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V

armt välkommen till Hudiksvall och till
Musik Mellan Fjärdarna, en kammarmusikalisk vinterfestival som för fjärde gången
arrangeras av NHK.
Vi har valt att bygga årets festival runt finalisterna i den senaste tävlingen i Kammarmusikförbundets tävlingsserie Ung och Lovande,
med förhoppningen att dessa ungdomar ska
stimulera regionens unga att komma i kontakt
med och lära sig uppskatta konstmusiken.
MMF har alltid innehållit nyskriven musik,
som skrivits för festivalen och som uruppförts
där. Så även 2018. Vi vill att nyare musik
ska utgöra en försvarlig del av programmet,
och att de mest kända och spelade klassiska
pärlorna snarare ska användas som krydda
än som grundstomme i festivalprogrammet.
Vår grunduppfattning är att ny och nyare musik
är helt nödvändiga om de klassiska konserttraditionerna ska överleva och kunna utvecklas
in i framtiden. Det går inte att välja bort vår
egen tids musik om vi menar allvar med att

konstmusiken ska få en chans att utvecklas på
sina egna meriter. Där ny och gammal musik
ställs jämbördigt sida vid sida uppstår också
en nerv, som har mycket att erbjuda vår tids
musikintresserade människor.
NHK, som nu firar sitt 25-års jubileum,
samarbetar året runt med kulturavdelningen
i 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 för närvarande väl över
200 medlemmar. Vi håller låga biljettpriser
för att locka så många som möjligt till våra
konserter. Är man under 20 eller studerande
går man gratis på alla våra konserter. Föreningens verksamhet finansieras framförallt med
biljettintäkter, medlemsavgifter och bidrag från
Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg och
Kammarmusikförbundet i Sverige.

Ingmar Höglund
ordförande i NHK
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Invigningstalare ÖSTEN ERIKSSON
av nio, och redan som treåring kunde jag sjunga väldigt
många låtar. Det var nog ett sätt att få uppmärksamhet i en stor
familj.
Så småningom lärde han sig också att spela gitarr, undervisad av kantorn i Engånger, vilket ledde till att han som tioåring
spelade i många offentliga sammanhang.
Musikkarriären började i Iggesundsgänget. Efter några år
hoppade han av för att börja spela teater.
– Jag sökte faktiskt in till Statens Scenskola och kom rätt långt,
men hoppade av, trots att mina teaterdrömmar fanns kvar.
Hade också prästplaner och började läsa teologi.
– Men det var inte min grej. Kände mig instängd i mitt eget
tänkande på något sätt. Det hela slutade istället i en existensiell
roman som heter Änglamannen.
– Östen med Resten bildades1985. Det började som en kul
grej som vi skulle göra ideellt. Kamratskapet i bandet var och är
det allra viktigaste för oss.
Trots att Östen har spelat inför 15000 människor i Globen
kan det ändå aldrig mäta sig med det han känner, när han
spelar för en liten publik ute på landsbygden.
– Vi körde en turné i slutet av 90-talet när vi bara spelade
i mindre byar, och det var fantastiskt roligt. Att få spela för en
mindre skara människor är så opretentiöst. Man har kontakt
med publiken. Tänk när 180 människor i snöstorm tagit sig till
en lokal som egentligen rymmer 150.
Det är det lilla som är det stora!

JOSEF CABRALES ALIN, violin

ANNAMIA LARSSON, valthorn

Är uppvuxen i Uppsala, men jag
bor sedan några år tillbaka i Hudiksvall. Utbildad vid Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm och
vid Indiana University Bloomington i USA. Under flera år var jag
frilansande musiker och spelade
med bl.a. Kungliga Filharmoniska Orkestern, Sveriges Radios
Symfoniorkester och Svenska
Kammarorkestern, men också
med Uppsala Kammarsolister
och Norrbotten NEO och i musikalproduktioner i Stockholm. För
närvarande är jag fast anställd i
Gävle Symfoniorkester och spelar därutöver kammarmusik i
ett flertal olika konstellationer, bl.a. Geflekvartetten och kammarensemblen Sonanza.
På fritiden tycker jag om att vistas ute i naturen, pyssla
med något på familjens lantställe samt resa med familjen.
Gärna till något ställe med fina dykvatten. Matlagning är
också ett intresse och blir det tid över, så åker jag gärna ut
till bågskyttebanan och släpper några pilar.

Mina studier förlades till Stockholm och
Wien. Wien för den speciella klangen
de har i sina instrument, och för den
inspirerande miljön i den österikiska
huvudstaden.
Jag fick jobb på Kungliga Operan
i Stockholm som alternerande solohornist. Studier och jobb gick parallellt till
en början. Sen solistdiplom på Kungl.
Musikhögskolan med examen 2008.
Jag lämnade Kungliga Hovkapellet för Gävle Symfoniorkester 2010,
som är en underbar arbetsplats och en
superfin orkester att musicera och utvecklas i.
När jag inte spelar i orkestern är jag valthornslärare på
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Jag är också medlem i
Stockholm Chamber Brass, som reser mycket över hela världen.
Alla olika jobb berikar varandra mycket. Att undervisa lockar
fram mycket eftertanke. Att turnera med en fri grupp ställer höga
krav på kreativiteten och ger en insikt och förståelse för musiklivet utanför institutionerna.
Fritiden tillbringar jag med mina två små pojkar, och jag
älskar att baka och laga mat.

Foto:Patrik Larsson

Östen Eriksson hade
egentligen inte tänkt
att bli musiker till yrket.
I
I mitten av 70-talet
tänkte han söka in på
journalisthögskolan i
Stockholm men började i stället jobba på
Iggesunds bruk. Han
hade då musiken som
hobby, tills han insåg,
att det var det han skulle göra på heltid.
– Folk sa till mig att mitt jobb på bruket var min hobby,
och att jag borde ägna mig åt musiken på heltid. Den sista
december 1979 avslutade jag min tjäns,t för att börja försörja mig som musiker. Trögt gick det de första månaderna,
men sen har det bara trillat på.
Han började som sexåring att uppträda. Det var en
farbror från Enånger, som presenterade honom för Karusellkvällarna som fanns i byn.
– Han talade om för programvärden, att han visste en
pojk som gillade att sjunga. Där började min musikresa.
Östen växte upp i en stor musikfamilj på Boda viltforskningsstation i Enånger. Hans mamma sjöng, pappan
spelade dragspel och även syskonen trallade med.
– Det var ett jäkla liv därhemma ibland. Jag var näst yngst
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Peter Olofsson, primarie

Jag delar tidig historia med min yngre bror, och tillika kvartettens cellist, Mats. Båda är vi födda i Uppsala och uppvuxna
i Köping. Som 8-åring började jag i den då mycket livaktiga
kommunala musikskolan, och spelade både fiol och oboe. Jag
var dock mest intresserad av tennis, efter att ha sett Björn Borg
vinna SM i Västerås 1972, och tränade för att bli lika bra som
han. När jag under högstadiet började ta fiollektioner för Tibor

STENHAMMAR
Fulep i Örebro, ställde han emellertid ultimatum – tennis eller
fiol. Jag valde det senare och Sverige kan därmed ha kommit
att förlora en Grand Slamvinnare.
Sen till Musikhögskolan i Stockholm och och Musikkonservatoriet i Köpenhamn. Min tjeckiske violinprofessor Milan
Vitek hade en bryskare pedagogik än den jag var van vid.
Han låste han bokstavligen in mig hela dagar för att öva
etyder.
Efter min debutkonsert i Köpenhamn 1987, tog ett kringflackande turnéliv med Chamber Orchestra of Europe vid,
något som till stor del format mig som musiker. Jag är fortfarande medlem av denna orkester och har faktiskt inte firat
midsommar i Sverige sedan 1987, eftersom orkestern då
alltid deltar i en festival i Graz. Jag har således släpat med
mig matjessill, gräddfil och Skåne till Österrike i 30 år!
Sen till London för fortsatta studier. Där träffade jag min fru,
som jag har tre barn med. Väl hemma i Sverige ett par år av
solokonserterande i Rikskonserters Lansering 90 och därefter
primarie i Uppsala Kammarsolister, där jag stannade i tolv år.
Nu delar jag min tid mellan Stenhammar Quartet, Gävle Symfoniorkester och Chamber Orchestra of Europe.
Och fritiden tillbringar jag helst i köket …

Per Öman, 2:a violin

Jag är uppvuxen i Forshaga, Värmland och är en av grundarna till den internationellt prisbelönta Yggdrasilkvartetten och

MMF – musiker 2018

QUARTET
initiativtagare till Forshaga Kammarmusikdagar. Sedan 2002
är jag medlem i Stenhammar Quartet, som idag räknas till en
av landets mest framgångsrika ensembler. Samma år blev jag
också stämledare i Sveriges Radios Symfoniorkester.
Förutom mitt engagemang för kammarmusiken så älskar jag
fiske och kan 2017 stoltsera med en sjätteplats i trolling-SM!
Finns tid till annat så blir det gärna bastubad och emellanåt en
golfrunda. Men jag spelar, som man säger, ”hellre än bra”...

Tony Bauer, altviolin

Tony Bauer 50 år ung. Född och uppvuxen i Västerås. Älskade
all musik som barn. Hade en bärbar skivspelare som bästa
leksak, där jag lyssnade på allt i mina föräldrars skivsamling,
som sträckte sig från Bach till Elvis. Tyckte det var extra intressant att dissikera musiken och lyssna på ett instrument i taget —
rytmen, basen, mellanstämmorna och sen melodin.
Det blev mycket sport också — tennis, fotboll men framförallt
bandy. Var med och startade rockgruppen Små Gröna Män
som spelade på ungdomsgårdar och skolfester. Rocken har
varit en stor del av mitt liv, men på senare dagar även jazzen
och bluesen.
En stor passion är matlagning. Lagar 99% av all mat till
familjen. Det får gärna ta lång tid och vara lite krångligt.
Jag älskar att cykla i Stockholm – sommar som vinter. Men
sommaren tillbringas nog helst i min motorbåt i skärgården.
Min fru spelar saxofon i Rollin’ Phones, och sonen fagott.

Mats Olofsson, cello

Se vad broder Peter berättar i början!
Vid den tiden var man tvungen att börja med att spela blockflöjt och mandolin. Jag tyckte det var mycket roligare att titta
på fåglar med Fältbiologerna, lyssna på jazz och åka på hajk
med Scouterna. Var också väldigt intresserad av simning!
När jag fyllt nio började jag spela cello för en farbror som
varit restaurant- och biografmusiker hela sitt liv. Då blev det kul
med musiken! 1984 började jag på Ackis . Pluggade vidare i
Köpenhamn, fick solistdiplom där 1992 och jobbade parallellt
med Esbjerg Ensemble och undervisning vid Västtyska Musikkonservatoriet.
Vidare studier vid New England Conservatory i Boston,
USA. Det var en fantastisk studieperiod där baseball på
Fenway Park, New York-helger och utflykter till Concord, Cape
Cod och och Appalacherna utgjorde välkomna avbrott.
Väl hemma igen började jag spela mycket barock- och
folkmusik i bl.a. Rotvälta och Hök. Startade också två kammarmusikensembler: Stenhammarkvartetten och nutidaensemblen
Pärlor för Svin.
1995 träffade jag min sambo Katarina. Vi har två barn och
bor i Gamla Stan i Stockholm. Jag är mycket intresserad av
mat, vin, böcker och historia.
Jag har också en försvarlig samling Laterna Magica –
prylar, något som jag samlat på i 25 år.
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Född i Poznan i
Polen1990, började
jag spela klassiskt
piano när jag var
sju. Första tävlingen
som nioåring och
sen fortsatte det med
konserter och tävlingar runt hela landet.
Flyttade till Sverige
2006 och studerade
bl.a. i Falun för Bengt
Andersson. Hösten 2009 började jag på Edsberg för Mats
Widlund och avslutade masterutbildningen sommaren 2015.
Jag är mamma till en underbar liten dotter som heter Selma
och är 2 år. Förutom att spela piano och undervisa elever så
är jag väldigt intresserad av träning. Jag försöker hålla igång
så mycket jag kan, för att kroppen ska orka med många
timmars övning per dag. Jag älskar att vara ute och gå. Min
sambo brukar klaga på mig för att jag tvingar iväg honom på
långa promenader. Därför går jag oftast ensam med musiken
i öronen (kan vara allt från klassiskt till pop).
Men det mysigaste jag vet är att leka med min dotter!
Det är det allra bästa ...

Hej! Victoria heter jag, är en glad tjej uppvuxen i Göteborg
med ungersk familj och släkt. Började spela violin tidigt som
3-åring, men fick upp intresset för musiken och spelandet först
som 14-åring. Flyttade efter gymnasiestudierna till Stockholm
för att studera vid Edsbergs Musikinstitut vilket var ett fantastiskt inspirerande år! Kammarmusik är bland det bästa jag
vet, magin som kan uppstå är oslagbar! I nov. 2017 hade
jag min examenskonsert i Kungasalen på Kungl. Musikhögskolan inför en fullsatt sal på 600 pers. Det var en laddad
kväll -– som stärkte min övertygelse att musiken är en passion
och livsstil. Förutom musik, så inspireras jag också enormt av
mat och konst i alla dess former. Likaså att träffa spännande
människor, både i yrket som musiker men också i största
allmänhet. LIVET ÄR EN FEST!

En gemensam upplevelse i början av karriären

På Natalias och min första konsert innehöll programmet
Sjostakovitjs pianotrio nr. 2. Fjärde satsen inleddes med att
jag spelar av min e-sträng samtidigt som cellisten spräcker
den blåsa på tummen som alla cellister får av Sjostakovitjpizzicaton. Det blir mycket blod, och där sitter stackars Natalia
mellan cellisten och mig och undrar vad vi ska ta oss till. Vi
fick avbryta satsen. Jag fick en okänd fiol av en kollega och
så tog vi om hela satsen och gav 150 procent. Det blev en
rejäl adrenalinkick på den konserten!
Och vi hade väldigt roligt efteråt!

Studerade gjorde jag på
konservatoriet i Falun och
Musikhögskolan i Göteborg. Till vardags arbetar
jag nu i Gävle Symfoniorkester och i Geflekvartetten.
Men när det blir ledigt
jobbar gärna jag och
mina två härliga barn i
trädgården eller drar ut i
naturen om det är väder
för det. Men katten får
stanna hemma.
Sommartid blir det helst
bad och simning, och på
vintern älskar vi att åka skidor och långfärdsskridskor.
Är det inneväder lyssnar jag gärna på vokal musik i
olika former, eftersom jag tycker att den mänskliga rösten
är det mest fantastiska instrumentet, det man som musiker
alltid vill efterlikna. Jag läser ofta och älskar att upptäcka
nya världar och ta till mig nya saker. Dansar gör jag
gärna, och då blir det helst salsa och orientalisk dans.
Tycker också mycket om att laga god mat.

SOFIE JANSSON, harpa
Att vara ute i naturen,
i synnerhet vid havet,
är viktigt för mig. Det
ger tillfällen både
för meditation och
inspiration. Jag är
också poet och skriver
naturlyriska dikter. Jag
är född och uppvuxen
i Hudiksvall och började spela harpa vid
sexton års ålder. Kort därefter blev jag elev vid Musikkonservatoriet i Falun, där jag fick Hugo Alfvén-stipendiet
och fortsatte studierna i Köpenhamn på Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium, där min lärare var Caitríona Yeats. Stipendium möjliggjorde sedan givande och
inspirerande studier i Toronto, Canada, för Judy Loman.
Jag håller nu på och skall slutföra ett eget soloprojekt
med en komposition för harpa. Som kontrast till min
övervägande konstnärliga personlighet är jag mycket
sportintresserad. När jag växte upp var jag aktiv inom
många olika sporter och har bland annat varit tävlande
pistolskytt. Numer agerar jag åskådare som flitigt följer
olika turneringar.

Foto:Kurt Olsson

Foto:Kammarmusikförbundet

Natalia Kremska

HELENA WAHLUND, viola

Victoria Stjerna

foto: Patrik Larsson

DUO VINA finalister i Ung och lovande 2017
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DUO MAGNUS – IRINA, vinnare i Ung och lovande 2017
Filip Graden, cello

Jag heter Filip och
växte upp i en familj
där alla sorters musik
förekom. Jag började
spela cello när jag var
6 år gammal på musikskolan Lilla Akademien.
Anledningen till att
det blev just cello var
för att mina föräldrar
tyckte att Solan, celloläraren, verkade så snäll och bra – och det var hon också.
Än idag är jag glad för att mina föräldrar valde just cello åt
mig! Jag fortsatte hela grundskolan och gymnasiet på Lilla
Akademien och började senare på Edsbergs Musikinstitut,
där jag gick i tre år för Torleif Thedéen i cello och Mats Zetterqvist i kammarmusik.
Bland det bästa jag vet är att spela kammarmusik. Det är
känslan av frihet och kommunikationen med dem man musicerar, som gör att jag vill fortsätta att ha ännu mer roligt. På
min fritid gillar jag också att musicera … eller ta promenader … eller dricka te … helst med människor jag gillar!

DUO GRADEN – CARRON
finalister Ung och lovande 2017

Pontus Carron, piano

I en villa på Ekerö
utanför Stockholm är jag
uppväxt i en stor familj
med sex barn. Har alltid
älskat sport såsom fotboll
och tennis, men matvärlden är nog mitt största
intresse vid sidan om
musiken. Och skulle jag
olyckligtvis tappa hörseln en dag, så är kockyrket plan B.
Inom musiken trivs jag allra bäst bland de ryska och franska
tonsättarna från första halvan av 1900 - talet, Prokofiev, Debussy,
Rachmaninov, även om jag tycker om och spelar allt från Bach till
nyskriven musik.
Varför det blev piano istället för flöjt har nog med att min pappas bästa vän Mats Widlund att göra. Han spelade ett ”coolare”
instrument och brukade spela något litet när han kom på besök,
vilket gjorde att jag fastnade för pianot totalt.
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Irina Serotyuk, accordeon

Magnus Holmander, klarinett

Väldigt ofta får jag frågan ”Hur kom
det sig att du valde accordeon?”
Många är nyfikna på varför en så
liten tjej valde ett så stort och tungt
instrument. De vet inte, att det var
min pappa som valde instrument åt
mig. Alla i min familj är musiker och
min pappa är känd pedagog och
accordionentusiast i Ukraina. Han
skapade en egen mycket framgångsrik metod.
I sjuårsåldern började jag spela
accordeon, och den lilla flickan började snabbt visa resultat
och vann många tävlingar i många länder. Kammarmusik
började jag spela tidigt, med min lillasyster först, sedan med
andra duktiga musiker. Jag spelar mest klassisk musik och inte
så mycket folkmusik.
Juri Shishkin är min största förebild och räknas som en av
de bästa accordeonisterna i världen. Jag är lyckligt lottad som
har fått ta lektioner av honom.
Nu är jag sen två år på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm under Anita Agnas ledning.
Min hobby är idrott, simning och gym. På fritiden tycker jag
om att laga mat och baka – och resa förstås.

Utöver klarinetten har jag
ett väldigt stort intresse
för trolleri och magi (två
intressen som jag dessutom gärna blandar). Jag
började spela klarinett
under mellanstadiet. I
fjärde klass fick hela klassen starta en blåsorkester
och spela tillsammans med varandra en gång i veckan istället
för att ha ”vanliga” musiklektioner. När vi fick önska instrument,
hade jag som första val saxofon och klarinett som andra. Eftersom nästan alla i klassen hade saxofon som första val så blev
jag tilldelad en klarinett. Egentligen tyckte jag inte att det var
så kul i början men vändningen kom, när jag fick spela ett kort
solo (Mother Mary av Beatles) på skolavslutningen. Efter det var
det riktigt roligt med klarinett och från och med den avslutningen
övade jag flitigt.
Numera har jag mest riktat in mig på nutida konstmusik och
älskar att få vara med att uruppföra musik av duktiga kompositörer och utforska nya tekniker/effekter, som man kan göra
på klarinetten. Jag har ganska nyligen även börjat komponera
lite själv. Jag har en väldigt bred musiksmak och har Håkan
Hellström som en av mina största musikidoler.
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KRISTINE WEST, blockflöjt

EMMA HÄRDELIN, sång

BJÖRN ERIKSSON, viola

Jag åker
land och
rike runt med
mitt dragspel
och har sällan tråkigt,
trots att min
mamma sa
till mig som
barn, att det
är bra att
ha tråkigt
ibland.
Tristess
kan jag
vara utan, men jag uppskattar tystnad, svampskogar och
kajakpaddling. Och bakning; när jag har som mest att
göra bakar jag bröd med en surdeg som sägs ha anor
från 1700-talet och svenska kungahuset. Jag njuter även
av choklad, champagne och värme efter ett snabbt dopp.

Jag är i första hand flöjtist,
alltså instrumentalist. Men om
någon skulle fråga mig vad
jag tycker är viktigast med
musik så skulle jag säga att
det är dels det rytmiska flöde
som skulle kunna benämnas
som sväng inom vissa genrer,
dels ”sound” eller med andra
ord tonbildning och klang.
Det är dessa saker som
aldrig slutar att intressera
mig och som gör att jag
hela tiden vill jobba vidare
och fila på mitt hantverk som
instrumentalist.
När jag inte ägnar mig åt detta är mitt största intresse
långdistanslöpning och friluftsliv, framför allt i skogs-, bergoch fjällmiljö. Detta tar upp större delen av min tid utanför
musiken och ger samtidigt en nukänsla och en närvaro
som jag tar med mig in i musikverksamheten.

Emma Härdelin heter jag och
tillhör den fjärde generationen
utövande folkmusiker i familjen
Härdelin i Delsbo.
Redan vid 17 års ålder
började jag försörja mig som
folksångerska och har sedan
dess varit så lyckligt lottad, att
jag kunnat ägna både min
arbetstid och fritid åt just den
musik som fängslat mig mest –
folkmusiken.
Mest har jag jobbat som
frontsångerska i banden Garmarna och Triakel.
Hela livet har musiken varit
både mitt största intresse och mitt jobb, vilket inte lämnat
utrymme för någon hobby. Sedan jag fick barnen, Hampus
och Miranda, är jag helst med dem när jag är ledig. Vi har
en stuga i Jämtland, där jag delvis växt upp, som vi ofta
åker till. Där njuter vi av lugnet, åker skidor och grillar korv
eller firar midsommar med ullunderställ och gummistövlar.

Björn, kan vi berätta,
är numera medlem i
NHK´s styrelse. Det
tycker vi andra är bra,
eftersom han inte bara
är en trevlig person,
utan också violinist
och violast och dessutom varit producent
på Västmanlandsmusiken och ansvarat för
jazz-, folk- och framför
allt kammarmusikarrangemang i Västerås och Västmanland.
Med en fru från Hudiksvall och som sommarboende
på Hölick har han stark anknytning till Hudiksvall. Han
är en entusiastisk seglare och dito långfärdsskridskoåkare, som gärna ger sig ut på fjärdarna. Dessutom
gillar han Citroën-bilar och har samlat några stycken.
Han har tidigare varit musikalisk verksam som
orkestermusiker i Göteborgssymfonikerna, Stockholmsfilharmonikerna, Hovkapellet och Norrköpings
symfoniorkester.

Foto: Karin Alfredsson

LISA LÅNGBACKA, accordeon

Foto: Elias Gammelgård

Foto: Peter Bothén

MMF – musiker 2018

KONSERTPROGRAM
fredag 2 februari kl. 19.00, KULTURHUSET
FESTIVALINVIGNING
Invigningstal av ÖSTEN ERIKSSON
ANNAMIA
Öppningsfanfar

PAUS

JOSEF, MATS och PONTUS
Tjajkovskij: Pianotrio a - moll,
sats 1 Moderato assai -Allegro giusto

PONTUS och FILIP
Sibelius: Fyra stycken op. 78
Impromptu – Romance – Religioso – Rigaudon

VICTORIA och MATS
Halvorsen: Passacaglia

SOFIE
Alan Hovhaness: Nocturne for Harp

ANNAMIA OCH NATALIA
Daniel Hjort: Light Tones in Dark Matter

EMMA, LISA och KRISTINE
Claudio Monteverdi: Si Dolce el Tormento
(svensk text Emma Härdelin)
Jag går i Tusen Tankar - trad.
Johann Sebastian Bach: Jesus är min fröjd och glädje
Carl Michael Bellman: Systrar Hören Min Musik

MAGNUS och IRINA
Claude Debussy: Premiere Rhapsodie

Witold Lutoslawski: Dance Preludes

KONSERTPROGRAM
lördag 3 februari kl. 15.00, KULTURHUSET
PONTUS och FILIP
Prokofiev: Sonat för cello och piano
Andante grave – Moderato – Allegro ma non troppo
Nadia Boulanger: Trois pièce pour violoncelle et piano
VICTORIA OCH NATALIA
Johannes Brahms: Sonat d-moll
sats 3 Un poco presto e con sentimento
sats 4 Presto agitato
PAUS
VICTORIA OCH NATALIA
Cesar Franck: Sonat A-dur,
sats 1 Allegretto ben moderato
sats 2 Allegro

ANNAMIA, PETER och PONTUS
Johannes Brahms: Trio för horn, violin och piano
Andante – Scherzo – Adagio – Allegro

KONSERTPROGRAM
lördag 3 februari kl. 19.00, KULTURHUSET
SOFIE
Peggy Glanville Hicks:
II Pastorale ur Sonata for harp
KRISTINE, EMMA och LISA
Lisa Långbacka: Sixth Day
Polska efter Anna Berglund
John Dowland: Come Again
(Svensk text Emma Härdelin)
Lisa Långbacka: Morgon
PETER, JOSEF och INGMAR
Dmitrij Sjostakovitj: 5 stycken
för två violiner och piano
KRISTINE, VICTORIA, JOSEF, BJÖRN
Wolfgang Amadeus Mozart: Flöjtkvartett nr 1 D-dur
Allegro – Adagio – Rondo

PAUS
MAGNUS och NATALIA
Klara Stirner: El viento Viaero, uruppförande
MAGNUS och VICTORIA
Magnus Holmander: In the Deep, uruppförande
IRINA, MAGNUS, NATALIA och FILIP
Victor Vlasov: The Last Judgement
Paradise – Temptation – Gehenna
MAGNUS och IRINA
Paquito D´rivera: Vals Venezolano, Contradanza
Pedro Iturralde: Suite Hellinque
Viatjeslav Semionov: Sedvana
ur Bulgarisk svit för accordeon

STENHAMMARKVARTETTEN
Ravel: Stråkkvartett i F dur
Assez moderato – très doux, Assez vif – très rythmé
Très lent, Vif et agité
MAGNUS och PONTUS
Ylva Fred: Strange Song, tillägnad Magnus
KRISTINE, STENHAMMARKVARTETTEN, VICTORIA,
FILIP OCH IRINA
Vivaldi: Konsert för blockflöjt C-dur – RV 443
Allegro – Largo – Allegro molto		
SOFIE och EMMA
Manuel de Falla: Nana
Trad. Drömkvädet - Isländsk traditionell ballad

KONSERTPROGRAM
söndag 4 februari kl. 15.00, KULTURHUSET
PAUS
ANNAMIA, STENHAMMARKVARTETTEN OCH HELENA
Wolfgang Amadeus Mozart: Hornkvintett Ess-dur K 407
		
LISA, MATS, NATALIA, VICTORIA, MAGNUS och FILIP
Gavin Bryars: 11th Floor
satserna Blanche och Molly
IRINA, NATALIA, VICTORIA, MAGNUS, och FILIP
Sheridan Seyfried: Sextett for clarinett, strings and piano
(arr. Irina Serotyuk)		

(båda översatta till svenska av Emma Härdelin)

STENHAMMARKVARTETTEN, VICTORIA, LISA och FILIP
Lisa Långbacka: En småländsk svit		
satserna Ljusvåg och Vidare		

EMMA, KRISTINE & LISA
Hildegard von Bingen/Brisland Ferner:
Viridissima Virga

SAMTLIGA STRÅKMUSIKER
Mendelson: Första satsen ur Stråkoktett Ess-dur, opus 20
Allegro moderato con fuoco

STORT TACK till våra sponsorer och bidragsgivare,

som gjort festivalen möjlig att genomföra.

Hälsinglands Sparbank

www.konsertmusik.se
Foto & grafisk form, med undantag av bilderna av musikerna, Sune Herbertsson

