZZOLLA: Verano Porteño 

| Jakobs kyrka

MUSIKER

OLIVIER MANOURY, bandoneon
ANDERS INGE och TORSTEN NILSSON, violin
ULF EDLUND, viola
PER BLENDULF, cello
MICHAEL KARLSSON, kontrabas
GEORG ÖQUIST, piano
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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!

Aftonens program bjuder på musik av en rad olika tango-
mästare. De flesta var verksamma i Argentina som orkester-
ledare och som spelade bandoneon. Det sistnämnda är ett 
litet tyskt dragspel som blev särskilt populärt inom tango-
musiken i Argentina och Uruguay.

Det var ASTOR PIAZZOLLA som skulle utveckla 
 tangon ytterligare. Hans uppväxt i New York gjorde att 
han kom i kontakt med jazzen, vilket färgade av sig på 
hans sätt att spela och skriva musik när han återvände till 
Argentina 1937. Tack vare kontakten med och stödet från 
tonsättaren Alberto Ginastera deltog Piazzolla i en kompo-
sitionstävling 1953 och vann 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 bandoneon, 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’.”

Astor Piazzolla tog fasta på Boulangers råd och fortsatte att utveckla sin mycket spe-
ciella form av den argentinska tangon. Han släppte dock inte helt tanken på de tidiga 
kompositionsförsöken, utan valde vid flera tillfällen att införliva sitt tonspråk i de traditio-
nella fuga- och och sonatformerna. Om Bartók, Stravinskij och Ravel är uppenbara 
 inspirationskällor är dock Piazzollas musik i grund och botten romantisk till sin karaktär.
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Lördag 10 oktober

12.00 HÖSTLÖV
– ett klingande kollage från Kulturskolan 
Hudiksvalls kulturskola inbjuder till en variationsrik lunchkonsert. Kulturskolans 
elever kommer att framföra en blandad repertoar med framför allt klassisk 
 musik, men det kommer även att vara inslag av folkmusik, jazz och pop.  
Det blir musik med stråkorkester, gitarrgrupp, pianosolist, och trumpettrio samt 
sånggruppen La vie och ensemblen Let’s play. Det kommer alltså att bli ett 
klingande kollage med någonting för alla smaker. Välkommen! 

Ur programmet:

JEREMIAH CLARKE (CA 1674–1707): The Trumpet Tune (tidigare tillskriven Henry Purcell) 

CARL MICHAEL BELLMAN (1740–1795): Movitz blåste en konsert, Fredmans Epistlar nr 51

SCOTT JOPLIN (1867/68–1917): The Entertainer, ragtime för piano

TAYLOR SWIFT (1989–): Red, från albumet med samma namn (2012)

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827): Ich liebe dich (Zärtliche Liebe), kärlekssång komponerad 1795

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750): Bourree, ur svit för luta i e-moll, BWV 996

JOHN WILLIAMS (1932–): Hedwig’s Theme, huvudtemat i Harry Potter-filmerna.  

JAN AKKERMAN (1946–): Elspeth of Nottingham

CLAUDE DEBUSSY (1862–1918): Clair de Lune, sats 3 ur Suite bergamasque för piano (1882)

HJALMAR JONSSON (1923–2000): Vid stugsjön

JOHANN SEBASTIAN BACH: Gavotte 

JOHAN HELMICH ROMAN (1694–1758): Drottningholmsmusiken, sats 1 

MUSIKER

ELEVER och LÄRARE I HUDIKSVALLS KULTURSKOLA 

| Baptistkyrkan
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Lördag 10 oktober

16.30 A POEM of AUTUMN  

Runt om i vårt land finns ett växande antal musiker som utöver sin bakgrund i kulturskolan och på folkhögskolor 
och musikhögskolor även har förkovrat sig inom andra musiktraditioner än de vi vanligen förknippar med 
” klassisk  musik”. Ett exempel på detta är de unga musiker med kurdisk härkomst som parallellt med sina studier 
på musik högskolorna också utvecklats till nya traditionsbärare inom den kurdiska traditionen. Vilket gradvis har 
lett till att det numera finns musiker i Sverige som inte har egen kurdisk härkomst men spelar kurdisk musik.

”Kurdisk musik” rymmer flera traditionslinjer. Grovt sett kan man säga att det finns en folklig, en populär-
musikalisk och en klassisk traditionslinje. Den musik som framförs på gruppen Dilyars festivalkonsert är ett smak-
prov på musik som hör till den klassiska traditionslinjen, men som också är ett försök att inlemma den traditio-
nella kurdiska musiken i en samtida svensk konstmusikkontext. Sångerskan Kani och gruppen Dilyar framför ofta 
 arrangemang som bygger på folkliga sånger och melodier som kännetecknas av specifika skalor som inne-
håller kvartstoner som definierar  tondräkten. Ett exempel är den diatoniska skalan bayat. Utmaningen, säger 
Kani, är att för harmonikens skull inte göra kvartstonerna för skarpa, i alla fall inte när musiken ska presenteras 
i en vidare konstmusikalisk kontext.

Enkelt uttryckt rör det sig om musik som finns i levande tradition i Iran, Armenien, Irak och Grekland,  
en tradition som fick ett markant lyft under 1950-talet. Sångare sjunger på ett för traditionen typiskt sätt, 
 uttrycket förstärker  orden, vilket är en mycket viktig komponent i den kurdiska musiken. 

De nykomponerade styckena har skrivits av Karzan Mahmood, gruppens tar-spelare. Hans idé är att ta  
den  kurdiska traditionen in i en större, mer global värld, han vill med andra ord göra världsmusik fast på det 
klassiska musikområdet.

HASSAN YOUSEF ZAMANI (MUSIK)/MEHWY (TEXT):
Shushey betall (kärlekssång)
Arr: Karzan Mahmood

Min kärlek till henne förbränner mig. 
Hon tycker om att se mig kämpa men 
vill ändå inte ha mig.
Jag offrar mig för henne. Jag tillber henne,
men hon bara ignorerar mig. 
Varför ska jag dricka det vinet när det inte 
smakar gott, 
och ändå vill jag inte ha tomt glas.

| Jakobs kyrka
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SAMAIL SABOR/GORAN:
Payiz  (dikt om hösten)
Arr: Shapor Bastansiar

O Gud, hur likadana jag och hösten är,
 när det gäller kärleken.

NOUSHIRVAN ROHANI/HOMER DIZEIY:
Du dill (tveksam)
Arr: Karzan Mahmood

Ska jag gå eller inte?
Vad händer om jag går till kärleksmötet,
Vad händer om jag stannar hemma,
Gud, hjälp mig att välja,
Ska jag gå eller stanna?

KANI/KARZAN MAHMOOD:
Bo Dilan (Till en nyfödd Dilan)
Arr: Shapor Bastansiar 

När jag ser in i dina ögon så ser jag livet.
Din mun och dina läppar ger mig kraft.
Jag hamnar som i trance och min själ ser himlen,
Allt är fint i den världen.

KANI/SIMIN CHAICHI:
Awat 
Arr: Shapor Bastansiar

Jag har aldrig varit riktigt lycklig,
Det är som om något står i vägen,
Mitt hjärta gör ändå ont,
så om jag är lycklig eller inte,
vad spelar det för roll.

IMPROVISATION: 
David Bergström och Karzan Mahmood

MAMLE/TRAD:
Were Heyran (kärlekssång)
Arr: Karzan Mahmood

Det gör inget om jag dör, bara du finns där hos mig
Vår, sommar, höst eller vinter spelar ingen roll,
bara du finns hos mig, och kan ha omsorg om min 
begravning.

TRAD:
Merrdaran (arbetssång)

Vad du än har för dina händer,
sjung, så går arbetet lättare.

MUSIKER

GRUPPEN DILYAR:
SHAMIRAN SAID ”KANI”, sång
MATILDA BLOMQVIST, flöjt
BRUSK ZANGANEH, violin
SOFIE SUNNERSTAM, violin
SOFIA HANSEN, viola
PELLE HANSEN, cello
BARBRO LENNSTAM, kontrabas
KARZAN MAHMOOD, tar
DAVID BERGSTRÖM, piano
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Lördag 10 oktober

20.00 MIDDAGSKONSERT  
i Boston pops anda med Gävle Symfoniorkester

Introduktion av SUNE HERBERTSSON, Norra Hälsinglands Konsertförenings grundare
Konferencier: RUNE BROBERG

GEORGE GERSHWIN (1898–1937): Medley på Gershwinmusik

BO LINDE (1933–1970): Ur Suite Boulogne, op. 32

JOHN WILLIAMS (1932–): Schindler’s List (1993)

DAG WIRÉN (1905–1986): Alla marcia ur Serenad för stråkorkester, op. 11 (1937)

LEONARD BERNSTEIN (1918–1990): Medley ur musikalen West Side Story (1957)

PAUS

LEROY ANDERSON (1908–1975):
The Irish Suite (1947 & 1949)
Harvard Fantasy (1936) 
Clarinet Candy (1962)
China Doll (1951)
The Walzing Cat (1950)
Plink, Plank, Plunk! (1951)
Sandpaper Ballet (1954)

MUSIKER 

PETER NORDAHL, dirigent
GÄVLE SYMFONIORKESTER 

| Kulturhuset Glada Hudik  
Stora salen
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Samma år som Boston Symphony Orchestra bildades skrev grundaren Henry Lee 
 Higginson om sin önskan att presentera ”konserter med lättare musik” i Boston. Fyra år 
senare, 1885, gav The Boston Pops Orchestra sin första konsert. Redan från första 
 början blandade programmen lättare klassisk musik, hitlåtar från musikteatern och 
 andra populära stycken. Det skulle bli det grundrecept som gjort orkesterns konserter 
så populära genom åren.

Fram till 1930 leddes ensemblen av 17 olika 
dirigenter. När Arthur Fiedler tog över var det 
början på ett halvsekellångt samarbete. Hans 
många inspelningar och radio- och tv-program 
spred orkesterns rykte långt utanför Boston. Bland 
Boston Pops mest välkända inspelningar hör den 
första kompletta upptagningen av Gershwins 
Rhapsody in Blue.

Ett av Fiedlers mål var att sprida klassisk musik 
till en vidare publik, vilket han bland annat gjor-
de genom en rad gratiskonserter. Han insisterade 
också på att Boston Pops-konserter skulle inne-
hålla även populära stycken utanför den klassiska 
musiken. På så vis skapades några av orkesterns 
mest omtyckta nummer, komponerade av Fiedlers 
nära vän Leroy Anderson.

Denne svenskättling – hans far kom från Övarp 
utanför Kristianstad och modern från Stockholm – 
hade en bred begåvning både inom musiken 
och inom språkvetenskapen. Hans första sam-
arbete med Boston Pops var som arrangör, men 
det blev hans originalkompositioner som gjorde 
honom särskilt omtyckt. Att några stycken sedan 
använts som signaturmelodier till kända tv-pro-
gram har gjort hans musik än mer välbekant.

På Fiedlers initiativ började orkestern även ge 
utomkonserter på nationaldagen, 4 juli. Som mest lockade de här framförandena upp 
emot en halv miljon lyssnare.

Efter Arthur Fiedlers död övertog filmkompositören John Williams ledningen för 
 Boston Pops. Idag leder Keith Lockhart ensemblen. Han har gjort framförandena mer 
sceniskt extravaganta och även introducerat modern populärmusik i programmen. 
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KAMMARMUSIKFESTIVALEN  
– I SITT STORA SAMMANHANG

 När den första festivalkonserten väl är genomförd uppstår 
ett märkligt flöde. Det påminner inte så lite om en busslinje, 
där bussen avgår var tionde minut. Man behöver ingen tid-
tabell, det är bara att gå dit och vänta en stund... så kom-
mer bussen.

 En festival är en koncentration av konstuttryck, här och 
nu, tillfällig och intensiv till sin karaktär. Det är detta som gör 
festivalformatet så publikorienterat. Men en festival är även 
en fest för publiken, en fest som vågar ta sig konstnärliga 
 uttryck som etablerade institutioner sällan vågar. ”Festiva-
len”, skriver Noomi Hedlund och Peter Eriksson i en debatt-
artikel i Opus sommaren 2014, ”är dynamisk, utmanande 
och obunden”. 

För egen del hade jag under åtta år glädjen att starta och 
bygga upp Läckö Slottsopera. Tillsammans med engagera-
de medarbetare återfick slottet vid Vänerns södra udde sin 
forna glans och 2003 hamnade vi på omslaget av Opera 
Now, Europas kanske största tidskrift för opera. Idag med 
närmare tjugo år på nacken är festivalen en prisad verksam-
het som år efter år vågar spela okända operor på en fullsatt 
borggård.

Vinterfest (i Mora, Orsa och Älvdalen) som startades av 
Martin Fröst och som på tio år nått internationell kultstatus, 
är ett exempel på att en festival inte behöver vara stor för att 
bli framgångsrik.

Ännu mindre är Kalvfestivalen djupt inne i Västra Göta-
lands sydliga skogar, där tonsättare möter musiker, publik är 
de ca 250 människor som bor i Kalv och en handfull 
 enträgna tyska turister som anländer till byns camping varje 
år när det är festivaldags.

På Orkneyöarna finns St Magnus International Festival, 
 vilken James Waters – mångårig ledare för Edinburgh Inter-
national Festival – håller som sin personliga favorit. ”För att 
en festival ska blomstra”, säger Waters, ”krävs en kombina-
tion av skicklig programsättning, originalitet, balanserat om-
fång och lokaler som gör att  den konstnärliga profilen kan 
uppfyllas.”.”Publiken, säger Waters vidare, ”tror att de vet 
vad de vill ha, men festivalledningens uppgift är att ge dem 
någonting de aldrig tänkt på. Då kommer de att älska det 
de hör och ser.”.

 Att starta och driva festival handlar om att inte kompro-
missa, att göra det man verkligen tror på. I slutändan är det 
därför publiken kommer. Någonstans i Australiens vildmark 
finns en festival som aldrig publicerar något program eller 
berättar något om festivalens innehåll. Det enda som går att 
utläsa från festivalens hemsida är namnet och årets datum. 
Och publiken vallfärdar dit i blindo – för att de litar på att 
det blir fantastiskt – i år igen!

En festival är till karaktären tillfällig och intensiv, men den 
är ingen dagslända. Festivalen är heller ingen nymodighet. 
Europas äldsta kända festival är i år 300 år. Den heter 
 Three Choirs Festival och är en körfestival i Glouchester i 
England. Sveriges äldsta festival, Musik i Kullabygden, fyller 
70 nästa år.  

Den europeiska tillhörigheten är tydlig på festivalområdet. 
Sweden Festivals är medlem i European Festivals Associa-
tion. EFA har mer än 2000 direkt eller indirekt anknutna 
 festivaler. Nyligen fick 761 av dessa en europeisk märk-
ning, en s k EFFE Label. 35 av dessa var svenska. Europe 
for Festivals, Festivals for Europe (EFFE) är ett europeiskt pilot-
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projekt där flera nationella experter och en internatio-
nell jury har bedömt festivaler efter a) konstnärligt 
engage mang b) lokal förankring och c) internationellt 
utblick. Tre viktiga frågeställningar som alla festival-
arrangörer behöver besvara… om och om igen.

På det senaste EFA-årsmötet i Ostrava i Tjeckien 
sade Bert Mulder från Felix Meritis Foundation i 
 Amsterdam, något som knappast hade kunnat sägas 
för bara några år sedan: ”Culture is the driving force 
of Europe already next decade. More than economy. 
Europe’s diverse cultural heritage and many art activi-
ties will make it happen”.

Alltså: bakom varje festival finns en rik historia, en 
intensiv nutid och en spännande framtid!

 
Jan Ove Hafstad
Verksamhetsledare för Sweden Festivals  
(fd Svenska Musikfestivaler)

Lördag 10 oktober

22.00 LATE NIGHT  
 TANGO BAR
Virtuos tango för finsmakare  
med Olivier Manoury Quartet

| Kulturhuset Glada Hudik, Café August

MUSIKER

OLIVIER MANOURY, bandoneon
ANDERS INGE, violin
MICHAEL KARLSSON, kontrabas
GEORG ÖQUIST, piano
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Söndag 11 oktober

11.00 LUNCHKONSERT

BENJAMIN BRITTEN (1913–1976): Third Suite Op. 87 (viola solo)
I. Introduzione: Lento
II. Marcia: Allegro
III. Canto: Con moto
IV. Barcarola: Lento
V. Dialogo: Allegretto
VI. Fuga: Andante espressivo
VII. Recitativo: Fantastico
VIII. Moto perpetuo: Presto
IX. Passacaglia: Lento solenne  

RALPH VAUGHAN WILLIAMS (1872–1958):
Romance för viola och piano (ca 1914) 

REBECCA CLARKE (1886–1979): Viola Sonata
I. Impetuoso
II. Vivace
III. Adagio

BENJAMIN BRITTEN:
Lachrymae, Reflections on a Song of John Dowland, op. 48

MUSIKER

ELLEN NISBETH, viola
SIMON CRAWFORD-PHILLIPS, piano

| Baptistkyrkan

Benjamin Britten
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BENJAMIN BRITTEN (1913–1976): 
Third Suite Op. 87 (viola solo)
Lachrymae, Reflections on a Song of John Dowland,  
op. 48

För Benjamin Britten var det viktigt att ha en personlig kopp-
ling till den han skrev musik för. Så är också fallet de tre svi-
terna för solocello, liksom sonaten för cello och piano och 
den monumentala symfonin för cello och orkester. Samtliga 
fem verk komponerades för mästercellisten Mstislav Rostro-
povitj. De båda hade träffats första gången vid en konsert i 
London 1960 och de blev nära vänner. Även Sjostakovitj 
var närvarande vid konserten, ännu en viktig inspirations-
källa inte minst för Brittens tonsättningar för cello. 

Den tredje solosviten komponerades under våren 1971 
och framfördes för första gången av Rostropovitj den 
21  december 1974. I sitt förord till verket skriver Britten att 
sviten bygger bland annat på tre ryska teman hämtade ur 
Tjajkovskijs folksångsarrangemang – Den grå örnen, Höst 
och Under det lilla äppelträdet. Det fjärde temat är hämtat 
från en så kallad Kontakion (hymn för den avlidna i den 
 ortodoxa kyrkan) som återfinns i både brittiska och  ryska 
psalmböcker. Dessa fyra teman används som material för ett 
slags kollage i sviten – ett stilgrepp som även finns hos 
 Sjostakovitj – och inte förrän mot slutet av de nio satserna 
kan man höra dem i deras ursprungliga form.

Britten var en stor beundrare av John Dowlands sånger. 
Liksom i den senare Nocturnal after John Dowland: Reflec-
tions on Come, heavy sleep utgår han i sin Lachrymae för 
viola och piano från renässanstonsättarens musik. Verket 
skrevs för den världsberömde skotske violasten William Prim-
rose 1950 och spelades för första gången i ursprungsversio-
nen för viola och piano – Britten arbetade om pianostämman 
för orkester under sitt sista levnadsår – vid Aldeburgh-festiva-
len samma år. 

Violan var Brittens eget instrument sedan barndomen, 
 vilket märks i hans förmåga att utnyttja instrumentets möjlig-
heter. Lachrymae är uppbyggt som en rad variationer som 
följer på varandra utan avbrott. Temat är Dowlands If my 

complaints could passions move, vars stigande och fal-
lande karaktär gör att det känns igen även i Brittens 
komplexa harmoniska förvandlingar. Liksom i andra verk 
låter Britten originaltemat klinga oförvanskat och bart 
mot slutet.
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RALPH VAUGHAN WILLIAMS (1872–1958):
Romance för viola och piano (ca 1914) 

Romansen för viola och piano hittades bland Ralph Vaug-
han Williams efterlämnade papper och spelades för första 
gången fyra år efter tonsättarens död. Det går inte att fast-
ställa något exakt kompositionsår – det kom troligen till 
 någon gång strax före första världskriget – och kanske 
skrevs det för Lionel Tertis som Vaughan Williams tonsatte 
sina två främsta violaverk för, Flos Campi och sviten för viola 
och orkester.

 Den korta, ensatsiga romansen består av två medelsnab-
ba ytteravsnitt som kontrasteras av en mer livfull och lidelse-
full mellandel. Pianots återhållet mjuka ackompanjemang 
ger en effektiv klangbotten åt violastämmans melankoliska 
sångbarhet. Musiken bygger på den pentatoniska skalan 
 vilket ger den en lätt impressionistiskt exotisk atmosfär, men 
det är det engelskt pastorala som är satsens sanna karaktär. 

REBECCA CLARKE (1886–1979): 
Viola Sonata
När Rebecca Clarke anmälde sin violasonat till en stor kom-
positionstävling använde hon pseudonymen Anthony Trent. 
När hon till sist tilldelades andra pris avslöjades hennes 
verkliga identitet, och för ett kort tag var hon en uppmärk-
sammad tonsättare. I en intervju mot slutet av sitt liv förklara-
de hon dock att inte alla trodde på hennes förmåga att skri-
va musik av så hög kvalitet, och att sonaten därför måste 
vara komponerad av någon annan. Några skribenter antyd-
de till och med att Rebecca Clarke inte existerade utan var 
en pseudonym för Ernest Bloch!

 Violasonaten räknas allmänt till Rebecca Clarkes främsta 
komposition och är tillsammans med pianotrion hennes störst 
upplagda verk. Idag finns den inspelad på ett tiotal skivor 
och har även arrangerats för viola och orkester. Det skulle 
dock dröja till efter hennes död innan sonaten på allvar 
blev uppmärksammad för det originella och uttrycksfulla verk 
det är.

I yttersatserna hörs en långa rad olika inspirationskällor, 
allt från Debussy till engelsk folkton. Clarke själv nämnde 
Vaughan Williams och hans brittiska impressionism som en 
avgörande förebild. Första satsens sonatform bär spår av 
Brahms klarhet och lyriska intensitet. Mellansatsen är ett helt 
kort, finlemmat scherzo som för tankarna till bland annat 
 Ravel. Den episka finalen bygger upp mot en kraftfull och 
 intensiv avslutning av verket. 

 
 

Ralph Vaughan William
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Söndag 11 oktober

15.00 FESTIVALAVSLUTNING

TVÅSAMHET – ETT MUSIKALISKT KOLLAGE 
Verk av BÉLA BARTÓK (1881–1945), JEAN SIBELIUS 
(1865–1957), LUCIANO BERIO (1925–2003) och 
WILHELM STENHAMMAR (1871–1927). Kollaget 
avrundas med Dumka – Duo Concertante for violin and 
viola, with piano (1940–41) av REBECCA CLARKE 
(1886–1979).

Avslutningsord: KJELL-ÅKE HAMRÉN

LARS-ERIK LARSSON (1908–1986):   
Ur Nio sånger för röst och piano till text av Hjalmar Gullberg, op. 35 (1946):
Skyn, blomman och en lärka
Bortom berg och mörka vatten
Serenad
För vilsna fötter sjunger gräset
Kyssande vind

JEAN SIBELIUS (1865–1957):
Våren flyktar hastigt – ur Sju solosånger op. 13:4 (J.L.Runeberg)
Den första kyssen – ur Fem sånger op. 37:1 (J.L.Runeberg)
Var det en dröm – ur Fem sånger op. 37:4 (J.J. Wecksell)
Säv, säv susa – ur Sex sånger op. 36:4 (Gustaf Fröding)
Svarta rosor – ur Sex sånger op. 36:1 (Ernst Josephson)

RICHARD STRAUSS (1864–1949):
September – ur Vier letzte Lieder för sopran och orkester (1948)
Beim schlafengehen – ur Vier letzte Lieder 
Morgen! – ur 4 Lieder, op. 27:4 (1894), (text J.H.Mackay) 

| Jakobs kyrka

MUSIKER

FREDRIK PAULSSON, violin
ELLEN NISBETH, viola
SIMON CRAWFORD-PHILLIPS, piano

MUSIKER

MIAH PERSSON, sopran
FREDRIK PAULSSON, violin
JOHAN ULLÉN, piano
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REBECCA CLARKE (1886–1979):
Dumka – Duo Concertante for violin and viola, with 
 piano (1940–41) 

Rebecca Clarke fick aldrig uppleva någon riktig framgång 
som tonsättare. Hennes genombrott hade kunnat komma 
1919. Sonaten för viola och piano var då ytterst nära att 
vinna en stor kompositionstävling, men med bara en rösts 
övervikt tog Enest Bloch hem tävlingen med sin svit för viola. 
Under sin karriär publicerade Clarke enbart tjugo verk 
–  under långa tider skrev hon ingen musik alls – och hon 
 efterlämnade fyra gånger så många i manuskriptform. Det 
var först med en radiointervju tre år före sin död som hon 
fick viss upprättelse, och sedan dess är hennes sonat ett av 
de mest spelade verken för viola och piano.

Dumkan är en traditionell slavisk sorgesång, en instrumen-
talform som både rymmer sorgesamma stämningar och mer 
extrovert känslouttryck. Clarke drog sig sent i livet till minnes 
att hennes Dumka skrevs någon gång kring 1941. Här finns 
formell klarhet, parad med polytonalitet, som tillsammans 
ger satsen en neoklassicistisk prägel. De stora kontrasterna 
och känslomässiga svängningarna gör dock musiken på 
samma gång romantiskt fyllig.

LARS-ERIK LARSSON (1908–1986):   
Ur Nio sånger för röst och piano till text av Hjalmar 
 Gullberg, op. 35 (1946)

I Lars-Erik Larssons produktion 
finns åtskilliga pianoverk, 
kammarmusikkompositioner, 
musik för kammarorkester och 
inte minst många orkester-
verk. Sångrösten är också 
mycket väl representerad, 
som i till exempel hans tillsam-
mans med  Pastoralsviten mest 
älskade verk, Förklädd gud. 
 Däremot är samlingarna med 

sång till piano betydligt färre. Förutom op. 35 komponerade 
han enbart Tolv visor (1955), Den tanklöse spelmannen och 
andra visor (1955), Åtta sånger op. 52 (1964) samt Ut mot 
udden (1983). Det tycks som att rösten i de flesta fall istället 
inspirerade Lars-Erik Larsson till orkestertonsättningar.

De nio sångerna i op.35 skrevs när både tonsättaren och 
Hjalmar Gullberg – som chef för Radioteatern – var anställ-
da vid Radiotjänst. Samlingen uruppfördes den 19 maj 
1946 av Margareta Bergström. Musiken är genomgående 
genomlyst och vacker, med allt från avskalad romantik i 
 Serenad till mer impressionistiska stämningar i Bortom berg 
och mörka vatten.

JEAN SIBELIUS (1865–1957)
Våren flyktar hastigt – ur Sju solosånger op. 13:4 
(J.L.Runeberg)

Den första kyssen – ur Fem sånger op. 37:1 (J.L.Runeberg)

Var det en dröm – ur Fem sånger op. 37:4 (J.J. Wecksell)

Säv, säv susa – ur Sex sånger op. 36:4 (Gustaf Fröding)

Svarta rosor – ur Sex sånger op. 36:1 (Ernst Josephson)

I Sibelius rika produktion talar man inte så ofta om sångerna 
med pianoackompanjemang. Ändå rymmer verkförteckning-
en en lång rad verk – från den tidiga Serenad från 1888 till 
Små flickorna från perioden mellan den femte och sjätte 
symfonin – allt som allt femton samlingar och ett antal 

Rebecca Clark

Foto: SVT Bild
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 enskilda satser, eller totalt 
110 sånger. Idag hör de 
kanske inte till standard-
repertoaren, men  under 
 Sibelius livstid framfördes 
hans sånger regelbundet 
i Skandinavien och möttes 
med  entusiasm av publi-
ken.

Sibelius omfattande 
sångskapande är inte fruk-
ten av  beställningar utan 
avspeglar snarare hans 
 intresse för genren. Santeri 
Levas, Sibelius sekreterare, 
menade att det för kompositören alls inte var fråga om till-
fällighetsverk utan istället ett uttryck för hans innersta tankar. 
Generellt sett är de tidigare sångerna de mest framförda, 
även om de senare tonsättningarna inte sällan hör till de 
mest intressanta. Totalt tonsatte Sibelius texter av drygt trettio 
olika poeter, de flesta svenskspråkiga. Om den övervägan-
de delen av de tidiga sättningarna utgår från relativt enkla 
kärleksmotiv, blir symboliken i den mogne tonsättarens sång-
er mer komplex. Inte oväntat hör även naturen till de mest 
före kommande temana i Sibelius sångproduktion.

RICHARD STRAUSS (1864–1949):
September – ur Vier letzte Lieder för sopran och orkester 
(1948)

Beim schlafengehen – ur Vier letzte Lieder 

Morgen! – ur 4 Lieder, op. 27:4 (1894), (text J.H.Mackay)

Någon gång under 1947 fick Richard Strauss läsa Hermann 
Hesses poesi för första gången. Strauss gjorde anteckningar 
i samlingen vilka dikter som skulle passa att tonsätta. Den 
20 juni samma år var partiturutdraget färdigt till Frühling och 
en knapp månad var orkestreringen klar. Han arbetade sam-
tidigt med Beim Schlafengehen som färdigställdes i augusti. 
Den 20 september var även September fullt orkestrerad. 
 Efter Strauss död publicerades de tre Hesse-sättningarna till-
sammans med tonsättningen av Eichendorffs Im Abendrot. 
Långt senare har det framkommit att Strauss även tonsatte en 
dikt av Betty Knobel, Malven, och skickade manuskriptet till 
Maria Jeritza, som sjungit de första framträdandena av 
 Ariadne (Ariadne auf Naxos) och Kejsarinnan (Die Frau 
ohne Schatten). Hon höll det hemligt ända till sin död och 
sången framfördes inte förrän 1985. Huruvida Malven 
 borde vara del av ”letzte Lieder” är dock osäkert.

Morgen! komponerades av en 30-årig Strauss 1894. 
 Tillsammans med tre andra lieder i op. 27 är sången en 
bröllopspresent till hustrun Pauline som även var en utmärkt 
sopran. Texten är skriven av John Henry Mackey, tysk med 
skotskt påbrå. I texten beskrivs 
undret med den stilla naturen 
och kärlekens bestående tröst. 
Strauss spelade själv in sången 
två gånger: som ackompanja-
tör till tenoren Robert Hutt 
(1919) och med Julius Patzak 
och Bayerska Statsorkestern 
(1941). 



KULTURUTVECKLING  
REGION GÄVLEBORG

KULTURUTVECKLING MUSIKS uppdrag är att se till att du som bor i Gävleborg har 
möjlighet att uppleva, spela och skapa musik och dans – oavsett hur gammal du är 
eller var i länet du bor. För att göra detta möjligt anlitar vi skickliga musiker och dansare 
och samverkar med länets arrangörer. Tillsammans med dem erbjuder vi högklassiga 
konserter och föreställningar – i hela Gävleborg. Kulturutveckling musik är en av landets 
tjugo fd länsmusikorganisationer och ingår i Region Gävleborgs verksamhet.

MUSIK MELLAN FJÄRDARNA 
Kulturutveckling musik ser med stor förväntan fram emot ännu en fin upplaga av 
kammarmusikfestivalen ”Musik mellan fjärdarna” i länet. I ett höstlikt Hudiksvall kommer 
festivalpubliken att möta några av Sveriges skickligaste musiker och lyssna till pärlor ur 
den omfattande kammarmusikrepertoaren. Norra Hälsinglands konsertförening har lagt 
ned ett fantastiskt jobb på att förbereda denna festival för att du som lyssnar ska få en 
musikalisk upplevelse utöver det vanliga. Vi önskar all lycka till och ser med spänning 
fram emot tredje upplagan av ”Musik mellan fjärdarna 2015”.
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www.konsertmusik.se

MUSIK MELLAN FJÄRDARNA 2015 arrangeras av Norra Hälsinglands Konsertförening i samarbete med 
Region Gävleborg Kulturutveckling och Arméns Musikkår.


