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KÄRA PUBLIK
Det är en stor glädje att få hälsa dig välkommen till Hudiks
vall och till Musik mellan fjärdarna, som är den kammar
musikaliska vinterfestival som för andra gången arrangeras
av Norra Hälsinglands Konsertförening i samarbete med
Musik Gävleborg. Norra Hälsinglands Konsertförening är
en idéell arrangörsförening som årligen står för värdskapet
vid ett femtontal konserter i Hudiksvall med omnejd. Konser
terna omfattar såväl instrumental som vokal musik, oftast i
kammarmusikalisk eller symfonisk form. På senare år har för
eningen även arrangerat konserter med program av crossover-karaktär.
Konsertföreningen bildades 1992 på initiativ av Erik
Nilsson och Sune Herbertsson och har således just fyllt
20 år, vilket vi firar genom att bjuda på en Musikalisk
Salong under festivalen (lördag 11:00). Vi samarbetar med
kulturavdelningen inom Hudiksvalls kommun, Musik Gävleborg och Samrådsgruppen för Kammarmusik i Gävleborg,
genom att arrangera, sprida information om och väcka intresse för de olika musikevenemangen i kommunen.
Under 2012 arrangerade föreningen fjorton konserter; tio i det ordinarie programmet, två inom Musik vid Dellen,
en konsert i samband med genomförandet av Omställning Hudiksvalls Framtidsvecka, samt en lunchsoppskonsert.
Under 2013 blir antalet konserter betydligt fler tack vare kammarmusikfestivalen.
En festival som Musik mellan fjärdarna kan bara arrangeras tack vare den mycket stora ideella insats som många
eldsjälar – ingen nämnd och ingen glömd – i och utanför vår styrelse lägger ned. Vi har för närvarande strax under
200 medlemmar. Medelåldern hos våra medlemmar är dock förhållandevis hög, varför vi arbetar hårt på att få fler
ungdomar i vår publik. Ett lovande samarbete inleddes under 2010 med Hudiksvalls Kulturskola, som har resulterat i att vi
nu har fler ungdomar på våra konserter och naturligtvis hoppas vi att de snart blir ännu flera. Ett led i detta är att mer än
hälften av antalet musiker i årets festival är ungdomar.
Föreningens verksamhet finansieras med biljettintäkter, medlemsavgifter och bidrag från Hudiksvalls kommun, Musik
Gävleborg och Kammarmusik-förbundet, RSK. För festivalen får vi dessutom sponsring från Hudiksvalls Tidning, Hudiksvalls
kommun, Musik Gävleborg, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Björn Lundén Information, Kultur- och idrottsstiftelsen/Hälsing
lands Sparbank, Statens Kulturråd (för ett av de verk som uruppförs under festivalen), Iggesund Paper
board, Ericsson, Voith, Monitor, ICA Maxi och Delsbo Candle.
Än en gång varmt välkommen till Hudiksvall och fem dagar i kammarmusikens underbara värld!
Ingmar Höglund   
Ordf. i Norra Hälsinglands Konsertförening
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Festivalens repertoar
och konstnärliga 
profil
Inför premiären av Musik mellan fjärdarna i februari 2011 beslöt vi arrangörer att
inleda samarbete med de båda tonsättarna Paula af Malmborg Ward och Sten
Melin. Vi ville att de skulle skriva nya stycken till vår festival. Syftet med detta var
tvåfaldigt: dels ville vi att ny musik skulle uruppföras också i Hudiksvall, en ort som
tidigare inte förknippats med förstagångsframföranden av konstmusik, dels ansåg vi
att en festival som utöver stöd av privata sponsorer också fick stöd av det offentliga,
hade ett särskilt ansvar att spegla vår egen tids inhemska musikskapande.
Detta beslut fick stor betydelse för den första festivalens repertoarbygge och
konstnärliga profil, något som vi byggt vidare på inför den andra upplagan. Vår
poäng med att knyta tonsättare till festivalen är den att när den kammarmusikaliska
standarrepertoaren får samsas med den helt nyskrivna musiken, och med ännu
okänd musik från äldre tid, uppstår en slags nerv som är svår att åstadkomma när
den nyare musiken ges en alltför undanskymd plats eller saknas helt och hållet i
programmet.
Även årets festival innehåller därför uruppföranden av helt nya stycken, dels en
stråkkvintett av Anna-Lena Laurin från skånska Billinge, dels en kantat av Thomas
von Wachenfeldt från Gränsfors i Nordanstig.
Programmet innehåller för övrigt mer musik från nyare tid än vid 2011 års festi
val. Vid åtta av festivalens tio konserter framförs dessutom minst ett svenskt verk.
Ett annat profilbeslut inför festivalen 2011 var att även engagera musiker med
koppling till vårt eget landskap. I detta låg förstås inget självändamål, beslutet
utgick från det enkla faktum att så många musiker som finns spridda över vårt land
har en koppling till just Hälsingland. Men de allra flesta av dessa ges endast sällan
eller rentav aldrig möjligheten att spela för sin hälsingska hemmapublik, eftersom
arenorna för konstmusiken är förhållandevis få i landskapet. Detta ville vi ändra på.
Bland de tjugo musiker som engagerats till årets festival, har så många som nio
en koppling till Hälsingland. Några av dem har vuxit upp i landskapet, andra har
på senare tid flyttat dit. Någon har dessutom fritidsboende där och flera har delvis
sin verksamhet i trakten runt Hudiksvall. Nytt i år är att vi dessutom har bjudit in
stråkeleverna vid Bollnäs Folkhögskolas musiklinje att delta i festivalen. Som vi ser
det kan möjligheten att få delta i en kammarmusikfestival betyda väldigt mycket för
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unga musikstuderandes utveckling. Vi har dessutom öppnat för Hudiksvalls Kultur
skola att ge en egen konsert inom ramen för festivalen.
På samma sätt som 2011 tar vi även denna gång den nya tekniken till vår
hjälp. Förra gången genomförde vi ett experiment inför publik, då två av våra
festivalmusiker tack vare en fiberoptisk överföring kunde spela den långsamma
satsen i Bachs dubbelkonsert för två violiner, trots att de befann sig på flera kilo
meters avstånd från varandra. I år direktsänder vi via fiber ett par av konserterna
till utvalda mottagare i länet.
Namnet på vår festival har för övrigt att göra med de två vatten som ger
Hudiksvall dess unika utseende. I Hudiksvall finns nämligen Storfjärden, som är
havsviken som nästlar sig ända in i stadskärnan. Men där finns också Lillfjärden,
Hudiksvalls insjö, som binds samman med havet genom en kanal som löper
genom stadens centrum. Och där, mitt i staden mellan de båda fjärdarna, finns
också Kulturhuset Glada Hudik och Hudiksvalls Baptistkyrka, festivalens båda
spelplatser.
Sammantaget handlar Musik mellan fjärdarna framför allt om att just binda
samman, om att knyta Hudiksvall och Hälsingland närmare det nationella kammar
musiklivet, om att med hälsingarnas djupa förankring i sina folkliga kulturer (som
exempelvis folkmusiken och de stora gårdarna) öppna landskapet för nya konst
musikaliska influenser utifrån, om att låta den äldre konstmusiken bilda relief åt den
nya, om att samarbeta över generationsgränserna, så att unga musiker och deras
äldre kollegor kan inspireras av varandras kvaliteter. Därtill finns förhoppningen om
ett dynamiskt samspel mellan de medverkande och publiken. Få evenemangs
former kan lika effektivt som en kammarmusikfestival tillgodose vårt kulturella
kontaktbehov och vår längtan efter närhet och identitet genom konsten.
Kjell-Åke Hamrén
Festivalens initiativtagare
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deltagand e m u s i k e r
Ann-Marie Backlund sopran
Sopranen Ann-Marie Backlund, född 1970, studerade vid Opera
högskolan i S
 tockholm. Hennes första större framträdande ägde rum i
Värmland 1999, där hon i en TV-sänd operakonsert sjöng tillsammans
med Gösta Winbergh. Säsongen 1999–2000 hade hon stora fram
gångar som Mimi i Folkoperans uppsättning av La Bohème och som
Cio-Cio San i Göteborgsoperans uppsättning av Madame Butterfly,
båda o
 perorna av Puccini. 2002 debuterade hon som Leonora i en
nyuppsättning av Verdis La Forza del Destino på operan i franska Rouen.
Under åren som medlem i operaensemblen i Göteborg gjorde hon
flera ledande roller, bl a som Cio-Cio San i Madame Butterfly, som
Tosca i Puccinioperan med samma namn och som Leonora i Verdis
Il Trovatore. Hon sjöng dessutom titelrollen i Puccinis Manon Lescaut.
Som medlem i Frankfurtoperans ensemble gjorde hon därefter många
stora roller, exempelvis som Mimi, Tosca, Manon Lescaut, Chrysothemis,
Jenufa och Káta Kabanová.
På senare år har Ann-Marie utökat sin repertoar, bl a med rollerna
Marguérite i Gounods Faust, Amelia i Verdis Un ballo in Maschera och
Liu i Puccinis Turandot och gjort stor lycka som Chrysothemis i Richard
Strauss’ Elektra vid operahusen i Barcelona, Bonn och i Santiago de
Chile.
Under innevarande säsong sjunger hon titelrollen i Elektra på operan i
Lübeck.
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Håkan Björkman trombon
Håkan Björkman, född 1969, började spela trombon som tioåring. Han började som fjorton
åring studera för John Petersen, tidigare solotrombonist i Kungliga Filharmoniska Orkestern, för
vilken han studerade fram till 19 års ålder. Som sjuttonåring studerade han i Chicago för Frank
Crisafulli och Vincent Chikowitz. Vid samma period fick han en del framgångar vid olika prov
spelningar, bland annat till solotrombonisttjänsten i Gävle symfoniorkester. Senare i karriären har
han även blivit särskilt inbjuden att provspela till orkestrar utomlands, bl a till Cleveland Orchest
ra och New York Philharmonic i USA, där han även blivit inbjuden att ge en master class vid
Juilliard School of Music.
1989 kom Håkan in på musikerlinjen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där han i tur
och ordning studerade för Jan Andersson och Sven-Erik Eriksson. Redan efter ett år började
han frilansa i de olika Stockholmsorkestrarna och efter ytterligare två år fick han ett vikariat i
Kungliga Hovkapellet. 1993 vann han jobbet som stämledare till Stockholms Blåsarsymfoniker
och kom samma år in på solodiplomlinjen på KMH. 1995 vann han solotrombonisttjänsten i
Kungliga Hovkapellet, där han sedan jobbade till 2010, när han fick tjänsten som solotrombo
nist i Sveriges Radios Symfoniorkester. Vid sidan av orkestertjänsten har Håkan varit solist med
ett flertal orkestrar och vunnit många internationella solisttävlingar. Han har fått tre konserter
skrivna till sig, bl a en av Christian Lindberg. Håkan har även utvecklat en helt egen trombone
modell tillsammans med Yamaha, där han är ”performing artist” Han är sedan 1998 även
stämledare i Chamber Orchestra
of Europe.
Håkan har undervisat ca tio år
på Kungliga Musikhögskolan och
undervisar nu vid Örebro Musik
högskola och Birkagårdens folk
högskola och är ofta anlitad till att
ge mästarkurser utomlands. Han
har just spelat in sin andra soloCD, denna gång tillsammans med
pianisten Mats Jansson.
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Rune Broberg piano
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 kyrkomusikertjänst i Iggesund var han
även ledare för Iggesunds orkesterförening 1972–1982.
Förutom arbetet som organist och körledare har han alltid funnits med som ackompanjatör i
olika konstellationer, bl a med artister som klarinettisten Putte Wickman, operasångare som
hovsångerskan Ingrid Tobiasson, violinisten Lars Fresk m fl.
Kännetecknande för Runes musikutövning är en spännande bredd i musikval och
konstellationer – alltifrån Haydns Skapelsen med kyrkokör, orkester och solister till halsbrytande
musikshower med profana körer. Parallellt med organisttjänsten i Hudiksvall är han också verk
sam som pianoackompanjatör, bl.a. har han gjort flera hundra konserter tillsammans med
sångerskan och textförfattaren Py Bäckman.

Josef Cabrales-Alin violin
Josef Cabrales-Alin, född 1975, är uppvuxen i Uppsala och arbetar
för närvarande i Gävle Symfoniorkester. Under åren 1992–97 stude
rade Josef för Prof. Harald Thedeen och Henryk Kowalski vid Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm. Han har också deltagit i masterclasses
för bland andra Franco Gulli, Vadim Brodsky, Milan Vitek och Zakhar
Bron. Efter avslutade studier har Josef arbetat som frilans i bland annat
Kungliga Filharmoniska orkestern, Sveriges Radios Symfoniorkester och
Svenska Kammarorkestern. Säsongen 1998/99 var han anställd i
Uppsala Kammarsolister.
Vid sidan om orkesterjobben har Josef medverkat vid ett flertal
musikalproduktioner (Chess, Miss Saigon, Chicago, Cabaret) samt
turnerat med Helen Sjöholm och Anders Widmark. Sedan ett flertal år
är han medlem i Sonanza, som är en ensemble som ägnar sig åt nuti
da konstmusik. Josef har också regelbundet arbetat med NEO, en av
Sveriges ledande ensemblar för nutida konstmusik.
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Kjell-Åke Hamrén violin
Kjell-Åke Hamrén, född 1954, tog violinpedagogisk examen
i Stockholm 1978 med Ole Hjorth som sin lärare i violinspel
och undervisningsmetodik. Han studerade även musikveten
skap i Uppsala under Ingmar Bengtsson. Under sina studieår
1975–81 tog han också privatlektioner för Emil Kamilarov
och Inge Boström och senare under 1980-talet för Josef
Grünfarb. Under ett stipendieår i USA 1972–73 var han elev
till violinisten Kenneth Kuchler, den dåvarande konsertmästa
ren i Utah Symphony i Salt Lake City, och fick dessutom ge
nom ett rekommendationsbrev från Sven Karpe möjlighet att
vartannat veckoslut ta del av Henri Temiankas undervisning
på Brigham Young University.
Kjell-Åke var ordförande i Svenska Stråklärarförbundet
1994–2002 och vice ordförande i European String Teachers
Association 2004–2008. Sedan 2012 är han ordförande i
STIM, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå.

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
Musikhögskola 1986–1990.
Hon arbetade som violinist i Örebro kammaror
kester 1990–1991 och i Symfoniorkestern Norrkö
ping 1991–1992. Sedan 1992 arbetar hon som
pedagog vid Bollnäs folkhögskola, där hon är lin
jeansvarig för musiklinjen sedan 2011.
2009 erhöll Karin Kungliga Musikaliska
Akademiens pedagogpris.
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Ingmar Höglund piano
Ingmar Höglund, är född 1941 och 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 ackompanjatör runt Sverige.
Han har dessutom 40 års erfarenhet i Sverige och USA av forsknings- och
utvecklingsarbete inom områdena integrerade kretsar, fiberoptik och informa
tionsteknologi. Inom integrerad kretskonstruktion var han en pionjär med bl a
utvecklingen av världens första enchips pacemaker. Han tog initiativ till upp
byggnaden av Fiber Optic  Valley, och ledde i det sammanhanget utveckling
en av flera organisationer som har resulterat i många nya arbetstillfällen i
framförallt Hudiksvallsregionen. Han var dessutom ansvarig för uppbyggna
den av Acreo FiberLab i Hudiksvall, norra Europas enda lab för utveckling och tillverkning av nya typer av optisk fiber.
Åren 2000–2007 var han adjungerad professor i elektronik på Mittuniversitetet.
Ingmar har varit medförfattare av flera böcker i elektronik, opponerat vid flera doktorsdisputationer och varit talare,
ordförande och medlem i programkommittéer vid hundratals konferenser och seminarier runt världen.

Anders Inge violin
Anders Inge är född 1954. Han studerade 1972–79 violin för Prof.
Max Rostal vid konservatorierna i Bern i Schweiz och i Köln i Tyskland
samt hos Corrado Romano och Henryk Szeryng vid konservatoriet i
Genéve. Han tillhörde under 1970-talet ensemblen Camerata Bern
som engagerades vid Deutsche Grammophon för en lång rad inspel
ningar med bl a cellisten Mistislav Rostropovich och oboeisten Heinz
Holliger.
Anders arbetar sedan 1979 som frilansmusiker i Stockholms
symfoniorkestrar och med egen stråkkvartett i vilken han framgångsrikt
har breddat repertoaren till att omfatta argentinsk tango och ungersk
csardas.
Anders innehar sedan några år tjänsten som organist och musik
ansvarig för en konsertserie i Gagnefs församling i Dalarna.
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Anja Inge cello
Anja Inge, född 1983, har studerat cello på Malmö Musikhögskola
och vid Musikhögskolan Ingesund med professor Mats Rondin,
Stanimir Todorov och Lars-Inge Bjärlestam som sina lärare.
Tillsammans med sin musicerande familj har kammarmusiken
utforskats sedan hennes tidiga år. Med pappa Anders och stora
syster Jonna har det blivit regelbundna konserter i Storbritannien och
Skandinavien och under senare år även i Ungern, Malta och USA.
Intresset för andra genrer än den klassiska har också präglat
Anjas musikaliska bana. Tillsammans med indiepop-bandet Prov
köket, som bildades i Malmö under studietiden, skrev hon skriv
kontrakt i Japan 2009. Även ett starkt intresse för dans har lett henne
till flera samarbeten inom dans och teater, då bland annat med Lisa
Torun Dance Company med föreställningen SeeSaw, där hon fram
trädde som dansande cellist.
Efter studietiden i Malmö jobbade hon under ett år i Malta
Philharmonic Orchestra och bildade där klarinett-trion Camilleri Trio.
Anja är för närvarande verksam som frilansmusiker och cellopeda
gog i Stockholm.

Jonna Inge viola
Jonna Inge, född 1981, arbetar professionellt som både violast och
mezzosopran.
Hon är uppvuxen i Stockholm men flyttade år 2000 till Skottland för
högskolestudier vid Royal Scottish Academy of Music and Drama. Efter
sin examen 2004 och med flera fina kammarmusikpriser i bagaget har
Jonna jobbat i ensembler som Scottish Ensemble och Scottish Chamber
Orchestra mellan 2003–2011, under ledning av bl a Sir Charles
Mackerras och Valerij Gergijev.
Hemma i Sverige frilansar Jonna som kammarmusiker och orkester
musiker. Som sångare framträder hon både som solist och korist, i bl a
Radiokören. 2013 framträder hon inte bara i Hudiksvall utan också i
Stockholm och London.
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Lars Karlsson trumpet
Lars Karlsson, född 1983, studerade vid Musikhögskolan i Örebro där
han tog e
 xamen som brasspedagog. Sedan 2009 arbetar han i
Kulturskolan i H
 udiksvall som brasspedagog och producent. Han är
även styrelseledamot i Norra Hälsinglands Konsertförening.
Lars spelar trumpet i Karl-Erik Mattssons Hudiksvall Du Stad vid
festivalinvigningen den 6 februari och är en av de lärare som arbetat
med Kulturskolans ensembler inför deras festivalkonsert den 9 februari.

Elemér Lavotha  cello
Elemér Lavotha var solocellist i Kungliga Filharmonikerna
1973–2010, senaste säsongen gästande solocellist i Kungliga
Hovkapellet.
Lavotha föddes i Ungern 1952, inledde 1959 sina studier vid
Sibelius-Akademien i Helsingfors och blev sedan antagen vid
13-års ålder vid Musikhögskolan i Stockholm.Han har därefter
studerat för Pierre Fournier i Genève och för Gregor Piatigorskij
i Los Angeles.
Som solist och kammarmusiker har Elemér Lavotha framträtt
världen över, bl.a i Wigmore Hall, Salle Gaveau samt vid festiva
ler i Portugal,Spanien,Frankrike och Skandinavien.Han finns repre
senterad på ett stort antal cd-inspelningar.Som solist har han
samarbetat med dirigenter som H.Wallberg, J.Levi, E-P Salonen,
O.Kamu, S Comissiona, J.de Preist och B.Klee.
Elemér Lavotha är professor vid Kungliga Musikhögskolan i
Stockholm och har haft mästarkurser i Norge, Finland och Sverige.
Elemér är ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien.Han är
även initiativtagare och konstnärlig ledare för Askanäs konserter
sedan 1996.
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Ove Lundström kontrabas
Ove Lundström föddes i Ljusne 1964 och började spela kontrabas i kommu
nala musikskolan i Söderhamn under gymnasietiden. Efter två års musikstudier
1982–84 vid Bollnäs Folkhögskola och i Falun 1984–86 började han sina
högre musikstudier vid Malmö musikhögskola 1986–88. Han var anställd
som kontrabasist i Malmö Symfoniorkester 1988–96 och har sedan dess
frilansat i olika orkestrar, framför allt i Nordiska Kammarorkestern, Sundsvall.
Ove arbetar sedan 1996 som musiklärare på Staffangymnasiets estetiska
program i Söderhamn, Söderhamns kulturskola samt vid Bollnäs Folkhögskola

Bernt Lysell violin
Bernt Lysell, född 1949, studerade violin vid Kungl. Musikhög
skolan i Stockholm för Prof. Josef Grünfarb, där han också tog
solistdiplom med jetong. Han fortbildade sig i Freiburg och
München och g
 enomgick därefter vidare studier i USA med
Prof. Joseph Gingold som lärare. Från 1979–1972 var han
anställd i Hovkapellet i Stockholm. Därefter fick han tjänst i
Sveriges Radios Symfoniorkester, från 1977 som 1:ste konsert
mästare fram till 2010. U
 nder några år på 1990-talet innehades
samma position i Kungl. Filharmonikerna.
Bernt var primarie i Lysellkvartetten i över 20 år, och har med sin
kvartett konserterat i många europeiska länder samt gjort en rad
grammofoninspelningar. Han var också konsertmästare i Stockholm
Sinfonietta från starten i slutet av 1970-talet. Sedan 2010 är han
medlem av Uppsala Kammarsolister och konsertmästare i Uppsala
Kammarorkester.
Han har erhållit Litteris et Artibus och är medlem av Musikaliska
Akademien.
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Carl Petersson piano
Carl Petersson, född 1981, utexaminerades från det Kongelige Danske
Musikkonservatorium i Köpenhamn, där han studerade piano och
pedagogik för professor José Ribera. Under sin studietid deltog Carl i
många internationella mästarklasser i Sverige, Danmark och Israel. Fyra år i
följd fick han stipendier till Tel-Hai International Piano Master Classes, där
han studerade för den legendariske pianisten Pnina Salzman.
Carl har vid flera tillfällen framträtt som solist med symfoniorkestrar i
Sverige, Danmark, Polen, Frankrike, Tjeckien, Tyskland och Israel. 2009
debuterade han i Nordamerika som solist med West Coast Symphony i
Vancouver, Kanada och Carson City Symphony, USA. Han framträder
också ofta som pianist i kammarmusik – senast med sångerskan Petra
Jablonski, med vilken han är skivaktuell.
Som lärare har Carl undervisat på flera skolor, bl a Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn.
2009 påbörjade han också sina doktorandstudier för prof. Mariola Cieniawa vid musikhögskolan i Kraków.
2012 inledde han en seminarieserie om Leopold Godowsky vid musikhögskolorna i Stockholm och Kraków.
Carl har vunnit priser i flera pianotävlingar, bl a i den 24:e Chopintävlingen i slottet Antonin i Polen, där han
slutligen stod som vinnare. Han har också spelat in flera skivor, däribland Friedrich von Flotows båda piano
konserter, vilket innebar något så ovanligt som att två 1800-talskonserter slutligen fick sina uruppföranden.

Daniel Stagno piano
Daniel Stagno, född 1982, är en av sin generations främsta pianister och tonsättare.
Efter studier vid Musikhögskolan i Malmö, Sibelius-Akademin i Helsingfors och
Conservatorio della Svizzera Italiana i Lugano har han etablerat sig som pianist och
tonsättare enligt den gamla traditionen.
Bland hans produktion märks över 40 sånger, tre pianosonater, en violinsonat,
en stråkkvartett samt flera stycken för piano och gitarr.
Som pianist lyfter han gärna fram mer sällan spelade verk och hans program har
under de senaste åren inkluderat bland annat Sergei Rachmaninovs första pianosonat,
Nikolai Kapustins Sonat-Fantasi samt Nikolai Medtners sonater och karaktärsstycken.
Genom sitt stora litteraturintresse är han en flitigt engagerad liedpianist och har
arbetat konstnärligt med pristagare från de flesta stora sångtävlingarna i Norden.
En nära vänskap med poeten Tomas Tranströmer, 2011 års Nobelpristagare i
litteratur, har resulterat i flera pianostycken för vänster hand, samt 2012 hans största
verk hittills: 17 Sånger baserade på dikter av Tomas Tranströmer, skrivna direkt för den
finske barytonen Petteri Lehikoinens röst.
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Helsinge Baroque Band
Helsinge Baroque Band är en nybildad kvartett med
fokus på tidig konst- och folkmusik. Medlemmarna i
ensemblen står stadigt i bägge traditionerna och
har ofta anlitats som kursledare och musiker i
Sverige och utomlands.

Jonas Bleckman från Norrköping, är en av
landets mest eftersökta cellister inom folkmusiken. Han
har studerat vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
och turnerar i olika folkmusikaliska konstellationer som
bl.a. Mats Berglunds Trio. Förutom folkmusiken före
kommer Jonas i olika konstmusikaliska sammanhang.
Isak Björklund  från Färila, har förutom folk
musik och klassisk musik specialiserat sig på improvi
sation, och då främst inom den amerikanska traditio
nen. Isak har turnerat med bl.a. bluegrassgrupper och
traditionella jazzensembler. Han har även vunnit spel
manstävlingar och erhållit en rad utmärkelser som
t.e.x. Eric Öst-stipendiet och årets spelmansprofil i
Närke 2009. Isak har vid sidan om sitt arbete som stråkoch gitarrlärare haft en hel del pedagogiska uppdrag i form
av kurser och work-shops runt i Sverige.
Johan Jonsson är född i norrbottniska Luleå och har
spelat klassisk gitarr sedan barnsben. Han har utbildat sig
vid Framnäs folkhögskola och Kungliga Musikhögskolan i
Stockholm på klassisk gitarr, men har även ett stort intresse
av historiska instrument som 1800-talsgitarr, barockgitarr
och luta, samt musiken och tanken som följer med dessa.
Johan vann tillsammans med blockflöjtisten Kristine West
Stockholm International Music Competition våren 2010.
Han har konserterat landet runt som solist och i olika
kammarmusikaliska sammanhang.
Kristine West är född i Alfta och inledde sin musiker
bana inom svensk folkmusik. Hon har senare studerat vid
musikkonservatoriet i Falun och Kungliga Musikhögskolan för

prof. Dan Laurin. West har även erhållit en rad utmärkelser
som Musik Direkts Kammarmusikpris 2008, vinnare av
Grand Prix 2010 m.m. Kristine har även turnerat med bl.a.
Flauto Arbos, West Quartet och Drottningholms Barock
ensemble, samt medverkat på flertal cd-produktioner med
pop- och folkmusik.

Thomas von Wachenfeldt är född i Bergsjö och
inledde sin musikerbana inom extremmetallen. Sedermera
växte intresset för fiolen och därmed konst- och folkmusiken.
Thomas har studerat barockfiol och komposition vid Musik
högskolan Ingesund och folkmusik vid Kungliga Musikhög
skolan. Han har turnerat runt om i världen både som artist
och pedagog och även medverkat på otaliga skivinspel
ningar som producent, musiker och arrangör inom de flesta
musikaliska genrer. Thomas är sedan 2001 riksspelman och
har bl.a. vunnit tävlingen Årets Spelmanslåt (Låt-SM).
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FESTIVALORKESTERN
Festivalorkestern är det självklara namnet på den stråkorkes
ter som framträder i Kulturhuset Glada Hudik vid tre av årets
festivalkonserter. Orkestern medverkar vid festivalinvigningen
6 februari kl 19.30, vid kvällskonserten 8 februari kl 19.30
och vid avslutningskonserten 10 februari kl 16.00.
Festivalorkestern består dels av eleverna i stråkklassen på
Bollnäs Folkhögskola, dels av övriga festivalmusiker som
spelar stråkinstrument. Orkestern dirigeras av Karin Hans-Ers.
Stråkklassen på Bollnäs Folkhögskola läsåret 2012–2013
Stråkklassen på Bollnäs folkhögskola underhåller vid tidningen Ljusnans 100-års middag Oktober 2012. Dirigent Karin Hans-Ers.
Foto: Lisa Linck.

HUDIKSVALLS KAMMARKÖR
Hudiksvalls Kammarkör är en blandad kör med i huvudsak
profan repertoar. Kören som firar sitt fyrtioårsjubileum under
2013 ger en handfull konserter per år i Hudiksvallstrakten.
Kammarkören medverkar i Musik mellan fjärdarna i Karl-Erik
Mattssons Hudiksvall du stad som framförs vid festivalinvig
ningen i Kulturhuset Glada Hudik den 6 februari.
Repetitionsarbetet inför körens festivalframträdande har
letts av kantor Kristofer Sundman. Körens ordinarie dirigent
är Kerstin Winblad von Walter.
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Violin 1
Agnes Högberg (Grieg,
Holst, Wirén, Warlock)*
Rebecca Svensson Hillerud
(Mozart, Bach, Haydn,
Stenhammar, Hudiksvall du
stad)*
Annie Kolvik
Fanny Söderqvist
Sara Lindqvist
Violin 2
Rebecca Svensson Hillerud/
Agnes Högberg*
Atefeh Asadi
Ville Syri
Viktoria Bro

Viola
Ghazwan Numan
Anna-Maria Lundström
Cello
Olof Samuelsson
Max Florén Jehnsen
Hedvig Magnusson
Julia Borg
Kontrabas
Alex Littorin
Boel Mogensen

*Agnes Högberg och Rebecca Svensson Hillerud har delat på
rollen som konsertmästare respektive stämledare i repetitionsarbetet
på Bollnäs Folkhögskola inför ensemblens medverkan i Musik mellan
fjärdarna.

TONSÄTTARE
Anna-Lena Laurin, född 1962, började sin profes
sionella karriär som pianist och sångerska. Idag arbetar hon
uteslutande som tonsättare.
Anna-Lena skriver i första hand en komplex orkestermusik
där de melodiska och rytmiska komponenterna är särskilt
framträdande. Hennes verk kännetecknas ofta av en lyrisk-
romantisk tonalitet, vilken i hennes individuella fall också kan
beskrivas som en själfullhet som drar åt det mörka hållet.
Hon har genom åren fått många kompositionsbeställning
ar. Hennes mest omskrivna verk är Iphigenia som beställdes
av Kungliga Filharmonikerna och uruppfördes inom ramen
för ett tonsättarporträtt i TV. Hon har också skrivit för exem
pelvis Norrlandsoperans orkester, Musica Vitae, Camerata
Nordica och Malmöoperans orkester liksom för artister som
Håkan Hardenberger, Anders Bergcrantz, Terje Tønnesen
och Fredrik Malmberg. Dessutom har hon skrivit för en lång
rad kammarensembler.
Anna-Lenas musik har mottagits med enastående entusi
asm av publiken. Bland dem som uttryckt sin stora uppskatt
ning av hennes produktion Sång till mormor märks ingen
mindre än Drottning Silvia. Hennes Konsert för flöjt, stråkar
och harpa från 2009 nominerades 2011 i konstmusik
kategorin i de svenska musikförläggarnas prisgala Musik
förläggarnas Pris.
Den 7 februari mottar Anna-Lena Eslövs kommuns kultur
stipendium för 2012 och dagen efter uruppförs hennes stråk
kvintett Dance of the Fairies i Hudiksvall. Dance of the
Fairies är Norra Hälsinglands Konsertförenings beställnings
verk till Musik mellan fjärdarna.

Thomas von Wachenfeldt född 1979, från
Gränsfors är både musiker och tonsättare samt riksspelman
på låtar från norra Hälsingland. Han är examinerad violin
pedagog och forskar på informellt lärande vid Luleå tekniska
universitet, samt undervisar i musikpedagogik, musikhistoria,
ensemble och violinspel vid Piteå musikhögskola och Fram
näs folkhögskola.
Thomas anlitas ofta som lärare vid kurser och workshops
runt om i världen.
Under Musik mellan fjärdarna spelar han barockviolin
och fiol samt är en av musikerna i gruppen Helsinge
Baroque Band.
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Onsdag 6 februari
19.30

FESTIVALINVIGNING

| Kulturhuset Glada Hudik
Stora salen

Introduktion om Hudiksvalls Privilegiedag av JONAS HOLM , kommunalråd

KARL-ERIK MATTSSON (1956–): Hudiksvall du stad/Privilegiesången (2009), för sopran, kör,
trumpet (arrangemang för stråkorkester av Thomas von Wachenfeldt)
EDVARD GRIEG (1843–1907): Fra Holbergs tid, svit i gammal stil för stråkorkester, op. 40 (1885)
I. Preludium II. Sarabande III. Gavotte/Musette IV. Air V. Rigaudon
Invigningstal: professor GUSTAF SJÖKVIST

GÖSTA NYSTROEM (1890–1966): Jag har ett hem vid havet till text av Ragnar Jändel,
ur Sånger vid havet (1942)
TURE RANGSTRÖM (1884–1947): Pan, ur Fem ballader (1924), till text av Bo Bergman
FREDRIK LINDH (1965–): Hälsingevals, ur teaterföreställningen Ingen som jag, till text av
Margareta Ekarv (1996)
Välkomstanförande av länsmusikchef Kenneth Johansson

BO LINDE (1933–70): Äppelträd och päronträd till text av Erik Blomberg, ur 14 sånger om våren
op. 40 (uruppförda 1969)
EDVARD GRIEG (1843–1907): Jeg elsker Dig! ur Hjertets melodier op. 5, till text av
H.C. Andersen (1864–65)
JEAN SIBELIUS (1865–1957): Flickan kom ifrån sin älsklings möte op. 37 nr 5, till text av
J.L. Runeberg (1901) Svarta rosor op. 36 nr 1, till text av Ernst Josephson (1899)
DAG WIRÉN (1905–1986): Serenad för stråkorkester, op. 11 (1937)
I. Preludium II. Andante espressivo III. Scherzo IV. Marcia
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musiker
Ann-Marie Backlund, sopran

HUDIKSVALLS KAMMARKÖR

Rune Broberg, piano

FESTIVALorkestern

Lars Karlsson, trumpet

Karin Hans-Ers, dirigent

Karl-Erik Mattsson, kompositör och
gitarrist, är född 1956 i Bjuråker,
Hudiksvall. Han studerade vid Kapells
bergs musikskola 1982–85 och Inge
sunds musikhögskola 1985–89.
Med inspiration från jazz, klassiskt
och visa har hans verk, bl.a. tonsättning
arna av Karin Boyes dikter på cd:n
I gräsmarkens ro, rosats av pressen: ”Mästerligt är ordet”.
”Livet är en berättelse vars känslor blir till musik”, säger
Mattsson om sitt skapande. Hudiksvall du stad är Karl-Eriks
hyllning till hemstaden. Verket uruppfördes på den s k Privile
giedagen 2012. Privilegiedagen, som är den dag då
Hudiksvall fick sina stadsprivilegier under Johan III:s reger
ingstid 1582, infaller den 6 februari.
Gustaf Sjökvist är sedan årsskiftet preses
i Kungliga Musikaliska Akademien.
1967–2011 var han domkyrkoorganist
och ansvarig för konsertverksamheten i
Storkyrkan i Stockholm. Som dirigent är
han närmast legendarisk, dels för sitt
mångåriga arbete med radiokörerna i
Stockholm respektive München, dels för
sitt utåtriktade arbete med den kammar
kör som bär hans eget namn.
Kenneth Johansson är sedan 1999
chef för Musik Gävleborg. Kenneth har
ett förflutet som klassiskt skolad trumpe
tare, musikvetare och producent. Musik
för och med barn och unga ligger Ken
neth särskilt varmt om hjärtat och han är
ordförande för Jeunesses Musicales
Sverige som arbetar med internationellt
musikutbyte.

KARL-ERIK MATTSSON (1956–):
Hudiksvall du stad eller Privilegiesången
Inspirerad av forna tider, för framtiden.
”Du vår stad som vilar mellan berg och hav
och som växt och värnat om vårt välbehag
i din själ så speglas fädrens andetag
Hudiksvall du är vår stad.”

EDVARD GRIEG (1843–1907):
Fra Holbergs tid, svit i gammal stil för stråkorkester,
op. 40 (1885)
Grieg var inte den ende att
skriva musik till 200-årsjubileet
av Ludvig Holbergs födelse, men
det är bara tonsättarens Fra Holbergs tid som fortfarande spelas.
Författarens rykte som ”Nordens
Molière” avspeglar sig i den ga
lanta och v itala musiken. Inspira
tionen hämtade dock Grieg från
Bach och Händel som verkade
samtidigt med Holberg.
Grieg gjorde själv stor lycka vid uruppförandet av solo
pianoversionen i december 1884, och det inspirerade
honom att arrangera musiken för stråkorkester. Det är också i
dess både briljanta och elegant idiomatiska orkesterdräkt
som musiken nästan uteslutande hörs spelas.
De fem satserna är alla komponerade i ljusaste G-dur.
Ett livfullt preludium – en sonatsats i miniformat – följs av ett
antal av barockens vanligaste danssatser. Sarabanden har
en innerlig värme som tillsammans med Air – ett lika subtilt
som vackert lån från Bachs tredje orkestersvit – mer än de
andra satserna frammanar musikens romantiska ådra.
Däremellan de här två långsamma satserna, en pigg och
rytmiskt vital Gavotte samt en passande lantlig Musette.
Sviten avrundas som sig bör med friskhet och spänst med
svitens mest virtuosa sats.
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GÖSTA NYSTROEM (1890–1966):
Jag har ett hem vid havet till text av Ragnar Jändel,
ur Sånger vid havet (1942)
Moses Pergament har beskrivit sin kollega på följande vis:
”Gösta Nystroems musikerväsen är också i högsta grad
genomströmmat av målarögats visuella kraft…”. Nystroem
var tidigt i karriären osäker om han skulle ägna sig åt kon
sten eller musiken och båda konstarterna var viktiga under
hela hans liv. Det måleriska, färgrika är därför inte oväntat
ett tydligt drag i hans musik; i de tidiga verken är särskilt
den franska impressionismen en stor inspirationskälla.
Havet var en mycket väsentlig del i tonsättarens, eller
Gösta Sjöfararen som hans vänner brukade kalla honom för.
Sångcykeln Vid havet som även finns i en version med or
kester, är en av tonsättarens mest spelade. Intrycken från stu
dieåren med Vincent d’Indy märks tydligt i de fem sångernas
impressionistiska färgskimmer, men här finns även dramatiskt
effektfulla avsnitt och en lika framträdande enkel viston. Den
fjärde sången fångar både stillheten men också det uppford
rande tvivlet i Ragnar Jändels dikt från 1928. Hela verket är
tillägnat den finska operasångerskan Aulikki Rautawaara.

TURE RANGSTRÖM (1884–1947):
Pan, ur Fem ballader (1924), till text av Bo Bergman
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”Har jag i toner kunnat vara en ringa, men sannfärdig lär
junge till min ungdoms mästare, han är förresten min medel
ålders, så räcker det. [...] Det var musiken i hans väsen, det
obeskrivliga, svävande, fjärrsynta – och det äkta. Kanske
också, och mest, hans längtan till renhet över livet. Det kan
musiken uttrycka...”. Så beskriver Ture Rangström förebilden
August Strindberg.
Kanske anar man här Rangströms egenart, för hos tonsät
tare har han få verkliga förebilder. På 1940-talet förklarade
till och med Rangström att Schubert var ”den ende klassiker
jag riktigt älskar”. Studierna för bland andra Hans Pfitzner
befäste den senromantiska harmoniken i Rangströms musik,
men det är framför allt det lyriska innehållet som styr. Att det
skrivna ordet har en central roll hos Rangström visar även

hans eget diktskrivande och – framför allt – de många sång
tonsättningarna.
Bo Bergman återkommer flitigt i Ture Rangströms sång
tonsättningar. Bland dessa hör Pan med dess arkaiska tema
tik till de främsta och mest framförda. Axel Helmer pekar i
sin rika biografi över tonsättaren på sångens ”mångdimen
sionella helhet”, vars effektfulla slut hör till ”ett av de stora
ögonblicken i svensk romanskonst”.

FREDRIK LINDH (1965–):
Hälsingevals, ur teaterföreställningen Ingen som jag,
till text av Margareta Ekarv (1996)
Så här beskriver Fredrik Lindh sin Hälsingevals:
”Låten kom till inför föreställningen: Ingen som jag, på trä
teatern i Järvsö, 1996. Den handlar om spelmannen FromOlle. Regissör Peter Oscarsson ville göra en grej av att en
nationalromantisk låt framfördes av mörkhyade skådisen
Jimmy Endeley. Mycket bra! Aktuellt inte minst idag.”

BO LINDE (1933–70):
Äppelträd och päronträd till text av Erik Blomberg, ur 14
sånger om våren op. 40 (uruppförda 1969)
Bo Linde började sin tonsättarbana som 15-åring då han
kom in vid Lars-Erik Larssons kompositionsklass vid Musikhög
skolan i Stockholm. Han hade då redan komponerat flera
verk, till exempel en pianosonatin som tydligt visar prov på
tonsättarens brådmognad även som pianist. Senare i livet
kom han att få utstå kritik för att skriva alltför ”spelvänlig”
musik; verk som inte var tillräckligt allvarligt menade, ansågs
det inte sällan vid den här tiden. Efter flytten till Gävle 1960
kom han att stå än mer utanför de mest inflytelserika musik
kretsarna i huvudstaden.
I Lindes omfattande produktion märks inte minst ett antal
mycket intressanta orkesterverk som nu börjar få den upp
skattning de förtjänar. Med sina 127 sånger hör Bo Linde till
de svenska tonsättare som skrivit flitigast för en solostämma.
De 14 sångerna i op.40 är en beställning från Rikskonser

ter. De inte mindre än tolv tonsatta diktarna spänner över ett
vitt fält: från Johan Ludvig Runeberg till Werner Aspenström.
I Äppelträd och päronträd passar den vårfriska musiken som
handsken till Erik Blombergs naturlyrik.

EDVARD GRIEG (1843–1907):
Jeg elsker Dig! ur Hjertets melodier op. 5, till text av
H.C. Andersen (1864–65)
Flera av Edvard Griegs verk återspeglar tonsättarens eget liv.
Det gäller inte minst när han komponerade för en sångstämma,
en genre han ägnade sig under hela sin karriär (från Ser du
havet 1859 till Jaegeren 1905). I Hjertets melodier är det en
ung man som uttrycker sin kärlek till kusinen Nina Hagerup
som han just träffat och som han snart – i hemlighet – förlova
de sig med. De båda gifte sig 1867, och trots att äktenska
pet inte alltid var lyckligt höll de ihop livet igenom.
Grieg skrev själv: ”Hur kommer det sig att sånger har spe
lat en så stor roll i min produktion? Helt enkelt därför att till
och med jag, liksom andra dödliga, vid ett tillfälle i mitt liv
begåvades med genialiteten (för att citera Goethe). Denna
gnista av genialitet var: kärleken. Jag älskade en ung flicka
som hade en underbar röst och en lika underbar gåva för
tolkning. Den flickan blev min hustru och livskamrat intill
denna dag. För mig har hon varit – det vågar jag påstå –
den enda sanna uttolkaren av mina sånger.”
I sin dikt (1833), i original Min Tankes Tanke, uttrycker
Hans Christian Andersen något helt annat. Kärlekshyllningen
till Jenny Lind förblev obesvarad.

JEAN SIBELIUS (1865–1957):
Flickan kom ifrån sin älsklings möte op. 37 nr 5, till text
av J.L. Runeberg (1901), Svarta rosor op. 36 nr 1, till
text av Ernst Josephson (1899)
Sibelius omfattande sångskapande är inte frukten av beställ
ningar utan avspeglar snarare hans intresse för genren.
Santeri Levas, Sibelius sekreterare, menade att det för kom
positören alls inte var fråga om tillfällighetsverk utan istället

ett uttryck för hans innersta tankar. Generellt sett är de tidiga
re sångerna de mest framförda, även om de senare tonsätt
ningarna inte sällan hör till de intressantaste. Totalt tonsatte
Sibelius texter av drygt trettio olika poeter, de flesta svensk
språkiga. Om den övervägande delen av de tidiga sättning
arna utgår från relativt enkla kärleksmotiv, blir symboliken i
den mogne tonsättarens sånger mer komplex. Inte oväntat
hör även naturen till det mest förekommande temat i Sibelius
sångproduktion.
I Flickan kom ifrån sin älsklings möte fångar Sibelius den
emotionella dramatiken i dikten medan de mörka stämningar
na i Svarta rosor inspirerar Sibelius till en sång fylld av – för
att låna biografen Erik Tawaststjernas ord – ”expressionistisk
lidelse”. Tawaststjerna pekar även på det faktum att Sibelius i
båda sångerna följer texternas olika stämningslägen med
modulationer och på så vis berikar harmoniken ytterligare.

DAG WIRÉN (1905–1986):
Serenad för stråkorkester, op. 11 (1937)
Att både Nielsen och Sibelius hade ett avgörande inflytan
de på den unge Dag Wirén märks tydligt i hans musik. Det
genomlysta och distinkt balanserade har en definitivt nordisk
karaktär, en musikaliska särprägel som de båda musikaliska
förebilderna även frammanar. Tonsättaren uttryckte det själv:
”Jag tror på Gud, Mozart och Carl Nielsen.”
Klarhet och hantverkskunnande – inom tonalitetens ramar
– var genom hela karriären grunden för Dag Wiréns ska
pande. Han brukade även förklara att han strävade efter att
underhålla och förnöja med lyssnarvänlig musik i modern
tappning. Det är något han i bästa mening lyckas med i
den rytmiskt vitala serenaden op.11, komponerad för Stock
holms Kammarorkester. Preludiets direkta tilltal, med närmast
jazzlika accenter, sätter den övervägande optimistiska tonen
för hela verket. Det allvarsmättade Andante espressivo pekar
framåt mot Wiréns mer återhållna senare tonspråk, medan
ett intrikat scherzo för åter till de inledande friska stämningar
na. I den sprudlade finalen åstadkommer han en verkligt
minnesvärd tonslinga som under många år användes som
signaturmelodi i ett BBC-program.
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Torsdag 7 februari
16.00

EFTERMIDDAGSKONSERT

| Baptistkyrkan

Konsertpresentatör: Ulrika Beijer

THOMAS VON WACHENFELDT (1979–): Mysteriekantaten, för sopran, blockflöjt, stråkar
och generalbas (2012). I. Overtyr II. Aria 1 III. Illumination IV. Aria 2
V. Aria 3 VI. Courante VII. Aria 4. Uruppförande
Mysteriekantaten är beställd av Musik Gävleborg med stöd från Statens Kulturråd.
ANON: Svit nr 22 a-moll ur Dübensamlingen (1600-tal). I. Allemande II. Courante III. Ballet
IV. Sarabanda V. Gigue
THOMAS VON WACHENFELDT: Sex barockdanser från Nordanstig, nr 1 i D-dur (2011)
I. Brudmarsch II. Menuett III. Polonäs I IV. Allemande V. Polonäs II VI. Kadrilj
JOHAN HELMICH ROMAN (1694–1758): Två sånger till text av Olof von Dalin
I. Födas, gråta dij och lindas (HRV 828:l, 1738 eller senare?) II. Är det hela tidsfördrifvet
(HRV 828:2, 1738 eller senare?)
THOMAS TOLLETT (trol. upphovsm.): Tollet’s Ground ur The Division Flute del 1
(sammanställd 1705)
THOMAS VON WACHENFELDT: Svit för violin, viola och cello (trad. arr., 2011)
I. Menuett från Borgå II. Polska från Småland
THOMAS VON WACHENFELDT: Balders död, trio för blockflöjt och stråkar med generalbas
(2010). I. Balders drömmar II. Mistelpilen III. Balders likfärd IV. Hyrrokkins krossade skalle
V. Nannas sorg VI. Hermods ritt VII. Hels löfte VIII. Tökks torra tårar IX. Lokejakten
musiker

Ann-Marie Backlund, sopran
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helsinge Baroque band:

Isak Björklund, barockviola

Kristine West, blockflöjt

Johan Jonsson, theorb/barockgitarr

Thomas von Wachenfeldt, barockviolin

Jonas Bleckman, barockcello

Jag arbetar ofta med den koppling som finns mellan barock
en/rokokon och den hälsingska folkmusiken. Ett exempel,
bland många, på detta är arvet från kapellmästaren och
violinisten Carl von Esser. Han reste från tyska Kassel och
försökte starta en akademi för musiker – före Gustav III:s
Musikaliska akademien – tillsammans med violinisten Anders
Wesström från Hudiksvall. Affärerna missköttes tyvärr och
han tvingades ge upp försöket. De melodier och stycken
som Esser tog med sig från storstäderna lever dock in i våra
dagar bland spelmän i bland annat Hälsingland. Ett annat
exempel på inflytande från äldre tiders konstmusik på spel
mansmusiken är de låtar som klockaren Kus-Nisse från
Gnarp lämnat efter sig. Genom sin utbildning i Uppsala fick
hans musik stildrag från bland annat barockmusiken.
Man kan även nämna den klockliknande tonbildning, samt
den ornamentik som både Giuseppe Tartini och Leopold
Mozart talar om. Äldre spelmän från början av 1900-talet
hade uppenbarligen samma ideal. Samma sak gäller den
medvetet ojämna fraseringen, den så kallade lombardiska
rytmen, som både barockens stora och de tidigare folk
musikerna delade. Hos våra dagars spelmän har de här två
särdragen dock försvunnit.

 übensamlingen att döma – tycks ha varit populär i Sverige
D
under 1600-talet. Till sin uppbyggnad inleds den av en tra
ditionell så kallad ”fransk overtyr” med dubbelpunkterad ine
gal rytmik, för att sedan avslutas av en fuga. Tonalt finns det
även en hel del från den svenska folkmusiken, främst i form
av användandet av vallåtsmodalitet.
Aria 1 (I tidernas morgon, i fjärran Nord): En förhållande
vis traditionell aria som huserar såväl barocka stildrag som
inspiration från äldre svensk folkmusik.
Illumination: En polyfon instrumental sats som bär på nu
merologiska förlopp. Den försöker återge Johannes Buréus
esoteriska upplysning.
Aria 2 (Jord, Himmel och Hav): En aria som fungerar som
svar på föregående sats.
Aria 3 (Människa, hon som är mer än Natur): Här ges
glimtar av den bekanta Wasavisan. Arian innehåller en
myckenhet av folkmusikaliskt tonspråk och är komponerad
som en skridande Pavanne.
Courante: En traditionell courante, så som de lät under
1600- och det tidiga 1700-talet.
Aria 4 (Ur världens mitt, en källa flödar): Den avslutande
arian är lite ljusare och framförs som en Bourrée. I sin tonali
tet knyter den an till den inledande uvertyren.

Mysteriekantaten

Sex barockdanser från Nordanstig

THOMAS VON WACHENFELDT (1979–):

Verket bygger på de apokalyptiska visioner Johannes Bureus
(1568–1652) fick i Tuna i Dalarna 1613. Väl tillbaka i
huvudstaden börjar han i poetisk form förkunna förmaningar
om bot och bättring. Som kvinna hade han med stor sanno
likhet blivit bränd på bål, men eftersom Bureus var både riks
antikvarie och lärare till både Gustav II Adolf och Drottning
Kristina slapp han undan med hotfulla verbala påhopp. För
mig är Bureus kanske den mest fascinerande personen i
svensk historia. Han kunde – i princip – allt i den kontext
han levde i, och var dessutom en mycket märklig och mot
sägelsefull person.
Overtyr: Inspirationen hämtas från den franska barocken
(främst J.B. Lully), vilken – av bevarade dokument och

Den här samlingen traditionella låtar tillhör den äldre låt
traditionen från 1700-talets Nordanstig, musik i ett slags
gränsland mellan folkton och barock och är därför tacksam
att arrangera. Jag tyckte dessutom att just de här sex danser
na fungerade väl ihop tonalt och gav sinsemellan variation
åt sviten. För mig personligen är det ett sätt att åter klä melo
dierna i deras ursprungliga dräkter, innan de spreds på
landsbygden och över tid blev förändrade – eller anpassade.

Svit, för violin, viola och cello
Det finns ett uttryck som säger att en polska aldrig är så
vacker som när den kommer efter en menuett. Med det här
verket ville jag återta den här 1700-talstraditionen, där man
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särskilt i den finlandssvenska spelmanstraditionen har satt
ihop dessa två olika danserna. Bruket dog ut i Sverige men
traditionen är fortfarande vital i Österbotten. Just den här
menuetten är dock från Borgå i södra Finland. Dess vackra
melodi går alldeles utmärkt ihop med den relativt välkända
polskan, med ett barocklikt uttryck, från Småland. De två
satserna fungerar även bra ihop tonalt. Båda börjar på ter
sen och har motiv som liknar varandra.

Balders död
Snorres berättelse om Balders död är en fascinerande histo
ria, inte minst ur ett rent metafysiskt perspektiv. Nedstigning
en i dödsriket för tankarna tillbaka till de förkristna, polyteis
tiska religionernas traditioner. Däremot har musiken i grunden
en traditionell norrhälsingsk karaktär; sådan man finner i
trakterna kring Bergsjö, Gnarp och Hassela. Melodimateria
let bygger till stor del på vallmusikens tonala idiom.
Verket är en samling av mina egna låtar – vallåtar, polskor
och sorglåtar – i strikt hållen folkmusiktradition som är tänkta
att skapa musikalisk variation med ömsom snabb ömsom
långsam musik, i olika taktarter. Musiken följer skeendet
tydligt, och molltonarterna speglar det tragiska innehållet.
Uttrycket är nordiskt kärvt och kallt precis som historien är.
Thomas von Wachenfeldt

ANON.
Svit nr 22 a-moll ur Dübensamlingen (1600-tal)
Hovkapellmästaren Gustaf Düben samlade under åren
1640 till 1730 en väldig manuskriptsamling. Bland de
2 300 tonsättningarna finns musik av fler än 300 namngiv
na kompositörer men även ett antal anonyma verk. Tillsam
mans utgör Dübensamlingen över 30 000 handskrivna ark
och ett 25-tal tryckta kompositioner. Vid faderns död done
rade sonen Anders Düben noterna till Uppsala universitets
bibliotek, men här fick de ligga bortglömda i ett vindsutrym
me i 150 år innan de för första gången katalogiserades.
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Även bredden på materialet är imponerade: från den
 mfattande samlingen av kyrklig vokalmusik till fransk opera.
o
Merparten av manuskripten speglar dock den sakrala musik
traditionen i Nordtyskland från 1600- till tidigt 1700-tal.
Bland mer välkända tonsättare märks musik av Buxtehude,
Albrici, Carissimi, Dumont och Schmelzer, men här finns
även ett större antal verk som vi i dag inte vet vem som är
upphovsman till. Det gäller till exempel den svit som står på
dagens program. Musiken är typisk för 1600-talet med ett
antal attraktiva danssatser, här med blockflöjten som ledan
de melodiinstrument.
För den som vill veta mer om Dübensamlingen rekommen
deras Uppsala universitets omfattande databas:
http://www2.musik.uu.se/duben/DubenCollectionInfo.php

JOHAN HELMICH ROMAN (1694–1758):
Två sånger till text av Olof von Dalin: I. Födas, gråta dij
och lindas (HRV 828:l, 1738 eller senare?) II. Är det
hela tidsfördrifvet (HRV 828:2, 1738 eller senare?)
Redan före 30 års ålder var
Olof von Dalin (1708–63)
Sveriges mest ansedde skald.
Samtidigt etablerade han sig
som vår förste journalist med
tidskriften Den svenska Argus.
Det är också den publikation
som brukar anges som den
moderna svenskans ursprung.
Förutom sina höga positioner i
tidens kulturliv, som bland an
nat chef för Kungliga biblioteket och hovkansler, lade hade
von Dalin ett antal hedersuppdrag i olika akademier. Till
dessa skrev han regelbundet lyrik och han var även en flitigt
anlitad hovskald. Av hans totalt 1700 verk är inte mindre än
1500 dikter av olika slag.
Det är först på senare tid som man genom fynd av manu
skripten kunnat spåra vilka melodier som sjungits till de olika

dikterna. Födas, gråta dij och lindas är Dalins födelsedags
hyllning till Fredrik I:s kända älskarinna Hedvig Taube. Den
väckte stor skandal och blev politiskt sprängstoff i kampen
mellan Hattar och Mössor 1738–39. Sedermera kom
textens historiska betydelse att förblekna och särskilt det all
mängiltiga innehållet i de tre första stroferna blev viktigare.
Johan Helmich Roman tonsatte just dessa strofer vid tre olika
tillfällen till olika melodier. I Är det hela tidsfördrifvet, en
lösryckt strof ur en längre dikt, använder Roman musiken till
den tredje satsen ur sin tolfte sonata för flöjt, violin och cem
balo. Den här samlingen kammarmusikverk var för övrigt de
enda egna verk som Roman fick se publicerade under sin
livstid.

Bild

THOMAS TOLLETT (trol. upphovsm.):
Tollet’s Ground ur The Division Flute del 1
(sammanställd 1705)
Termen ”division” har engelskt ursprung och användes från
1600-talet om särskilda improvisationstekniker att utsmycka
en fast melodi med. Begreppet har även använts för att
beteckna färdigkomponerade verk där samma stilgrepp an
vänds. Sångare, klaverspelare, blåsare och stråkmusiker var
alla del av den här traditionen.
The Divison Flute publicerades av John Walsh i London i
november 1705 med undertiteln ”en samling ’divisions’ för
flöjt över några förstklassiga basstämmor”. Med flöjt syftade
Walsh på altblockflöjten – ett instrument som importerades
från Frankrike på 1670-talet – eftersom tvärflöjten knappt
var känd i England vid den här tiden. The Division Violin
(1684) fick stå som modell, och samtliga stycken i första
boken är hämtade ur förlagan. En av de längre satserna är
Tollet’s Ground, troligen komponerad av irländaren Thomas
Tollet som arbetade vid Londons teatrar på 1660-talet.
Jörgen Lundmark
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Torsdag 7 februari
19.30

KVÄLLSKONSERT

| Kulturhuset Glada Hudik
Stora salen

Konsertpresentatör: Sune Herbertsson

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750):
Sonata nr 2 a-moll för soloviolin, BWV 1003 (1720 el. tidigare)
I. Grave II. Fuga III. Andante IV. Allegro
FRANZ SCHUBERT (1797–1828):
Duosonat för violin och piano A-dur, op. posth. 162/D 574 (1817)
I. Allegro moderato II. Scherzo och Trio III. Andantino IV. Allegro vivace
LEOPOLD GODOWSKY (1870–1938):
Java suite (1925) – Part I: III. Hari Besaar; Part IV: II. The Ruined Water Castle at Djokja
EMIL SJÖGREN (1853–1918):
Sonat för violin och piano nr 4 h-moll, op. 47 (1906)
I. Andante espresivo – Allegro II. Scherzo vivacissimo III. Andante con moto IV. Allegro vivace
LEIF SEGERSTAM (1944–):
Poem för violin och piano (1965)
musiker

Bernt Lysell, violin
Carl Petersson, piano
BIld

Carl Petersson
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JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750):
Sonata nr 2 a-moll för soloviolin, BWV 1003
(1720 el. tidigare)
Sonatorna och partitorna, eller
som titeln lyder Sei Solo, à Violino senza Basso accompagnato,
hör med största sannolikhet till
Bachs period som kapellmästare i
Köthen. Med tanke på att Bach
ofta lånade av sig själv och hade
för vana att arbeta om komposi
tioner är dock dateringen inte helt
säker. Det man kan konstatera är att en renskriven kopia i
Bachs handskrift är från 1720. En annan kopia hittades av
en slump i S:t Petersburg 1814, räddad i sista stund från en
grönsakshandlare som tänkt använda manuskripten som
omslagspapper. De sex verken publicerades för första gång
en 1802 av Simrock i Bonn.
I dag tror man att Bach skrev sina verk för soloviolin med
en särskild solist i åtanke. Den tidens stora violinister som
Pisendel, Jean-Baptiste Volumier i Dresden och Köthenorkes
terns egen Joseph Spiess har nämnts i sammanhanget. Bach
var dessutom själv en driven stråkmusiker – det är lätt att
glömma bort att violinen var det första instrument han lärde
sig spela på – och Bachs egna fingersättningar i handskrif
ten tyder på att han själv framförde verken.
Varje sonata har som andra sats en omfattande fuga, där
Bachs visar upp en oöverträffad förmåga att utveckla kom
plext flerstämmig musik med bara fyra strängar och en strå
ke till hjälp. Som kontrast rymmer de första och tredje satser
na allvarlig eller innerlig musik. Finalerna är så till sist
snabbfotat virtuosa. Första satsen i BWV 1003 utmärker sig
med både rikt utsirad men även lyrisk musik, vars sista takter
bildar en övergång till den fyrstämmiga fugan. Här visar
Bach sitt mästerskap genom att skapa en i praktiken obruten
stegring till höjdpunkten i slutet av satsen. I andantet särskil
jer Bach den aria-lika melodin och upprepade åttondels

ackompanjemanget. Den avslutande satsen för verket till ett
briljant slut, där flödet varieras med små och eleganta med
el. Sonatan finns även i en version för luta.

FRANZ SCHUBERT (1797–1828):
Duosonat för violin och piano A-dur, op. posth.
162/D 574 (1817)
Under en tid assisterade Franz Schubert
sin fader skolläraren för att dryga ut
familjens knappa inkomster. Efter
några tröstlösa år som lärare för
skolpojkar sökte Schubert despe
rat efter möjligheter att få kompo
nera. Genom förmögna vänner
kunde han flytta från sin familj och
under ett år helt ägna sig åt musi
ken. Lyckan blev tyvärr inte långvarig,
och Schubert tvingades flytta tillbaka till sin familj och fortsät
ta som lärare. Han hade dock utnyttjat sin tid i frihet väl,
och mellan 1816 och 1817 skapade han inte bara den
femte och sjätte symfonin utan även pianosonater och natur
ligtvis även sånger. Dessutom skrev han kvällens violinsonat.
Den ovanlig verktiteln Duosonat är inte Schuberts egen
men passar utmärkt väl för att beskriva de balanserade stäm
morna, särskilt i de två avslutande satserna. I jämförelse
med de tre tidigare violinsonaterna är op. 162 ett exempel
på Schuberts utveckling som konstnär. Musiken är harmo
niskt rikare och har en större bredd – den unge tonsättaren
hade uppenbarligen lärt sig av förebilden Beethovens exem
pel. Första satsen inleds av pianot utan violinen, och liksom i
en lied är det stråkinstrumentet som agerar sångstämma. Ett
vitalt scherzo bjuder på många harmoniska och dynamiska
överraskningar. Den kromatiska triodelen är dämpat behärs
kad. Andantinot – i den för sångerna typiska ABA-formen –
ger både instrumenten lika stort utrymme i ett slags ”sång
utan ord”. En spänstig wienervals med piano- och violin
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stämman tätt sammanvävda avslutar verket med eftertryck.
Sonaten hörde till de verk tonsättarens bror Ferdinand 1829
sålde till kompositören och förläggaren Anton Diabelli. Det
skulle dock dröja till 1851 innan det publicerades.

LEOPOLD GODOWSKY (1870–1938):
Java suite (1925) – Part I: III. Hari Besaar; Part IV: II.
The Ruined Water Castle at Djokja
Knappast någon annan har som
Leopold Godowsky förnyat och
fördjupat pianoarrangemanget
som en egen genre. Och ingen
hade före honom förmått skriva
så intrikat och samtidigt elegant
för solopiano. Att det dessutom
inte klingar lika svårt som det
egentligen är har gjort att hans
musik förblivit förhållandevis ovan
lig på konsert. Om man bortser från hans nostalgiska Alt
Wien är det Godowsky massiva och mångskiftande
omarbetningar av Strauss-valser som ibland spelas av särskilt
djärva pianister. Några har även spelat ett urval av hans
notoriskt komplexa Chopinomarbetningar (mer om dessa
och Java-sviten i texten till söndagens lunchkonsert).
Så här skriver Carl Peterson om de två styckena:
”Hari Besaar betyder ”den stora dagen” i största allmän
het. I Godowskys fall befinner vi oss på en marknad, en ker
mesh, med alla dess färgstarka personligheter, fakirer, hand
lare och folk som går runt och tittar på vad som erbjuds. Det
är även det enda stycket i hela sviten där Godowsky använ
der teman från Java. Här finns även ett motiv från Paul See
ligs Javarapsodi. Totalt jonglerar Godowsky fyra olika teman
som behandlas som en passagaglia, med olika ackompan
jemang till varje tema. Rent pianistiskt är det här en av de
allra mest krävande satserna i Javasviten och bland de ab
solut svåraste jag givit mig i kast med.
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The Ruined Water Castle syftar på en så kallad kraton –
ungefär palats – i Yogyakarta eller Djogjakarta, den stad
där sultanen hade sitt residens. När musiken skrevs var plat
sen enbart en blek skugga av sitt forna jag, men man kan
ana att det en gång i tiden var en plats fylld med lek och
positiv energi. Godowsky uttrycker det som att ”det enda
som återstår är ekon av det som var”. I våra dagar har man
restaurerat dessa ruiner. Googla efter Taman Sari Water
Castle för både bilder och historien bakom detta sagoslott.”

Taman Sari Water Castle

EMIL SJÖGREN (1853–1918):

LEIF SEGERSTAM (1944–):

Sonat för violin och piano nr 4 h-moll, op. 47 (1906)

Poem för violin och piano (1965)

Om Tyskland stod för de flesta
musikaliska influenserna i det
svenska musiklivet under andra
halvan av 1800-talet fann Emil
Sjögren inspiration även från
annat håll. Kritikern Adolf Lind
gren skrev 1883 att ”Sjögren
tager snarare svenskar och frans
män till mönster än tyskar”. Det
påpekades också att Emil
Sjögrens framträdande orgelproduktion hade ”den nästan
orkestrala behandling” typisk för franska tonsättare.
Mot slutet av 1890-talet började hans musik även spelas
utomlands och det gäller inte minst violinsonaterna som även
framfördes i Paris. Efter sekelskiftet gör makarna Sjögren näs
tan varje år fram till krigsutbrottet resor till den franska huvud
staden. Säkert hägrade ett möjligt genombrott i Griegs efter
följd.
Bland Sjögrens verk för violin och piano hör hans två sista
violinsonater (den fjärde och femte) till de här Parisåren.
Han lärde bland annat känna två mycket framstående musi
ker i Frankrike: violinisterna George Enescu som tillägnades
det sistnämnda verket och Jacques Thibaud som dedicera
des Poème – det störst upplagda av Emil Sjögrens fristående
verk för violin och piano. I samtliga dessa tonsättningar är
det franska inflytandet uppenbart, särskilt när det gäller kom
positörens klangliga palett. Samtliga fem sonater bärs upp
av en klassiskt gedigen form, men det är ändå den rika
melodiken som ger verken dess prägel. Ture Rangström skrev
till och med att ”hans pianostycken, till och med hans violin
sonater, de äro förklädda sånger”.

Om Leif Segerstam brukar man
säga att han till utseendet är
mycket lik Brahms. Fast där slutar
likheten, åtminstone på ett ytligt
plan. Där Brahms väntade i det
längsta med att göra verk offentli
ga och inte ens drog sig för att
elda upp verk som han inte an
såg hålla måttet, är Segerstams
produktivitet av ett helt annat
slag. Bara under 2012 har han utökat sin verklista med åtta
symfonier; för att vara mer exakt har han fäst symfoni num
mer 254 till 261 på papper! Frågan är om någon annan
tonsättare kommer i närheten av denna förbluffande skapar
kraft.
En annan sida av Leif Segerstam är hans kreativa engel
ska. Här några exempel på aningen förbryllande orkester
anvisningar: ”Could we have a relativity normal begin
ning?”; ”Take ’La Forza Del Destino’ and half it.”; ”I want
the music more traumatised.”
Det expressiva, fritt hållna, poem för violin (eller cello) och
piano hör till tonsättarens tidiga produktion och har sitt
ursprung i ett kort ballett-adagio. Tonsättaren skriver själv om
musiken med för honom typiskt poetiska bilder ”efter att
exekutörerna tagit sina första steg i detta tonspråk, finns det
alltid tid att lyssna till sig själva och det inre eko som dessa
steg skapar. Därefter skapar han de följande stegen orga
niskt från det som varit. För mig (tonsättaren) är det tempo
jag känner när jag lyssnar nästan samma som det tempo
som jag skrev ner musiken med pennan.”

29

Fredag 8 februari
16.00

EFTERMIDDAGSKONSERT

Konsertpresentatör: georg forss

ANNA-LENA LAURIN (1962–):
Dance of the Fairies, för 2 violiner, viola och 2 celli – Uruppförande
Dance of the Fairies är beställd av Norra Hälsinglands Konsertförening.
FRANZ SCHUBERT (1797–1828):
Stråkkvintett C-dur, op. 163/D. 596 (1828)
I. Allegro ma non troppo II. Adagio III. Scherzo: Presto IV. Allegretto
musiker

Anders Inge, violin 1
Kjell-Åke Hamrén, violin 2
Jonna Inge, viola
Anja Inge, cello 1
Elemér Lavotha, cello 2
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| Baptistkyrkan

ANNA-LENA LAURIN (1962–):

FRANZ SCHUBERT (1797–1828):

Dance of the Fairies, för 2 violiner, viola och
2 celli – Uruppförande

Stråkkvintett C-dur, op. 163/D. 596 (1828)

När jag fick förfrågan att skriva
ett stycke till Musik Mellan Fjärdarna hade jag inte möjlighet att
omgående sätta igång med
denna uppgift då jag var mitt i ett
annat stort beställningsarbete.
Men genast började ändå min
hjärna bearbeta de idéer som
namnet Musik Mellan Fjärdarna
gav. Jag bearbetade min uppgift i både vaket och sovande
tillstånd. Detta så målande namn fick mig att se älvor dansa
i gryningen, i sommarnatten, över vinterns isklädda sjöar, i
höstens sprakande lövverk och i den spirande våren. Så då
hösten kom och jag tog mig an denna kompositionsuppgift
formligen rann Dance of the fairies ur mig i ett musikaliskt
flöde.
Det blev ett rytmiskt om än oregelbundet rytmiskt stycke
där taktarterna ömsom tänjs ut eller skyndar fram – som om
något distraherar eller skrämmer de dansande älvorna. Jag
skrev återkommande teman som om de vore älvornas egna
sånger eller deras trolska ritualer och som om de lekte ta
fatt, rör sig dessa teman, baslinjer och rytmer mellan kvin
tettens musiker i en konstmusikalisk väv. Och då solen stiger,
tassar älvorna i dans fram på lätta pizzicatosteg för att
sedan vips försvinna när solljuset segrar över natten.

I slutet av mars 1828 gav
Schubert för första gången i sin
karriär en konsert med enbart
egen musik. Aftonen blev en fram
gång och Schubert kunde inkasse
ra en god summa pengar. I vanlig
ordning spenderade han frikostigt,
bland annat på biljetter för sig och
sina vänner till en Paganinikonsert.
Osäkerheten på den egna förmå
gan fanns dock kvar – han tog till
och med lektioner i kontrapunkt!
Trots det skapade han, bara under september och oktober,
tre satser i den ofullbordade D-dursymfonin, tre stora körverk,
Der Hirt auf dem Felsen, flera sånger i Schwanengesang,
de tre sista pianosonaterna – och även stråkkvintetten.
I november avled den 31-årige tonsättaren.
I många av de här verken ryms känslan både av något
vemodigt och samtidigt saligt. I efterhand är det lätt att läsa
in en föraning om det nära förestående slutet. Det man kan
konstatera är att Schubert nådde en ny höjdpunkt dessa sista
månader, med kvintetten som det kanske främsta exemplet.
Att Schubert väljer den ovanliga instrumenteringen med två
celli istället för två viola ger musiken en extra tyngd.
Den första satsen har liksom många av Schuberts sena
verk en orkestral bredd. Dess inledande mångbottnade ack
ord för över till ett verkligen friskt tema. Det ljuvt melodiska
motivet som litet senare presenteras i första cellostämman
kunde knappast vara mer annorlunda. Den andra satsen hör
till något av det vackraste som Schubert skapade, men med
en ytterst mörk och dramatisk mellandel. Scherzot har en
symfoniskt tyngd, med en förbluffande långsam marsch som
tycks förebåda Gustaf Mahlers musik. Även rondot lyckas
överraska med dess utåtriktade charm och ungerska
influenser.
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Fredag 8 februari
19.30

KVÄLLSKONSERT  

| Kulturhuset Glada Hudik
Stora salen

Konsertpresentatör: Neta Norén

GUSTAV HOLST (1874–1934):
St. Paul’s Suite, för stråkorkester, op. 29 nr 2 (1913)
I. Jig II. Ostinato III. Intermezzo IV. Finale – The Dargason
MICHAEL HAYDN (1737–1806):
Konsert D-dur för trombon och stråkorkester (1764)
I. Allegro spiritoso II. Andantino III. Presto
BRIAN LYNN (1954–):
Doolallynastics för trombonsolo
PETER WARLOCK (1894–1930):
Capriol Suite, för stråkorkester (1926)
I. Basse-Danse II. Pavane III. Tordion IV. Bransles V. Pieds-en-l’air VI. Mattachins
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750):
Konsert f-moll för klaver och stråkorkester, BWV 1056 (sent 1730-tal eller senare)
I. Allegro II. Adagio III. Presto
musiker

Håkan Björkman, trombon
Carl Petersson, piano
FESTIVALorkesterN
Karin Hans-Ers, dirigent
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GUSTAV HOLST (1874–1934):

MICHAEL HAYDN (1737–1806):

St. Paul’s Suite, för stråkorkester, op. 29 nr 2 (1913)

Konsert D-dur för trombon och stråkorkester (1764)

Få tonsättare förknippas så starkt
med ett enda verk som Gustav(us
Theodore von) Holst (hans farfars
far föddes i Sverige!). Allt sedan
den officiella premiären i Birming
ham den 10 oktober 1918 hör
The Planets till de orkesterverk
som fått flest efterföljare, inte minst
inom filmmusiken. Tonsättaren tog
senare delvis avstånd från sviten,
inte minst som dess framgång helt
överskuggade allt annat han komponerade. Holsts St. Paul’s
Suite är av ett helt annat slag, även om hans förmåga att
skriva effektfullt för orkester märks i båda verken.
Från 1904 fram till sin död var Holst anställd som musik
rektor för St. Paul’s flickskola i London, en tjänst han trivdes
mycket bra med. Sviten är komponerad för skolans orkesters
räkning, och Holst förberedde även blåsarstämmor för att
som han uttryckte det ”alla skulle ha något att göra”. Det
är dock versionen för stråkorkester som publicerades. En
inledande Jig ger verket en frejdig och vital inledning, som
i den helt korta satsen kombineras med stor elegans med ett
kontrasterande andra tema. I Ostinato står andraviolinerna
för den ständigt upprepade skalfiguren mot ett återhållet
pizzicatoackompanjemang. Till det lägger Holst en melodi
stämma i soloviolinen. Tredje satsens intermezzo bjuder på
soloviolin, duett med violin och viola och en avslutning där
satsens huvudtema återkommer, nu med fyra solister ur orkes
tern. Finalen befäster det genomgående folkmusikaliska
temat med två traditionella sånger The Dargason – som
Holst även använde i sin andra svit för militärorkester – och
Greensleeves. Avslutningen är en litet kontrapunktisk läcker
het där båda sångerna klingar obehindrat tillsammans.

Franz Josephs bror Johann Michael
har inte behandlats särskilt snällt
av senare tider. Hans musik är för
hållandevis sällsynt på konsert
programmen, och läser man den
torra beskrivningen i den senaste
upplagan av Groves får man inte
någon större anledning att under
söka saken vidare. Då var den
unge Wolfgang Amadeus av en
helt annan uppfattning. På sina
resor brukade han till exempel presentera den andra satsen
i dagens konsert som exempel på god österrikisk musik.
Bröderna Haydn stod nära varandra livet igenom och Franz
Joseph högaktade Johann Michaels musikskapande, särskilt
den sakrala musiken som han ansåg var av bättre kvalitet än
de egna verken för kyrkan. Som lärare till både Carl Maria
von Weber and Anton Diabelli fick Michael Haydn även
betydelse för kommande generationer.
Att det skrivits virtuost för trombon under andra halvan av
1700-talet har blivit ett känt faktum först de senare decen
nierna. Under 1960-talet drogs slutsatsen att de enstaka
verk som man kände till ursprungligen måste ha haft ett
annat soloinstrument. Först med kunskapen om den öster
rikiske trombonvirtuosen Thomas Gschladt har historieskriv
ningen kunnat korrigeras. I november 1762 spelade
Gschladt för kejsar Joseph och träffade med största sanno
likhet Michael Haydn vid det tillfället. Kvällens konserten i
D-dur är egentligen tre satser för solistisk trombon ur ett större
verk i tio satser. Hela kompositionen publicerades senare
som ett divertimento i D-dur, men brukar kallas för Michael
Haydns trombonsymfoni.
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BRIAN LYNN (1954–):
Doolallynastics för trombonsolo
Det är bara att ta fram ordboken: doolally – engelsk slang
för att förlora förståndet. Bakgrunden är allt annat än munter:
det engelska arbetslägret i indiska Deolali där de svåra för
hållandena och enformigheten gjorde att internerna blev
galna. I det här fallet är kanske galenskapen korrekt fång
ad, men titeln belyser nog lika mycket det faktum att musiken
är tillägnad den brittiske trombonisten och tonsättaren John
”Doolally” Kenny.
Under cirka åtta minuter måste solisten behärska de mest
varierade musikelement: jazz, avsnitt där instrumentalisten
ska frambringa flera ljud samtidigt och till och med ”hysteris
ka skratt”. För den strikt nottrogne exekutören krävs även att
han eller hon ska dricka sex halvstop öl i den sista takten!
Inte undra på att verkets undertitel är ”En kortvarig tortyr för
solotrombon”.

PETER WARLOCK (1894–1930):
Capriol Suite, för stråkorkester (1926)
Philip Arnold Heseltine var en walesisk tonsättare och musik
kritiker som skrev sin musik under pseudonymen Peter War
lock. Efternamnet speglar Heseltines intresse för det ockulta
(warlock = trollkarl). Han är kanske mest uppskattad som
sångtonsättare, men var även en framstående forskare i tidig
musik. Som kritiker gjorde han sig inte sällan känd för kon
troversiella ståndpunkter.
I Capriol Suite, Warlocks mest uppskattade instrumentala
komposition, utnyttjar tonsättaren sin kunskap om tidig musik.
De nobelt gestaltade danserna vittnar om svunna tider, och
bygger på melodier som finns samlade i Thoinot Arbeaus
Orchésographie från slutet av 1580-talet. Boken är skriven i
en slags dialogform mellan författaren och en jurist vid namn
Capriol. Tonsättarens biograf Cecil Gray påpekar dock att
vid en jämförelse så är Warlocks versioner av danserna mer
att betrakta som originalverk.
Trots den korta speltiden rymmer sviten stora kontraster
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som när den snabbt förbiilande Bransles direkt följs av den
innerliga Pieds-en-l’air. Harmoniken förvånar ibland med
dess fräna anstrykningar, särskilt i finalens svärdsdans som
för tankarna till Bartóks klangvärld. Sviten är ursprungligen
skriven för pianoduett och finns även i en version för stor
orkester.

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750):
Konsert f-moll för klaver och stråkorkester, BWV 1056
(sent 1730-tal eller senare)
Det är först när de äldsta söner
Wilhelm Friedemann och Carl
Philipp Emanuel lämnar Leipzig i
slutet av 1730-talet som Bach
börjar tonsätta soloklaverkonser
ter. Och det är antagligen han
själv som spelar solostämman i
de här verken. Johann Matthias
Gesner, en vän från Weimartiden
och för ett kort tag rektor för Thomasskolan, var en stor be
undrare av Bachs musikaliska begåvning. Gesners beskriv
ning av klaverspelaren och dirigenten Bach är det bästa ex
emplet vi har av musikern Bach under en repetition: ”…
vakande över allting bibehåller han rytmen och pulsen bland
trettio eller till och med fyrtio musiker: en nick till den förste,
stampa med foten åt en annan, ge en varnande gest till en
tredje, ge ton i det högsta registret, längst ner i basen eller i
mellanregistret; helt ensam bland allt larm som alla medver
kande åstadkommer. Samtidigt exekverar han de mest svår
spelade partierna själv, håller koll på eventuella misstag när
helst och var helst de begås och håller ihop helheten… full
av rytm i var del av sin kropp.”
Konserten i f-moll är den kortaste men också mest omedel
bart tilltalande av Bachs klaverkonserter, inte minst tack vare
den mycket vackra mellansatsen. Den rytmiskt pregnanta
och kromatiska första satsen hör även den till Bachs verkligt
effektfulla skapelser. Konserten är med stor sannolikhet
ursprungligen för violin men spelas även på flöjt.

Bild
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Lördag 9 februari
11.00

MUSIKALISK SALONG  

| Baptistkyrkan
(Fri entré)

Introduktion: Kjell-Åke Hamrén

INGVAR LIDHOLM (1921–):
Fantasia Sopra Laudi, för solocello (1977)
FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809–1847):
Variations concertantes, för cello och piano, op. 17 (1829)
Thomas von Wachenfeldt: Den musikaliska salongens framväxt i 1800-talets Sverige.
MORITZ MOSZKOWSKI (1854–1925):
Svit g-moll, för två violiner och piano, op. 71
I. Allegro energico II. Allegro moderato III. Lento Assai IV. Molto vivace (1902 eller 1903)
musiker

Bernt Lysell, violin
Anders Inge, violin
Elemér Lavotha, cello
Carl Petersson, piano
Ingmar Höglund, piano
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INGVAR LIDHOLM (1921–):
Fantasia Sopra Laudi, för solocello (1977)
För Ingvar Lidholm var Beethovens stråkkvartetter en grund
pelare. I hans eget skapande fick kammarmusiken dock en
betydligt mindre plats, särskilt efter mitten av 1950-talet.
Undantagen är få, dels dagens Fantasia Sopra Laudi och
dels Amicizia för soloklarinett. Att Hilding Rosenberg
tillägnas celloverket på sin 85-årsdag är ingen slump (21/6
1977). Musiken är en återblick till studieåren för Rosenberg,
där körverket Laudi (1947) är det första betydande verket
av Lidholm. Cellostyckets melodiska material är också
sprunget ur samma verk.
Körtexten är hämtad ur bland annat Jobs bok och Psaltaren och beskriver människans obeständiga karaktär och
Guds förlåtande nåd. Fantasin fångar budskapet med all
varsmättad koncentration; återhållet och samlat utan den
minsta teatrala gestik.

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY
(1809–1847):
Variations concertantes, för cello
och piano, op. 17 (1829)
Bland Mendelssohns kammar
musikverk är verken för cello och
piano mindre ofta spelade. De
två sonaterna – B-dur op. 45,
1838 och D-dur op.58, 1843 –
visar på två sidor hos tonsättare.
Den första är klassiskt ren, den
andra fylld av ett större romantiskt patos men har samtidigt
stor koncentration. Ett opublicerat Assai Tranquillo skrevs
1835 medan en Sång utan ord op. 109 – ett av hans
främst verk i genren – från 1845 blev tonsättarens sista verk
för cello och piano.
De konsertanta variationerna op. 17 skrevs långt tidigare
av en 20-årig kompositör. Temat har en oskuldfull enkelhet
som man knappast förknippar med tonsättaren av den mäs

terliga oktetten från fyra år tidigare. Därefter följer åtta varia
tioner som, med undantag för finalens romantiska intensitet,
bibehåller den klassicistiska klarheten. Banden till Mozarts
och Beethovens variationsverk var vid den här tiden fortfa
rande påtagliga i Mendelssohns musik. Verket komponera
des för den 14-årige brodern, amatörcellisten Paul som
Mendelssohn även komponerade sin första cellosonat för.

MORITZ MOSZKOWSKI (1854–1925):
Svit g-moll, för två violiner och piano, op. 71
Moriz Moszkowski är ett talande exempel på hur snabbt
framgång och popularitet kan vändas i dess motsats. Redan
som 17-åring hade han visat så stor begåvning att han
erbjöds en lärartjänst (!) vid Theodore Kullaks Neue Akade
mie der Tonkunst i Berlin. Han begick sin hyllade debut som
pianist i samma stad två år senare och fick på kort tid erkän
nande inte bara som virtuos utan även som en utmärkt uttol
kare av både wienklassikerna och romantiska verk. Hans
tonsättningar beundrades av bland andra Franz Liszt.
En nervös åkomma gjorde dock att Moszkowski tvinga
des skära ner på sina konsertresor, men han kunde ändå
tjäna stora pengar på sina kompositioner. Från 1910 och
framåt uppfattades han som passé och de pengar han
tjänat förlorade han i och med första världskrigets utbrott.
Han sista år präglades av fattigdom och dödsfall i familjen.
En välgörenhetskonsert i Carnegie Hall 1921 – med
14 flyglar samtidigt på scenen! – var den största ljuspunk
ten. Den imponerande summan som samlades in nådde
dock Moszkowski först under hans sista levnadsår.
Som mycket av Moszkowskis musik präglas sviten op. 71
av elegans och melodisk rikedom. Att tonsättaren även var
en utmärkt violinist märks i den briljanta hanteringen av stråk
instrumenten. Den passionerade inledningen präglar hela
den första satsen. Andra satsens varma lyrik visar på vilket
inflytande Mendelsohns och Schumanns musik hade på
Moszkowskis skapande. I lentots vemod flödar de tre instru
mentens stämmor till syns utan avbrott. Finalen presenterar
verkets mest virtuosa musik med en särskilt briljant koda.
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Lördag 9 februari
15.00

EFTERMIDDAGSKONSERT  
| Kulturhuset Glada Hudik
Stora salen

Konsertpresentatör: Sten Bunne

MARC-ANTOINE CHARPENTIER (1643–1703):
Marche en rondeau ur Te deum D-dur H. 146 (c:a 1690)
Redan 1954 beslutades det att Eurovisionens sändningar skulle inledas med första satsen ur Marc-Antonine Char
pentiers Te Deum H. 146. Året innan hade det återupptäckts av musikologen Carl de Nys. Satsen användes även i
Bud Greenspans 22 timmar långa film om den olympiska historien.

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–91)
Ave verum corpus D-dur, K. 618 (1791). I arrangemang för trumpettrio.
Mozart skrev sin nattvardsmotett för vännen Anton Stoll, musikansvarig vid församlingen Baden bei Wien. I det blott
46 takter långa verket – i original för fyrstämmig kör, stråkinstrument och orgel – märks många drag som skulle återkomma
i hans rekviem.

ARCANGELO CORELLI (1653–1713):
VI. Pastorale ad libitum: Largo, ur Concerto grosso g-moll, op. 6 nr 8,
Julkonserten (1712)
De få verk som finns bevarade av Arcangelo Corelli har fått stor musikhistorisk
betydelse. Det gäller inte minst en samling om tolv concerto grossi, en orkester
genre som Corellis exempel varit helt avgörande för. Mest berömd är den åttonde
konserten med undertiteln ”gjord för att spelas på julafton”. Och det är just den
avslutande pastorala siciliano-satsen – ”kan spelas vid behov” – som knyter an till
den högtid då herdarna fick budskapet om Kristi födelse.

PJOTR TJAJKOVSKIJ (1840–93):
Enterrement de la poupee, ur Album pour enfants op. 39, 24 stycken
för piano (1878)
Till skillnad från Debussys Children’s Corner är Tjajkovskijs Album för unga menat
att spelas av yngre. Till Nadesjda von Meck förklarade han sin ambition att berika
repertoaren för barn med korta och enkla stycken med tilltalande titlar. Tonsättaren
dedicerade sviten om 24 stycken till sin älskade brorson Bobik. Dockans begravning är en värdigt återhållen sorgmarsch, det åttonde stycket i sviten, som helt
logiskt följer på den vemodiga valsen Dockan är sjuk.
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GUSTAV HOLST (1874–1934):
In the Bleak Midwinter (1904/5)
Texten av Christina Rossetti speglar olika aspekter av Kristi liv och budskap. Den har ofta tonsatts av brittiska tonsät
tare, men det är framför allt Gustav Holsts version som är den mest välkända. En enkel och direkt sättning som skrevs för
samlingen The English Hymnal.

TRAD:
Byssan Lull (publ. 1919). I arrangemang för cellokvartett.
Den populära vaggvisan Byssan Lull har spridits genom Evert Taubes försorg. Han ska enligt Uno Myggan Ericson ha
improviserat sången Till luta en stilla augustikväll på Skagen. Melodin är dock en variant av den så kallade Fiskeskärs
melodin som Taube hörde som barn. Texten bearbetades och sången publicerades i Sju sjömansvisor och Byssan Lull 1919.

CHICK COREA (1941–):
Ur Children’s Songs, nr I, III, VI (publ. 1981)
Chick Corea är inte bara en av de främsta och mest mångsidiga av dagens jazzpianister, han skriver även musik i
många olika genrer och sättningar. De tjugo satserna i Children’s Songs påbörjades redan 1971 och var då Coreas
första tonsättningar för solopiano. Effektfulla och kontrasterande miniatyrer påminner de om Erik Saties musik, fast med
vissa jazzsynkopering och blåtonade färgningar.

SHOD/ERIK LINDSTEDT:
Fantasi kring en tidning. Hur låter Hudiksvalls tidning? Improvisation med slagverksensemblen Shod under
ledning av ERIK LINDSTEDT, se sid 40.
Musik av kompositionselever till Daniel stagno
JAN SANDSTRÖM (1954–):
A Christian Song, för trombon och brassensemble (1998)
Jan Sandström och Christian Lindberg har lyckats med konststycket att göra en samtida konsert till ett begrepp. Men så har
de också funnit en mycket kraftfull koppling i Motorcykelkonserten; trombonen tycks som gjord för att gestalta en mullrande
Kawasaki. Och det med mycket humor. A Christian Song är av ett helt annat slag: ”En av de vackraste gåvor jag någonsin
fått kom med posten på min 40:e födelsedag” skriver Christian Lindberg om det fint melodiska stycket som, med tanke på
titeln, inte helt oväntat har en viss hymnlik karaktär.

musiker

Håkan Björkman, trombon
Elever och lärare vid Hudiksvalls Kulturskola
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FANTASI KRING EN TIDNING
Hur låter Hudiksvalls Tidning?
Kulturskolans slagverkspedagog Erik Lindstedt bad HT:s chefredaktör Gunilla Kindstrand fantisera
kring en lokaltidnings rytm. Det här är hennes svar, som sedan blev underlag för en slagverks
improvisation, här framförd av slagverksensemblen SHOD under ledning av Erik Lindstedt.
Ettan – ett sorts muller, som ska egga och dra med sig läsaren in i tidningen. Löftesrikt – ibland
alltför löftesrikt.
Sidan 2: Ledarsidan har mer uppfordrande, övertalande rytm.
Sidan 3: Fem rutor tänkta som regelbundna betningar.
Sidan 4–5: Här är världen som heter Hälsingland. Artiklarna tävlar om uppmärksamhet och
ligger i olika pulser och ljudbilder.
Kanske en bildsida eller ett större reportage smyger in –
tänkt som en tankeflykt och memento.
In och utrikessidorna – avlägsna, nedtonade.
Kultursidan – talar med glada brösttoner. Det sköna, det
högtflygande, de eviga värdena!
Släkt & Vänner. Klockan klämtar. Vi föds. Vi dör. Klockan
klämtar, någon gång också för dig.
Sporten – kamp, dragningar, hets, spänning, tävling, flås.
Och i mååååål!
Annonser, annonser, ett smatter av anbud.
Småsakssidan. Snälla mjuka gungande ljud. Ett fnitter.
Serierna – ja hur låter sådana? Det är oftast 4 x 4 rutor.
Insändarsidan: kakafoni, ilska, falsetter, och upprörda
hjärtslag.
TV – en seg ström av diffusa läten.
Sista sidan – ett slutslag.
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kULTURSKOLAN
På kulturskolan i Hudiksvall kan du spela instru
ment, sjunga, dansa, jobba med drama och
teater, sjunga i kör, orkester eller delta i bildverk
stad.
I vår musikaliska verksamhet finns möjlighet att
sjunga och spela i många olika ensembler som
exempelvis blåsorkestrar, stråkorkester, symfoni
orkester, jazz-, rock- och popensembler, slagverk
sensemble och körer.
Kulturskolans frivilliga verksamhet riktar sig i för
sta hand till elever i skolåldern, men om plats
finns i ett ämne så är det möjligt att delta oavsett
ålder.
Alla elever i årskurs 3 är sedan hösten 2012
garanterade att få träffa lärare från Kulturskolan genom en så kallad kulturgaranti. Detta innebär bland annat att
eleverna får dansa, testa instrument, ha dansmatte, jobba tematiskt med olika estetiska uttryck (kulturlaget) och
mycket mer.
Arbete för att kunna erbjuda gruppverksamheter i fritidshem och förskoleklass har inletts för att nå nya elevgrupper.
Kulturskolan i Hudiksvall är tillsammans med sex andra kulturskolor i Gävleborgs län del i ett projekt kallat DURK
(Distanskommunikation och Uppkoppling av Regionens Kulturskolor) finansierat av Region Gävleborg, där pedago
ger undersöker möjligheterna med distansundervisning. Eftermiddagens konsert livesänds till Bollnäs, Gävle, Ljusdal,
Nordanstig, Sandviken och Söderhamn.

Erik Lindstedt,
slagverkspedagog

Lars Karlsson,
brasspedagog

Monica Renström,
cellopedagog

Daniel Stagno,
pianopedagog
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Lördag 9 februari
19.30

KVÄLLSKONSERT

| Kulturhuset Glada Hudik
Stora salen

Konsertpresentatör: Anna-Lena Laurin

LUDVIG VAN BEETHOVEN (1770–1828):
Trio G-dur, för violin, viola och cello, op. 9 nr 1
I. Adagio – Allegro con brio II. Adagio ma non tanto e cantabile III. Scherzo: Allegro IV. Presto
PAUL HINDEMITH (1895–1963):
Duettsatz/Scherzo för viola och cello (1934)
ANDREA TARRODI (1981–):
Akacia för pianotrio (2009)
ROBERT SCHUMANN (1810–1856):
Kvartett Ess-dur, för piano, violin, viola och cello, op. 47
I. Sostenuto assai – Allegro ma non troppo
II. Scherzo: Molto vivace
III. Andante cantabile
IV.Finale: Vivace
musiker

Josef Cabrales-Alin, violin
Jonna Inge, viola
Anja Inge, cello
Daniel Stagno, piano
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LUDVIG VAN BEETHOVEN (1770–1828):

PAUL HINDEMITH (1895–1963):

Trio G-dur, för violin, viola och cello, op. 9 nr 1

Duettsatz/Scherzo för viola och cello (1934)

Den 21-årige Beethoven anlände
till Wien i mitten av november
1792. Han hade avtalat att
börja studera för Joseph Haydn.
Man kan på de kvitton som beva
rats se att lektionerna inleddes
direkt vid ankomsten. Vad man
idag tror så ingick inga nya verk i
studierna, utan Haydns instruktio
ner och råd rörde enbart de verk
Beethoven tidigare komponerat i
Bonn. Samarbetet – ett på många vis ansträngt förhållande
mellan två genier – varade fram tills Haydns resa till England
i januari 1794.
Det är därför rimligt att anta att Beethovens tidiga verk för
stråktrio skapades helt självständigt; en slags utmaning att ge
sig i kast med en ansedd krävande genre. E-durtrion op. 3
komponerades under 1795. De tre triorna i op. 9 tog
betydligt längre tid; ett arbete som sträckte sig över flera år
och färdigställdes i mars 1798. Till skillnad från många
andra tidiga verk av Beethoven var de här verken knappast
ägnade en bredare allmänhet. De tre kompositionerna kom
till under samma tid som pianosonaterna i det efterföljande
opuset; op. 9 är tillägnade greve von Browne medan
op. 10 dedicerades till hans hustru.
Den långsamma kraftfulla inledningen i G-durtrion fångar
genast uppmärksamheten. Ett sökande första motiv i den
påföljande allegro-delen lämnar så plats åt det självsäkra
första temat. Tonala överraskningar genom hela verket torde
ha överraskat och förargat dåtidens publik. Om första violi
nen dominerar i andra satsens adagio söker Beethoven
balansera stämmorna i andra avsnitt – som i scherzots
dialoger mellan de olika instrumenten. Finalen är ett virvlan
de virtuost presto.

Det är inte ofta man får en ton
sättares allra första tolkning sam
ma dag som när musiken skrevs.
Så är dock fallet med den duett
sats för viola och cello vi får
höra i kväll. Hindemith hade
lovat att bidra med en skivsida
till Columbia Records omfattan
de History of Music. Sagt och
gjort: han vaknade tidigt på
morgonen den 23 januari 1934
och satte sig ner för att komponera.
Två dagar tidigare hade han själv, violinisten Szymon
Goldberg och cellisten Emanuel Feuermann spelat in den
egna andra stråktrion. Den 23:e fanns fanns Feuermann fort
farande tillgänglig och kunde delta i den här unika världs
premiären – mer färskt kan det knappast bli. För den intres
serade finns upptagningen utgiven i EMI:s Composers in
Person-serie. Det korta scherzot innehåller idérik och virtuos
musik, vars snabba kast och vändningar knappt för ett ögon
blick låter musiker eller för den delen lyssnare hämta andan.
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ANDREA TARRODI (1981–):

ROBERT SCHUMANN (1810–1856):

Akacia för pianotrio (2009)

Kvartett Ess-dur, för piano, violin, viola och cello, op. 47

Andrea Tarrodi: ”Jag
skrev Akacia under
sommaren 2009 på
en beställning för Trio
KMW. Den tiden på
året spenderar jag
min mesta tid i Stock
holms skärgård, och
dess vackra dramatiska landskap hade ett påtagligt inflytan
de på verket. Akacia består av två enkla melodier: den för
sta presenteras av violinen och cellon alldeles i början, den
andra introduceras i en melodi spelat i oktaver på pianot.
Genom hela verket framträder de två temana i olika former.
Så kan man till exempel hör ett tema som en ackordisk
variant i pianostämman, och det andra temat i en kanonlik
dialog mellan cellon och violinen.
Akacior är träd, även kallade för törnträd (på engelska
även whistling thorns eller wattles). Den här musiken påmin
ner mig mycket om ett träds naturliga skulpturala kvaliteter –
därav titeln. Mot slutet kan du kanske ana fåglar som sjung
er i akaciaträdet…”

Under Clara Schumanns många
konsertturnéer komponerade Robert
Schumann mycket litet; hennes
personliga närvaro var näst intill
nödvändig för att han skulle kunna
skapa. När hon reser till norra Tysk
land och Danmark 1842 studerade
Robert särskilt Mozarts, Haydns och
Beethovens stråkkvartetter. Dessa
inspirationskällor lyser helt klart ige
nom i mycket av Robert Schumanns kammarmusik och inte
minst i pianokvartetten i Ess-dur op.47, komponerad från
den 24 oktober till slutet av november 1842. Liksom i
pianokvintetten är den främsta inspirationskällan Mozart och
dennes kammarmusikverk för piano och stråkar. Det finns
också andra likheter mellan de två verken: en tematisk enhet
genom alla satser och ett flitigt användande av den fallande
kvinten som enligt musikforskaren Robert Schauffler är en
personlig hälsning till Clara.
Pianokvartetten inleds med en kort och känslig introduk
tion som leder fram till ett allegro, en sats med energi och
friskhet. I mitten stannar så flödet upp och de återhållet
klagande stämningarna från introduktionen återkommer.
Musiken tar fart igen och avslutas med kraft och eftertryck.
Så följer ett rytmiskt intensivt scherzo där de stackaterade
åttondelarna obrutet får flöda satsen igenom.
Ett lyriskt adagio skapar en välbehövlig kontrast till de två
tidigare snabba satserna. Cellon inleder satsen med en ljuv
melodi som sedan tas upp av de andra instrumenten. En
lugnare episod ändrar pulsen i musiken i mellandelen. Det
första temat återkommer och satsen avslutas i ett avspänt
lugn. Kvartettens briljanta final bjuder på snabba löpningar i
både stråkar och piano. Musiken innehåller flera fugerade
avsnitt som liksom många andra detaljer vittnar om Schu
manns klassiska förebilder. Kvartetten avslutas med en uppåt
riktad figur fylld av kraft och glädje.

LIVET I DE FINA MASKORNA
– Vad är egentligen ett samhälle?
Jag minns att jag ställde frågan med uppriktig
nyfikenhet. Han svarade direkt:
–- Ett samhälle är ett finmaskigt nät av beroenden.
Det var för några år sedan, och jag arbetade, som journa
list, med frågor om konstens roll i samhällsutvecklingen.
Han som svarade var konstnär och musiker, med smittande
intresse för människors gemensamma möjligheter. Det hade,
precis vid den tiden, infunnit sig en yrvaken insikt om de
små samhällenas fördelar. Den lilla enheten belastar inte
jordens resurser i samma utsträckning som den stora skalan.
Inte heller kräver ett överblickbart samarbete lika stor energi
åtgång som tiotusentals individuella lösningar. I vissa
lyckliga fall kan också de små samhällena formera sig till en
kritisk massa för nya tankar.
”Ett nät av beroenden”. Det är ett vackert sätt att se på ett
samhälle, till exempel det som kallar sig Hudiksvall. Fjärr
värmesystem. Snöröjning. Fiberoptik. Det ideella kulturlivet,
baserat på hundratals människors imponerande lust och
envishet.
I detta finmaskiga nät av överenskommelser och gemen
samheten ingår även lokaltidningen. Dag efter dag, i över
hundra år nu, har Hudiksvalls Tidning andats in och andats
ut bilder av den värld som finns omkring oss. Tidningen finns
där för att ge bakgrund och fördjupning, skapa samman
hang och överblick och inte minst: låta flera stämmor än de
starkaste höras.

Ett samhälle är ständigt föränderligt. Nätet sträcks och
trådarna löper på nya vis. Nya gränder tar form, liksom
öppna torg och kulvertar att vandra i, både i konkret och
överförd bemärkelse.
Kammarmusikfestivalen är ett av Hudiksvalls Tidnings
största sponsoråtagande. Med fog kan vi låna en fras från
idrottens värld och kalla oss ”stolt sponsor”. Kammarmusik
festivalen har ett imponerande kvalitetsmedvetande och
förmår (på ett högst förebildligt vis) göra nya kopplingar
mellan människor och kunskaper. Verkshöjden är odiskuta
bel. Samtidigt tummas inte på bredden och det djupa enga
gemanget.
Ett bra sponsorsamarbete handlar inte om att någon ger
och någon tar. Det handlar heller inte om reklam eller
banderoller. Istället går det ut på att flera parter förenas i en
och samma ambition: I det här fallet handlar det om att
göra gemensamma möjligheter
tydliga. Och vardagen just här,
på denna plats på jorden, får
en chans att bli ännu lite bättre,
ännu lite mänskligare och ännu
lite klokare.
Gunilla Kindstrand
Chefredaktör på Hudiksvalls
Tidning, Ljusnan, Söderhamns-
Kuriren och Ljusdals-Posten.
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Söndag 10 februari
12.00

LUNCHKONSERT

Konsertpresentatör: Ingmar Höglund

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827):
Pianosonat nr 14 ciss-moll, op. 27 nr 2, Månskenssonaten (1801)
I. Adagio sostenuto II. Allegretto – Trio III. Presto agitato
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827):
Bagatelle a-moll, WoO 59, Für Elise (1810)
CHARLES-VALENTIN ALKAN (1813–88):
Ur preludier op. 31 – nr 6 g-moll, Ancienne Melodie de la Synagogue; nr 8 ass-moll,
Chanson de la Folle au bord de la Mer (publ. 1847)
Ur etyder op. 39 – nr 3 g-moll, Scherzo Diabolico (publ. 1857)
Ur etyder op. 35 – nr 5 F-dur, Allegro barbaro (publ. 1848)
FRANZ LISZT (1811–1886):
Ungersk rapsodi nr 13, S244/13 (publ. 1853)
Andante sostenuto – Più lento – Vivace – Presto assai
LEOPOLD GODOWSKY (1870–1938):
Etyd nr 36 giss-moll för vänster hand, efter Chopins etyd op. 25 nr 6 – tersetyden
LEOPOLD GODOWSKY (1870–1938):
Ur Java suite (1925) – Part III: VII. 3 Dances; Part IV: XII. A Court Pageant in Solo
musiker

Carl Petersson, piano
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LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827):
Pianosonat nr 14 ciss-moll, op. 27 nr 2,
Månskenssonaten (1801)
För eftervärlden har kritikern och
musikskribenten Ludwig Rellstab
för alltid fastställt titeln för Beethovens pianosonat ciss-moll op. 27
nr 2. När han 1850 myntade
begreppet Månskenssonaten
syftade han framför allt på första
satsen, där Rellstab tyckte sig se
månens sken över Luzernsjön.
Långt ifrån alla har hållit med om
den här karakteristiken. Anton
Rubinstein skrev: ”Månens sken väcker ofta en lyrisk känsla,
medan denna musik berättar om en himmel, dold av bly
tunga skyar...”.
Beethovens egen titel på verket – Sonata quasi una fantasia – har spätt på de romantiska spekulationerna kring musi
ken, även om kompositören knappast hade något särskilt
program i åtanke för sonaten. Det här är även ett verk där
Beethoven bryter med traditionen; att inleda med ett adagio
och avsluta med den egentliga sonatformssatsen bröt mot
alla tidens konventioner. Sonaten är ännu ett exempel på hur
Beethoven pekar fram mot romantikens mer individuella syn
sätt på konstnärens skapande.
Det så välkända Adagio sostenutot är, med Czernys ord,
”ett stycke nattmusik, i vilket andestämmor klagar i fjärran”.
För Liszt var det lätta och muntra scherzot ”som en blomma
mellan två avgrunder”, medan den storslagna tredje satsen
– Presto agitato – mullrar ”som om en storm bröt lös”, för att
återigen citera Anton Rubinstein.

Bagatelle a-moll, WoO 59, Für Elise (1810)
Att ett så litet stycke kan väcka så mycken debatt... Musik
forskare har under lång tid diskuterat vem Beethoven egentli
gen syftade på med sitt Till Elise. Tonsättarens handskrift har
inte återfunnits, utan vi får lita till den kopia som en av dåti

dens mest erkända musikforskare och Beethovenexperter –
Ludwig Nohl – fick tillåtelse att göra 1865 hemma hos en
viss Babette Bredl.
Titeln har väckt många frågor, och 1925 framlade musiko
logen Max Unger teorin att Ludwig Nohl helt enkelt läst fel;
att stycket egentligen är skrivet för Therese Malfatti som Beet
hoven planerade att gifta sig med 1810. Det faktum att
Babette Bredl var en viss Josef Rudolf Schachners ogifta mor,
och att Josef Rudolf Schachner fick ärva Therese Maltfattis
hela musikaliska kvarlåtenskap gör teorin trolig. Ingen har
ännu så länge undersökt Schachners kvarlämnade papper –
han fick ärva sin mor – och kanske finns där i någon dam
mig arkivmapp denna legendomsusade bagatell i Beetho
vens egen handstil.
För att göra saken än mer komplicerad så finns en sena
re, betydligt mindre känd, version av stycket. Men inte heller
här har manuskriptet bevarats. Det är tur att vi fortfarande
har några mysterier kvar att lösa!

CHARLES-VALENTIN ALKAN (1813–88):
Ur preludier op. 31 – nr 6 g-moll, Ancienne M
 elodie
de la Synagogue; nr 8 ass-moll, Chanson de la Folle au
bord de la Mer (1847)
Ur etyder op. 39 – nr 3 g-moll, Scherzo Diabolico (1857)
Ur etyder op. 35 – nr 5 F-dur, Allegro barbaro (1848)
Enligt den store pianovirtuosen och musikförnyaren i början
av vårt sekel – Ferrucio Busoni – tillhörde Charles-Valentin
Alkan tillsammans med Chopin, Liszt, Schumann och Brahms
de fem kompositörer som betytt mest för pianomusikens
utveckling efter Ludwig van Beethoven. Franz Liszt själv
hävdade att Alkans pianoteknik överglänste alla andras och
Liszt medgav att han ogärna spelade i Alkans närvaro. Man
kan tillägga att mycket få pianister vågar spela Alkans musik,
och det gäller särskilt de allra största verken. Att till exempel
ge sig i kast med den gigantiska solokonserten i op. 39
kräver en närmast övermänsklig pianistisk förmåga. Oavsett
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formatet är dock Alkans musik krävande, men framför allt
originell. Och den förtjänar att uppmärksammas!
De tjugofem – Alkan omsluter hela samlingen med två sat
ser i C-dur – preludierna är exempel på tonsättarens mäster
liga miniatyrer. Det sjätte stycket har en för tiden ovanligt
tydlig judisk prägel. I det åttonde preludiet, Sången om den
galna kvinnan på stranden, skapar Alkan en dramatisk kon
trast mellan ackompanjemangets djupa anslag (vågornas
rörelser) och melodins allt mer uppjagade stämning.
De första tre satserna i Alkans op. 39 – etyder i alla moll
tonarter – är åtminstone vad gäller spellängd mer hanterliga
musikverk. Scherzo Diabolico – musik som delar stämningar
na hos Liszts Mephistovals och har även många likheter med
Chopins b-mollscherzo – är trots det ytterst svårspelat.
Särskilt krävande blir det på ett modernt instrument att bibe
hålla energin och snabbheten i spelet.
När man hör Alkans Allegro barbaro kan man inte annat
än förundras över denne tonsättares visionära förmåga. Vem
hade kunnat tro att Bartóks slagverkslika hantering av pianot
skulle ha en föregångare i mitten av 1800-talet! Satsen
ingår i Alkans samling med etyder i alla durtonarter.

FRANZ LISZT (1811–1886):
Ungersk rapsodi nr 13, S244/13 (publ. 1853)
Med början 1840 började Liszt publicera en serie verk som
skulle innehålla några av hans mest spelade kompositioner.
Ironiskt nog är titlarna Magyar Dalok och Magyar Rapszódiák (Ungerska nationalmelodier och Rapsodier) missvis
ande. I historisk mening har musiken litet att göra med den
typiskt ungerska folkmusiken, utan är snarare en samman
smältning av zigensk folkmusik och städernas populära
sånger och danser. Sina vana trogen publicerade Liszt revi
derade versioner av tonsättningarna mellan 1851 och
1853, nu med den välkända verkstiteln Ungerska rapsodier.
Baserad på improviserad musik har ändå rapsodierna
gemensamma grundelement: en långsam, fritt hållen intro
duktion (lassù) och en snabb och rytmiskt accentuerad dans
(friska).
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Den trettonde rapsodin (dedicerad till amatörkompositören
greve Leo Festetics) hör till de musikaliskt mest intressanta.
I den brett upplagda inledningen citerar Liszt två folksånger.
Det påföljande friska vivacet – samma melodi återfinns även
i Sarasates Zigeunerweisen – leder fram till en briljant final.
Den åldrade Liszt, ofta ansatt av alkoholrelaterade sjukdo
mar, fick uppleva en sista period av förbättrad hälsa. På jul
dagen 1885 gav den 74-årige tonsättaren sin sista konsert
– på programmet hans egen 13:e rapsodi.

LEOPOLD
GODOWSKY
(1870–1938):
Etyd nr 36 giss-moll för
vänster hand, efter Chopins
etyd op. 25 nr 6 – terse
tyden
Pianofesten fortsätter med en
av Leopold Godowskys
versioner av Chopins etyder.
Och det här är faktiskt det
stycke som satte igång hela processen. Allt som allt finns 53
av Godowskys bearbetningar av Chopins etyder utgivna;
tillsammans utgör de en makalös provkarta på vad som kan
lockas fram ur ett piano av en av musikhistoriens skickligaste
pianist-kompositörer. Att Godowsky var enbart 25 år när
han inledde odyssén är smått ofattbart, särskilt om man
betänker att han i princip var självlärd.
Vad som gör just den 36:e etyden, tillsammans med
tjugoen andra, speciell är att den är skriven för enbart vän
ster hand. Godowsky mål var att kombinera Chopins melo
diska tradition med Bachs flerstämmighet, och därför kräv
des det att man ägnade e
 xtra omsorg åt att utveckla spelet i
den vänstra handen. Men det är definitivt inga torra öv
ningsstycken det handlar om. Godowskys förmåga att om
tolka, expandera, klangligt variera och skapa ett unikt färg
skimmer av flerstämmighet gör det här till verk som står
självständiga gentemot Chopins musik. Och Godowsky var
dessutom mycket noga med att påpeka att detta på intet vis
gjorde originalen mindre värdefulla.
Pianisten Marc-André Hamelin, den främste av alla
Godowskyuttolkare, har skrivit följande om den 36:e etyden: ”För många pianister är detta övermått av terser en
skrämmande innovation (särskilt som de ska klinga lika ledi
ga som om de spelades av höger hand). Det finns dock
inget som säger – i alla fall i teorin – att vänsterhanden
måsta underprestera. Per aspera, ad astra!”

Ur Java suite (1925) – Part III: VII. 3 Dances; Part IV: XII.
A Court Pageant in Solo
För alla artister har resor varit både ett nödvändigt ont och
ett nöje. Innan jetflygens tid, ja innan de kommersiella flyget
var utbyggt, såg en kringresande musikers liv helt annor
lunda ut. En turné upptog månader och ibland år, och det
fanns alltid tid att själv skapa. Godowsky tillhörde inte bara
det fåtalet musiker som hade en helt egen tonsättarröst, han
var även en villig globetrotter. Under sina resor komponera
de han ofta, inte minst de många särklassiga arrangemang
en och transkriptionerna. Men det kom även ett större antal
originalverk från hans penna – alltifrån storslagna komposi
tioner som sonaten i e-moll och den magnifika passacaglian
till samlingar med eleganta miniatyrer, i många fall valser.
Ett av hans mest personliga verk är utan tvekan Javasviten
som Godowsky komponerade under en längre konsertturné i
Sydostasien 1924 och vid hemkomsten till USA. Den korrek
ta titeln på verket är Fonoramor – tonala resor för piano.
Men det handlar inte om några enkla vykortsbilder, utan
Godowsky har verkligen gjort sig mödan att återskapa stäm
ningar, intryck och inte minst den javanesiska gamelanmusi
ken med dess särpräglade klangvärld.
De tre danserna i svitens tredje del uttrycker, med tonsätta
rens ord, i tur och ordning: ”det loja och melankoliska hos
Fjärran östern; gracen och charmen hos de orientaliska dan
sarna; deras poesi och ömhet, översatta till ett västerländskt
idiom”. I En fest vid hovet i Solo tecknar Godowsky ett por
trätt av den pompa och ståt som karakteriserade firandet vid
sultanens hov. Mitt i feststämningen lägger Godowsky in ett
kontrasterande avsnitt med ”det stråk av sorgmod som alltid
finns närvarande i Orientens musik”.
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Söndag 10 februari
16.00

FESTIVALAVSLUTNING

| Kulturhuset Glada Hudik,
Stora salen

Konsertpresentatör: Caroline Schmidt, kommunalråd

JOHANNES BRAHMS (1833–1897): Ungerska danser nr 1 g-moll, Allegro molto (publ. 1869)
och nr 17 fiss-moll, Andantino – Vivace (publ. 1880)
WILHELM STENHAMMAR (1871–1927):
Sentimental romans nr 2 f-moll, för violin och orkester, op. 28 (1910)
GUISEPPI VERDI (1813–1901)
Ur La Forza del destino akt 4 – Leonoras aria ”Pace, pace mio Dio” (premiär 1862)
RICHARD WAGNER (1813–1883)
Ur Tannhäuser akt 2 – Elisabeths aria ”Dich, teure halle” (urpremiär 1845)
FRANZ LEHAR (1870–1948):
Ur Giuditta scen 4 – Giudittas aria ”Meine lippen sie küssen so heiss” (premiär 1934)
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791):
Konsert nr 23 A-dur, för piano och orkester, K. 488 (1786)
I. Allegro II. Adagio III. Allegro assai
musiker

Ann-Marie Backlund, sopran
Rune Broberg, piano
Anders Inge, Stehgeiger
Bernt Lysell, violin
Ingmar Höglund, piano
Festivalorkestern
Karin Hans-Ers, dirigent
50

JOHANNES BRAHMS (1833–1897):

WILHELM STENHAMMAR (1871–1927):

Ungerska danser nr 1 g-moll, Allegro molto (publ. 1869)
och nr 17 fiss-moll, Andantino – Vivace (publ. 1880)

Sentimental romans nr 2 f-moll, för violin och orkester,
op. 28 (1910)

Att Brahms är en dubbelnatur lär
knappast ha undgått den som
hört hans musik. Det seriösa, myn
diga och i alla detaljer gedigna
hantverket är väl representerat.
Men här finns även en betydligt
mer lättsam sida av denne
gigant. En tonsättare som låter sig
fascineras av den passionerade
och eldfängda karaktären hos en
del av tidens populära musik. Det
var melodier som Brahms bland annat lärde sig uppskatta
via den extravagante violinsten Ede Reményi som han turne
rade tillsammans med under några år. Man får förlåta
Brahms att han inte kunde skilja på ungersk folkton och
zigensk musik – samma misstag gjorde till exempel Liszt.
Brahms införlivade även den zigenska musiken i sina större
tonsättningar, som till exempel finalen i violinkonserten.
Den mer folklige Brahms var även en mycket populär ton
sättare; den första samlingen Ungerska danser i original för
piano fyra händer blev en omedelbar succé och följdes av
en andra samling. Totalt komponerade Brahms tjugoen
danser som tillsammans gav tonsättaren och hans utgivare
Fritz Simrock ansenliga inkomster. För att möta efterfrågan
arrangerade Brahms musiken för solopiano och orkestrerade
själv den första, tredje och tionde dansen. Simrock anlitade
andra tonsättare att skapa orkesterversioner av de övriga
ˇ tog sig an de fem sista. Dvorák
ˇ skulle
satserna, där Dvorák
själv göra stor lycka med sina slaviska danser, inspirerade
av Brahms exempel.
I den första dansen efterliknar Brahms zigenska violinisters
spelsätt och här finns även passager som imiterar hackbrä
dans, den ungerska cimbalomens särdrag. Liksom flerparten
av Liszts rapsodier börjar den sjuttonde dansen med ett
känslosamt uttryck, men avslutas med furiös energi.

I Stenhammars musik ryms infly
tande från både Brahms och
Wagner. Trots det var han en
sann nationalromantiker, där den
svenska naturens växlingar och
årstider ger många verk en skift
ningsrik karaktär; från det ljusa
och lätta till det stilla vemodiga.
Det närmast introspektiva i Sten
hammars musik blir mer uttalat i
de senare verken, eller som han
själv uttryckte: ”Ni unga tonsättare säger alltid att ni skriver
som ni känner. Det gjorde jag också – i min ungdom. Nu
komponerar jag som jag vill!”
Redan som 16-åring fick Wilhelm Stenhammar sin första
sång publicerad. Det skulle bli många vokala tonsättningar
under den fortsatta karriären. Till orkesterverken hör de båda
symfonierna, stråkserenaden i F-dur och två pianokonserter.
Liksom ”pianisttonsättare” som Richard Strauss och senare
Dmitrij Sjostakovitj, komponerade Stenhammar dock förhål
landevis litet för solopiano. Nästan lika sparsmakad är hans
kammarmusik, med de sex stråkkvartetterna och violinsona
ten i a-moll som främsta exempel.
De två romanserna för violin och piano (även i version
med orkester vid samma tid) framfördes första gången i
Göteborg den 19 april 1911. Tor Aulin var solist och ton
sättaren dirigerade. Den första romansen är lyrisk medan
verket i f-moll är mer lidelsefullt. Titelns anspelning på det
känslosamma finns däremot inte i själva musiken.
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GUISEPPI VERDI (1813–1901)

RICHARD WAGNER (1813–1883)

Ur La Forza del destino akt 4 – Leonoras aria ”Pace,
pace mio Dio” (premiär 1862)

Ur Tannhäuser akt 2 – Elisabeths aria ”Dich, teure halle”
(urpremiär 1845)

Ödets makt, en av de mest röriga
intriger jag stött på; inte helt lätt
att sammanfatta, är Giuseppe
Fortunino Francesco Verdis 23:e
opera komponerad mellan
Maskeradbalen och Don Carlos.
Handlingen utspelar sig i Spanien
och Italien under 1700-talets mitt.
I första akten dödar inkaättlingen
don Alvaro av misstag markisen
av Caltrava. Don Alvaro och hans älskade Leonora, marki
sens dotter, flyr men blir åtskilda. Efter diverse missförstånd
och falska vittnesbörd är Leonora övertygad om att don
Alvaro övergivit henne och återvänt till Amerika medan don
Alvaro tror att Leonora är död. För att klara av sin saknad
efter don Alvaro och den skuld hon känner efter faderns död
beslutar sig Leonora för att leva isolerad från andra männis
kor. Hon får dock hjälp av en välvilligt inställd Franciscanersuperior som låter henne bo i närheten av klostret, beskyd
dad av en förbannelse som hotar alla som närmare sig
hennes hydda. Mot slutet av operan möter don Alvaro
Leonora igen, bara för se henne dö efter att hon knivstuckits
av sin egen bror.
Operans huvudkarakär är utan tvekan Leonora. Verdi har
gett hennes stora soloscen i sista akten den ovanliga titeln
Melodia. Det är en sammanfattande monolog kring hennes
liv, där Leonora en sista gång försöker förlika sig med sitt
öde: “Frid, frid, min Gud”, en förhoppning som hon och vi
betraktare vet inte ska gå i uppfyllelse.

Wagner gav sin opera den kom
pletta titeln Tannhäuser och sångarstriden på Wartburg, vars intrig
han fått från Heinrich Heines
satiriska dikt Elementargeister.
Tiden är 1200-tal och platsen
slottet Wartburg i tyska Thüringen.
Den unge minnessångaren Tann
häuser är kluven mellan sina
begär till Venus och kärleken till
den idealiserade Elisabeth. Vid en sångarfest prisar han till
allas bestörtning Venus attribut, den fria, sinnliga kärleken
och tvingas därefter avstå från Elisabeth. Han beger sig till
Rom för att söka absolution. Väl tillbaka i Wartburg möts
han av budet att Elisabeth saknat livsviljan utan honom;
det är först vid hennes grav som Tannhäuser finner ro och
förlåtelse.
Det är i andra aktens sångartävling som Elisabeth hälsar
gästerna välkomna in i slottets sal och uttrycker sin glädje att
få se sin Tannhäuser: ”Du sångarsal, jag får dig skåda,/
glad hälsar jag dig än en gång!/I detta rum vi väcktes
båda/ur drömmen jag och han till sång.”

FRANZ LEHAR (1870–1948):
Ur Giuditta scen 4 – Giudittas aria ”Meine lippen sie
küssen so heiss” (premiär 1934)
I den musikaliska komedin Giuditta följer vi den lika mystiska
som sköna huvudrollsinnehavaren med samma namn. I början
av operetten lämnar hon sin make Manuele och flyr med
officeren Octavio till Nordafrika. När Octavio lämnar henne
för att återgå till sin militärtjänstgöring, skapar sig Giuditta
en karriär som nattklubbsdansare. Octavio deserterar, men
när han finner sin älskade i en helt ny roll med många be
undrare förlorar han sin egen självkänsla och drar sig tillba

ka som barpianist. I slut
scenen finner Giuditta åter
Octavio och hennes känslor
väcks till liv. Han är dock en
bruten man som inte längre
vill veta av henne. Den mest
kända sången i hela före
ställningen är Giudittas Meine lippen sie küssen so heiss
som hon sjunger på en natt
klubb i fjärde scenen.
Giuditta är Franz Lehárs
mest ambitiösa verk och har
många likheter med till exempel Carmen. Det var tonsätta
rens personliga favorit bland de egna verken. Till författarna
av librettot skrev han: ”Guiditta är mitt käraste barn. I henne
har jag kunnat lägga något som skapats av mina djupaste
och innersta känslor.”

WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756–1791): Konsert nr 23 A-dur, för piano och
orkester, K. 488 (1786)
Ingen stor tonsättare har liksom Mozart gjort ett verkligen
bestående avtryck, både som tonsättare av konserter och
operor. Det finns dessutom operalika kvaliteter i Mozarts
pianokonserter. Till skillnad från tidigare kompositörer ger
han både pianisten och orkestern större självständighet; ett
givande och tagande på lika villkor som även är typiskt för
Mozarts operor. Dessutom lyfter han i några av sina konser
ter fram karaktärer och scener ut sina operor. Det gäller inte
minst de tre konserter som komponerades under arbetet med
Figaros bröllop – den 22:a (december 1785), den 23:e
(maj 1786) och den 24:e (mars 1786).
Om den 22:a konserten är stort upplagd och vital och
den 24:e en av Mozarts mest mörka och dramatiska verk,
är det ljust lyriska stämningar som ger A-durkonserten dess
karaktär. Den 23:e konserten är tillsammans med den allra

sista, K. 595, den av ton
sättarens sena konserter
som har mest kammarmusi
kaliska kvaliteter. Verket
delar tonart med en handfull
andra av Mozarts verk från
åren 1779 till 1791; violinsonaten K. 526, klarinettkvintetten och klarinettkonserten, och rymmer samma
slags expressiva värme. Sär
skilt första satsen i K. 488
genomsyras av den här
upphöjda innerligheten.
Men även skuggorna når den ljuva musiken; redan det an
dra ackordet i det oväntade G-dur låter ana mer vemodiga
stämningar.
Det är i adagiot som, liksom i den 22:a konserten,
sorgen kommer till uttryck. Den är skriven i den för Mozart
unika tonarten fiss-moll, och är den sista av hans långsamma
satser i molltonart. Slutets återhållna men på samma gång
påtagliga oro återspeglas i Barbarinas aria i början av fjär
de akten i Figaros bröllop. Kontrasten till den sprudlande
och briljanta finalen kunde knappast vara större. Det språng
lika temat sätter omedelbart tonen för det här ytterst upp
slagsrika rondot. Avslutningen har en kraftfull påtaglighet
ovanlig för tonsättaren.
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MUSIK GÄVLEBORG
Musik Gävleborgs 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. Musik Gävleborg är en av landets tjugo länsmusikorganisationer och
ingår i Landstinget Gävleborgs förvaltning Tillväxt och Regional Utveckling.
MUSIK MELLAN FJÄRDARNA
Musik Gävleborg ser med stor förväntan fram emot ännu en fin Kammarmusikfestival i länet.
I ett vintrigt Hudiksvall kommer festivalpubliken att möta några av Sveriges skickligaste musiker
och lyssna till pärlor ur den omfattande kammarmusikrepertoaren. I år bjuder festivalen
dessutom på två uruppföranden, varav ett är beställt av Musik Gävleborg speciellt för denna
festival. 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 Musik mellan fjärdarna 2013.
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Ett STORT TACK till våra sponsorer
och bidragsgivare

Helge Ax:son
Johnsons stiftelse
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www.konsertmusik.se
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