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Kära musikälskare!
Hoppas ni har fått uppleva några av
höstens många konserter med Symfonikerna – våra titeldirigenter har ju
varit hos oss på löpande band. Av konserterna i november och december börjar jag
denna gång med ett mycket exklusivt – och lite
annorlunda – orkestergästspel. Högst sannolikt har du hört denna
orkester på en inspelning, kanske såg du även några av de tv-sända
konserterna på 1980- och 90-talen med deras dåvarande chefdirigent. Jag kommer väl ihåg då jag såg Mahlers andra symfoni på
SVT under min studietid – min första riktigt starka upplevelse
med Mahlers musik. Jag talar om Concertgebouworkestern från
Amsterdam. Denna orkester som under alla sina 130 år har räknats
som en av de allra främsta. I Gramophones senaste rangordning av
världens bästa orkestrar hamnade de högst, över Berlinerna och
Wien. Jag nämnde också att detta gästspel var annorlunda: det
speciella – och vackra – är att Concertgebouw har bett om att få spela
sida vid sida med unga musiker från Västra Götaland. Så Zemlinskys
uvertyr gör de tillsammans med unga musiker från VÄGUS (Västra
Götalands Ungdomssymfoniker) – ett båda ansvarsfullt och generöst
initiativ. Missa absolut inte detta, måndag den 12 november!
Av Symfonikernas egna konserter gör vi Felix Mendelssohns Elias
med Peter Mattei, vår Artist In Residence-violinist Janine Jansen
kommer tillbaka och spelar Anders Eliassons violinkonsert, pianisten
och dirigenten Christian Zacharias kommer till stan och SanttuMatias Rouvali tar sig an Sjostakovitjs femtonde symfoni och Liszts
andra pianokonsert med Alice Sara Ott. Och i december genomför
vi ett av årets mest spektakulära projekt: en halvscenisk version av
Stravinskys opera Rucklarens väg, rollbesatt och dirigerad av vår
kommande förste gästdirigent Barbara Hannigan och i regi av
Linus Fellbom.
Mycket variation före jul.
Du är som vanlig varmt välkommen till nya konsertupplevelser!
Sten Cranner, vd och konstnärlig chef

facebook.com/GothenburgSymphony
Instagram #göteborgssymfoniker
twitter.com/gbgsymfoniker
youtube.com/nationalorkestern

PS: Håll ögonen öppna i november. Vi kommer då att presentera
en stro konstnärlig nyhet!
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Pauserna är precis lika viktiga som
noterna. Ofta är pauserna långt mer
uttrycksfulla och tilldragande för
fantasin. Av det skälet kunde man
önska att många samtida tonsättare skulle inskränka sig till pauser
– men det är kanske för
mycket begärt.
Carl Nielsen (1925)
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Ingela har hört Symfonikerna i 44 år

Tre festivalkonserter med angelägna artisteer

Herr Nielsen, tycker ni min
musik är tillräckligt modern?
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Barbara Hannigan och Linus Fellbom i Paris för att
fota kampanjbilden för Rucklarens väg.

Rucklarens väg från
London till Göteborg
TEXT STE FAN NÄVE R MYR

FOTO MATS BÄCKE R

Hur känns det att göra Rucklarens väg med
Göteborgs Symfoniker?
– Jag är helt begeistrad inför detta projekt, och särskilt att få börja resan med Göteborgs Symfoniker!
Projektet ligger mig varmt om hjärtat, inte minst
för att det innefattar denna orkester som jag haft
så många positiva musikaliska upplevelser med,
liksom en noga utvald grupp unga, professionella
musiker från Equilibrium Mentoring Initiative
som jag grundade 2017. Dessa underbara unga
kolleger handplockades av mig ur en grupp av över
350 sångare från 39 länder som sökte till projektet
vid provsjungningar som pågick i Europa under
flera månader 2017. Och vårt arbete tillsammans
innefattar inte bara förberedelser inför operan,
utan också ett pågående arbete med att etablera
deras karriärer som hängivna, disciplinerade, koncentrerade, mångsidiga och enastående musiker.

Här är Göteborgs Symfonikers kanske mest storstilade projekt säsongen 2018-2019: Stravinskys
neoklassiska opera Rucklarens väg med Barbara
Hannigan som dirigent. Det blir tre föreställningar
12-15 december i regi av Linus Fellbom. Hela projektet dokumentärfilmas också.
Stravinskys opera hade premiär i Venedig 1951
och har sedan dess blivit en favorit inom 1900talets operarepertoar. Inte att undra på – storyn
om rucklaren som söker skönhet, njutning och
rikedom och försakar kärleken till Anne för att
uppnå sina mål är lika aktuell som någonsin.
Berättelsen utspelar sig i 1700-talets London bland
skojare och glädjeflickor och slutar dramatiskt på
ett sinnessjukhus.
I denna unika och sparsmakade iscensättning
tar regissören Linus Fellbom med åskådarna på
en resa i tid och rum: från en avlägsen framtid till
nuet och vidare till 1700-talets London. En upplevelse i ögonblicket där en märklig låda öppnar
sig mot skilda öden – allt under överseende av
dirigenten Barbara Hannigan. Inför projektet
träffades hon och Linus Fellbom i Paris där de
diskuterade iscensättningen och tog bilder till
lanseringen av projektet. Bilderna på dessa uppslag kommer från det tillfället.
Barbara Hannigan har länge fängslats av Stravinskys opera. Här berättar hon om projektet som
får sin premiär med Göteborgs Symfoniker och
ett team unga sångare 12-15 december.

Hur uppstod idén till projektet?
– Tanken att framföra Rucklarens väg uppstod i
ett samtal mellan mig, Marco Feklistoff och Sten
Cranner från Göteborgs Symfoniker. Rollen som
Anne Trulove var den första, stora operaroll jag
tog mig an, och nu sluts cirkeln när detta mästerverk blir den första opera jag dirigerar. När vi först
diskuterade var min tanke att vi skulle anlita erfarna professionella sångare, men sedan fick jag
idén att starta Equilibrium (EQ) och det stod fullkomligt klart att kombinationen EQ och Göte6
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geri och förstörelse… vi har klassiska rollfigurer i
de tre huvudrollerna: Djävulen, Rucklaren och
Trulove, och de övriga rollerna är lika intagande
och pulserande av liv. Jag kan knappt bärga mig!

borgs Symfoniker var vägen vi skulle ta! Projektet
får sin premiär med Göteborgs Symfoniker och
produktionen tas sedan på turné med våra sångare,
regissören Linus Fellbom samt andra orkestrar i
Europa och sedan till Kaliforniens Ojai-festival.

Rucklarens väg är invigningsproduktionen för
Equilibrium Mentoring Initiative som ger unga
artister möjlighet att framträda med framstående
orkestrar på ledande scener världen runt. Denna
iscensättning är en samproduktion mellan
Münchens filharmoniker, Klara-festivalen på La
Monnaie i Bryssel och Ojaifestivalen. Hela
processen har filmats för en dokumentär av
accentus music.

Vad är det som fascinerar mest med denna opera?
– För mig kombinationen av en tidlös berättelse
med text av Auden och Kallman och det sätt på
vilket Stravinsky av deras bidrag inspirerades till
detta mästerverk… hela verket är levande och inte
en sekund är mindre relevant i dag än vid urpremiären. Dess teman handlar om den mänskliga
naturen: girighet, kärlek och lojalitet, självbedrä-

STORA SALEN
ONSDAG 12 DEC KL 19.30
FREDAG 14 DEC KL 18.00
LÖRDAG 15 DEC KL 15.00

GSOplay: Barbara Hannigan sjunger Annes aria
ur Rucklarens väg från en inspelning 2016
Kreativt samtal om Rucklarens väg i Barbara Hannigans kök.
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MITT INSTRUMENT
HORN

Lisa Ford
I artikelserien Mitt instrument presenterar vi i detta nummer Lisa Ford, som
spelar horn i Göteborgs Symfoniker.
TEXT U LLA M AN DE RSSON

FOTO OLA KJ E LBYE

Det kan tyckas vara långt från Lake Michigan till
Sävelången. Men här, just vid skogens kant, har
Lisa Ford slagit sig ned, med sin familj och sina
valthorn.
Det är welsh corgyn Axel som tar emot, med
dunder och brak, på hundars vis. Han stirrar, har
ett ljusblått och ett brunt öga, och är egentligen en
vänlig själ. Den svartvita katten är mer av den coola
typen och kollar in på avstånd. Så öppnas dörren
och Lisa Ford, som är stämledare på valthorn i
orkestern, tar emot tillsammans med frun Ida
Rostrup, också hon musiker i Symfonikerna.
På nedre botten ligger ett av arbetsrummen.
Väggarna är klädda med bokhyllor, ett Whitney
Chicago Baby Grand Piano från 1910 står mitt i
rummet. Valthornen ligger i sina fodral på det mattbeklädda golvet.
– Den här gullar jag extra med, säger hon när hon
lyfter ur ett valthorn från ett nött fodral med ett
spännband i svart virat omkring det. Det är byggt i
Weimar 1918, fast nu spelar jag inte längre så
mycket på det. Jag fick mitt första jobb på det, i
Sarasota Orchestra i Florida. Tidigare ägare var
Sören Hermansson som också spelade i Göteborgs
Symfoniker. När han slutade köpte jag det, berättar
hon.
10

Klockstycket går inte att skruva av från kroppen
som på andra valthorn. På färgen syns det att
instrumentet innehåller mer koppar än de nyare
instrumenten. Ventilerna knirkar lite, ljudet sätter
igång fantasin… Hur många gånger har de tryckts
upp och ner? Vilka konsertsalar har det varit i? I
vilka städers hotellrum har det övernattat efter
utfört dagsverke?
– Valthorn är egentligen ett signalinstrument från
början, berättar Lisa Ford. De användes till jakt och
man kunde bara spela naturtoner på det. På sitt
eget horn visar hon hur naturtonerna låter.
Lisa Ford är sedan 24 år tillbaka en av sex valthornister i orkestern, men vikarierade redan under
1980-talet i två produktioner. Hornisterna sitter i
par, traditionen är att den ena spelar i de höga
registren, den andra i de låga. Hon själv är höghornist.
– Vi har alla våra liv, det är en utmaning att jobba
med 100 andra musiker som också vill göra sitt
bästa. Alla som ger järnet. 2,5 timmars pass på
kvällen är mycket mer ansträngande än man kan
förstå.
Som hornister brukar, placerar Lisa Ford sin
högra hand i klockstycket när hon spelar. Det var
hornisten Hampel som redan på 1700-talet kom
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på att man kunde sänka toner med stopptoner.
Handen kunde ändra toner nedåt ett halvt eller ett
helt tonsteg. Senare tillkom byglar som gjorde att
man kunde stämma hornet. På 1810-talet byggde
man på ventiler på instrumentet, först en, senare
både två och tre.
Så kommer turen till ett horn som ligger i en
specialdesignad ryggsäck.
– Det här är byggt direkt för mig 1985 av Chicagobyggaren Steve Lewis. Det är lite mindre i omkrets,
jag var ju så ung när jag köpte det. I 20 år har jag
spelat på det.
I tryggt förvar på Konserthuset vilar det horn
som hon mest spelar på i orkestern. Det har varit
hennes arbetskamrat i ungefär sex år och är byggt
i Norge av Daniel Rauch.
Håret är burrigt, grått melerat med naturliga
svarta slingor. En liten fläta hänger ned vid tröjans
ringning i nacken, just som om den slitit sig från
den övriga kalufsen. Hennes bruna ögon är mjuka
och glada, någonstans därinne finns ett stråk av
eftertänksamhet.
Lisa Ford föddes i Detroit i Michigan, nära de
stora sjöarna i norra USA. Härifrån kommer de
stora biltillverkarna Ford, General Motors och
Chrysler. Familjen bestod av mamma Violette,
pappa Roosevelt och lillebror David.
– Min far kallades Sonny, och var finmekaniker.
Han gjorde verktyg som användes vid tillverkning
av bilar och byggde den minsta fungerande V8motorn i världen. Nu finns den på Ford Museum
i Detroit, han ritade och räknade ut allt helt för
hand. För att det ska lyckas måste man vara mycket
bra. När pappa dog, gav vi den till hans bror som
såg till att den kom till museet, säger Lisa Ford med
sina runda r och ser stolt ut.
Uppväxt i den miljön är det kanske ingen slump
att familjen heter Ford i efternamn?

Mamma Violette var lärare på mellan- och högstadiet och det var hon som köpte ett piano till
hemmet.
– Det var en liten flygel som hon använde som
lockbete. Jag och min bror fick klinka försiktigt på
den. Jag minns känslan när den kom, jag var fem
år. Men när jag sa att jag ville blir musiker, tog hon
sig för pannan. Hon tyckte att jag passade bättre
som advokat, för att jag käftade så mycket.
Detroit för tankarna till skivbolaget Tamla
Motown med artister som Marvin Gaye, Supremes
och Jackson 5. Och hemmet var fullt av musik;
pappa älskade blues, Nat King Cole och Sinatra,
familjen gick på konserter med klassisk musik.
Som åttaåring blev det lektioner på piano efter
skolan och flöjt när hon var tio. I fjärde klass var
hon tvungen att välja.
– Jag testade lite fagott, men det fanns inget bra
instrument. Så sa läraren att det vi verkligen be-
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höver är en hornist. På fredagen fick jag ett munstycke att öva på och på måndagen ett instrument.
Så var det klart!
14 år gammal var det dags att välja high school.
Valet stod mellan naturvetenskap/matematik och
Interlochen Arts Academy med det stolta mottot:
”Dedicated to the Promotion of World Friendship
Through the Universal Language of the Fine Arts”.
Det ligger strax nordost om Lake Michigan, den
mittersta av de stora sjöarna.
– Vi hade små klasser, 12-15 elever i varje grupp
och vi fick besök av poeter. Det var ensemble varje
dag, brassensemble och orkesterspel.
I slutet på perioden på Interlochen Arts Academy träffade hon hornläraren Fröjdis Ree Wekre
på en hornkurs i Bloomington, Indiana. Wekre
arbetade på Los Angeles California State University, Northridge. Lisa Ford fick mersmak, sökte och
kom in. Där stannade hon i ett år och fortsatte för
samma lärare i tre år, fast då i Norge. En sväng till
San Diego Symphony och sedan Göteborgs Symfoniker.
Det smyger sig in ett och annat främmande ord
i svenskan med de runda r:en. Egentlig med ett
tydligt g och ett förklarande fordi, åren i Norge har
lämnat spår.
Rättvisa och solidaritet var en del av hennes
barndom. Lisa Fords föräldrar kom från familjer
med rötter bland irländare, nordamerikanska
indianer och afroamerikaner.
– Pappa var själv med om att tvingas sitta längst
bak i bussen och resa sig för att lämna plats åt vita
passagerare.
I dag lever hon med hustrun Ida och dottern
Clara som är 11 år. Under tre år, tills för några
månader sedan, var också en ensamkommande
pojke medlem i familjen. Fastän han inte längre bor
kvar har de fortfarande kontakt nästan varje dag.
Vi tar en tur in i John Bauerskogen invid knuten,
följer steniga stigar, går förbi små pölar. Marken är
full av ljusbruna halvt förmultnade eklöv. Asplöven
är grönare, som om de just darrat av sina grenar.
Här ute, i en skogsglänta, spelar hon Nocturno
av Franz Strauss. Vinden tar fatt och skogen blir en
konsertsal; det ekar när musiken blir ett med tallarna och den gröna, fuktiga mossan. Med drillar
och allt.
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Aziza, fr v
Eric Harland, Dave Holland,
Chris Potter och Lionel Louecke

AZIZA

INTERVJU MED TRUMMISEN ERIC HARLAND
TEXT JOHAN SCH E RWI N

FOTO GOVE RT DR I E SS E N

Som vi tidigare berättat i Podiet (nr 1) kommer
trummisen Eric Harland till Göteborgs Konserthus två gånger denna säsong. Först med James
Farm den 1 oktober och nu med multimusikaliska
Aziza den 19 november.
Han är den mest eftersökte trumslagaren i sin
generation. Vid 40 års ålder har han medverkat på
fler än 200 plattor och spelat med etablerade stjärnor som Joe Henderson, McCoy Tyner och Betty
Carter och yngre namn som Esperanza Spalding,
Jane Monheit och Taylor Eigsti.
2018 står Eric Harland inte bara i spetsen för den
egna gruppen Voyager, han är även medlem av
Aziza, James Farm, Charles Lloyds New Quartet,
Prism, Sangam och Overtone. Ändå hinner han
sticka emellan med studiojobb och snudd-på-gratisgig på obskyra New York-klubbar: ”Just to try out
some stuff, you know.”
Aziza har superbasisten Dave Holland i spetsen.
Holland har efter åren hos Miles Davis i början av

1970-talet varit ledare för en rad grupper och storband, ständigt tänkt nytt och slagit sig samman
med nya musiker. Ett exempel är Aziza där saxofonisten Chris Potter och gitarristen Lionel Loueke
också ingår.
– Vi rör oss i gränstrakterna av post-bop, elektronisk fusion och afrikansk traditionell musik, säger
Eric Harland. På något sätt handlar det om en sorts
världsmusik där Dave lägger ett brett harmoniskt
register med sin solida bas och Chris och Lionel
bjuder på kontramelodier och motrytmer.
Mycket av musiken Aziza spelar går i udda taktarter som exempelvis elva- eller niotakt.
– Det gör det lätt för publiken att tappa bort sig,
och jag ser det som en del av min roll att förenkla,
göra de udda rytmerna lätta att följa utan att de
går förlorade.
Eric Harland är inte bara en efterfrågad trumslagare, han är också en smal, vältränad man med
en parallell karriär som modell. Som barn var han
14
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På frågan vad han tycker är det
viktigaste en trumslagare kan göra
i ett band svarar han:
– Be supportive. Man måste förstå
sammanhanget, förstå vad som
behövs – och vad som inte behövs.
Kokar bandet, drar man ifrån.
Är det laidback, eldar man på.
Man måste helt enkelt vara
”the orchestrator”.

extremt överviktig och en självklar måltavla för
illasinnade lärare och klasskamrater. I dag är han
i strålande fysisk form. Det har nu inte bara med
fåfänga att göra (eller rädsla för att återigen bli
överviktig), för Eric Harland är det viktigt att vara i
bra kondition när han ska spela.
– Hemma övar och tränar jag så mycket jag kan.
Det är enkelt, jag har ju ett trumset uppställt och
inte långt till gymmet. Under turnéerna är det
svårare. Man kommer inte åt trummorna förrän
det är soundcheck. Men jag mjukar alltid upp
musklerna och lederna på något sätt. Jag vill känna
mig stark och bekväm när jag spelar.
Den stora fördelen med att spela i många sammanhang tycker Eric Harland är att han inte blir
fångad i ett och samma uttryck.
– På det här sättet får jag verkligen lära mig olika
stilar. Det gör mig mycket mer flexibel. Jag kan
kasta in en gnutta funk när jag spelar bebop eller
vice versa. ”Just add some colours, man.”

STENHAMMARSALEN
MÅNDAG 19 NOV KL 19.30
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Bjud dina vänner att
uppleva Symfonikerna
inleds med en exklusiv smygtitt på kommande
säsong. När musiken klingat ut i Stora salen
fortsätter kvällen i Götaplatsfoajén där baren är
öppen och fler musikaliska överraskningar väntar.
Räkna med en festlig helkväll tillsammans!
Vi vill lära känna dina vänner och hoppas
kunna locka dem till oss för fler framtida konsertupplevelser, därför bjuder vi på biljetterna.

Nu har du som är abonnent chansen att bjuda med
dina vänner på konsert! Låt dem få möjligheten
att upptäcka de magiska ögonblicken på Konserthuset och ta med dem på en kortare konsert i Stora
salen med Göteborgs Symfoniker under ledning av
vår chefdirigent Santtu-Matias Rouvali. Välj mellan
Sibelius Symfoni nr 2 den 31 januari eller
Stravinskys Petrusjka den 1 februari. Kvällen

Biljetterna släpps den 23 november och
de bokas på gso.se/bjud-en-van
Välj en av följande konserter:
ONSDAG 31 JANUARI KL 19.30
SIBELIUS SYMFONI NR 2 44 min

Sibelius andra symfoni skiftar mellan
drömmar och lidelsefulla utbrott och
har blivit hans mest spelade symfoni.
TORSDAG 1 FEBRUARI KL 19.30
STRAVINSKY PETRUSJKA 37 min

Petrusjka hör till det vackraste Stravinsky
skrev. Gång på gång framkallar musiken
leenden.
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Concertgebouworkestern
NAMNET SÄGER ALLT
TEXT STE FAN NÄVE R MYR

FOTO HAN S ROGG E N & AN NA H U LT

Det är naturligtvis en omöjlighet att utse världens
bästa orkester. Ja, rent av en dumhet. Ur vems
perspektiv? Mediernas? Orkestermusikernas?
Dirigentens? Publikens? Allmän konsensus?
Personlighet, tradition och teknisk skicklighet är
faktorer som spelar in i sammanhanget men i
grund och botten blir det väl i slutändan ändå en
subjektiv bedömning: den orkester som i rätt ögonblick skapar något tillsammans med dirigenten och
konsertbesökarna som leder till en stor och minnesvärd upplevelse. Och det fina i sammanhanget
är att det kan ske var och när som helst! Andra har
en mer jordnära syn på det hela. Jag frågade en
gång violinisten och dirigenten Pinchas Zukerman
vad som kännetecknar en bra konsert. Han konstaterade kort: ”When you play together and in tune.”
Givetvis sa han det med glimten i ögat, men med de
förutsättningarna kommer man en bra bit på väg.
Nog med prologen. I november kommer en
samling musiker till Göteborg som ofta kallats en
av världens bästa orkestrar: Konserthusorkestern i
Amsterdam, eller Het Koninklijk Concertgebouworkest som den kallas på hemspråket, Kungliga
konserthusorkestern. Och den har faktiskt utsetts
till världens bästa orkester i en rangordning som
genomfördes 2008 av Gramophone och ett antal
internationellt namnkunniga kritiker. Förmodligen
med vånda och nödvändiga kompromisser för
något nytt orkester-VM har inte genomförts sedan
dess, så vitt jag vet. (Silvermedaljen gick till Berlins

filharmoniker och bronset till Wiens filharmoniker, tätt följda av London Symphony och Chicago
Symphony – föga överraskande men förmodligen
kommenterat med tandagnisslan och gnäll från
vissa håll.)
Concertgebouworkesterns dåvarande chefdirigent Mariss Jansons fick den intrikata uppgiften
att beskriva orkesterns kvaliteter:
”De har en förståelse för varje enskild tonsättare,
precis som en skådespelare förstår sina roller – de
tolkar och skiftar till en lämplig rollfigur. Detta
kommer från en törst att förstå vad som ligger
bakom noterna. Noter är trots allt bara anvisningar,
och om man bara följer anvisningarna når man
inte bortom dem. Och ändå är det bara ett fåtal
orkestrar i världen som besitter egenskapen att
förstå musikens djup och karaktär. Det finns många
tekniskt skickliga orkestrar i dag. Men denna
musikaliska intelligens, i förening med orkesterns
mycket personliga sound, gör Concertgebouworkestern unik.”
På senare tid och närmre håll har vi en annan insatt person som spelat flera gånger med orkestern:
Erik Groenestein-Hendriks, holländare och harpist
i Göteborgs Symfoniker. Han spelade senast med
Concertgebouworkestern 2013, under ledning av
Andris Nelsons:
– Det var otroligt. Vi spelade Rachmaninov och
Debussy. Jag kommer aldrig att glömma den
konserten.
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Till Göteborg kommer man med musik av bland
andra Richard Strauss, Till Eulenspiegel och Tod
und Verklärung. Musik som orkestern spelat sedan
slutet av 1800-talet.
– Ein Heldenleben tillägnades Concertgebouw och
Richard Strauss hade en fin relation med orkestern.
Att höra Strauss med den klangen kommer att bli
fantastiskt.
En del av klangens hemlighet ligger i själva
byggnaden Concertgebouw.
– Konserthuset i Amsterdam har en makalös akustik men det är också svårt att spela där. Man måste
verkligen lyssna på varandra och ha tät kontakt för
att resultatet ska bli bra. Det tror jag har gjort att
Concertgebouworkestern har ett sådant homogent
sound. Det är inte någon sektion som sticker ut
från den andra, stråkarna, blåset eller slagverket,
utan helheten som ger orkestern en personlig och
varm klang.
Detta att lyssna och känna av varandra för att
uppnå bästa resultat kännetecknar för övrigt Göteborgs Konserthus. Men det finns också en annan
gemensam faktor orkestrarna emellan. Jag har
tjuvläst Heinrich Hammers opublicerade memoarer där han berättar om när han var med och
byggde upp Göteborgs Symfoniker 1905. Hammer
var Symfonikernas förste chefdirigent, 1905-1907,

och han rekryterade musiker från Sverige och
övriga Europa till den nya orkestern i Göteborg.
Han skriver: ”I Amsterdam provspelade nio
musiker som inte längre ville fortsätta med Mengelberg som dirigent. Jag anställde samtliga.”
Så kom det sig att nio medlemmar av Concertgebouworkestern bildade en kärna i Göteborgs
Symfoniker. Men de två skickliga, italienska fagottisterna som rekryterats från La Scala slutade efter
ett halvår, missnöjda med den svenska maten:
”Hur kan man äta makaroner som kokats i mjölk!”
STORA SALEN
MÅNDAG 12 NOV KL 19.30

Erik Groenestein-Hendrik
s
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MÅN 12 NOV KL 19.30
CONCERTGEBOUWORKESTERN &
DIMA SLOBODENIOUK
UNGA MUSIKER FRÅN REGIONEN

TOR 8 NOV KL 19.00
CLAES MALMBERG – MR UNIVERSUM
arr Hellmi AB

ONS 14 NOV KL 19.30
LÖR 17 NOV KL 15.00
GÖTEBORGS SYMFONIKER &
CHRISTIAN ZACHARIAS piano

TORS 8 NOV KL 19.30
FRE 9 NOV KL 18.00
GÖTEBORGS SYMFONIKER
GÖTEBORGS SYMFONISKA KÖR
MASAAKI SUZUKI
PETER MATTEI baryton
CAROLYN SAMPSON sopran
KEVIN JOHANSSON gossopran
MARIA FORSSTRÖM mezzosopran
JAMES GILCHRIST tenor

SÖN 25 NOV KL 18.00 Stenhammarsalen
KAMMARKONSERT
MUSIKER UR GÖTEBORGS SYMFONIKER &
OLIVIA BERGDAHL poet

TOR 29 NOV KL 19.30
FRE 30 NOV KL 18.00
GÖTEBORGS SYMFONIKER & DANIEL BLENDULF
JANINE JANSEN violin

SÖN 18 NOV KL 18.00 Stenhammarsalen
KAMMARKONSERT
GAGEEGO!

FRE 30 NOV KL 19.30 Stenhammarsalen
VÄRLDEN I KONSERTHUSET/ FEMINEAST FESTIVAL
MOJGAN SHAJARIAN & SHAHRZAD ENSEMBLE

MÅN 19 NOV KL 19.30 Stenhammarsalen
NEFERTITI PÅ KONSERTHUSET
AZIZA

LÖR 1 DEC KL 19.30 Stenhammarsalen
VÄRLDEN I KONSERTHUSET/ FEMINEAST FESTIVAL
USTAD MAHWASH

ONS 21 NOV KL 19.30
FRE 23 NOV KL 18.00
GÖTEBORGS SYMFONIKER &
SANTTU-MATIAS ROUVALI
ALICE SARA OTT piano

SÖN 11 NOV KL 18.00 Stenhammarsalen
KAMMARKONSERT
BAROCKAKADEMIN GÖTEBORGS SYMFONIKER &
STEFANO VEGGETTI
TERJE SKOMEDAL violin

SÖN 2 DEC KL 18.00 Stenhammarsalen
VÄRLDEN I KONSERTHUSET/ FEMINEAST FESTIVAL
SUHAIR SHUKAIR & ZAN MED ARGHAVAN AGIDA

TOR 22 NOV KL 19.30
QUEENIE – FOREVER
arr Euroentertain

SÖN 11 NOV KL 19.30
FATHER JOHN MISTY
arr Luger

10 NOV

11 NOV
20

11 NOV

12 NOV

22 NOV

23 NOV

ONS 12 DEC KL 19.30
FRE 14 DEC KL 18.00
LÖR 15 DEC KL 15.00
GÖTEBORGS SYMFONIKER & BARBARA HANNIGAN
GÖTEBORGS SYMFONIKERS VOKALENSEMBLE
SÅNGSOLISTER
LÖR 15 DEC KL 11.00 Götaplatsfoajén
FIKASTRÅKET
Kammarkonsert med musiker ur Göteborgs Symfoniker
i samarbete med Göteborgs Symfonikers Vänner

TOR 29 NOV KL 19.00
FRÖKEN ELVIS JUL
arr Programbolaget i samarbete med MTA

SÖN 18 NOV KL 17.00
GERONTIUS DRÖM AV EDWARD ELGAR
170-mannakör, solister, symfoniorkester
Dirigent Simon Phipps
arr Göteborgs Konsertkör

LÖR 10 NOV KL 18.00
VÄSTSVENSKA MUSIKER MOT CANCER
arr Jubileumsklinikens Cancerfond

TIS 11 DEC KL 18.00
BODILS BITAR
Hannigan, Stravinsky och Rucklarens väg
Bodil Asketorp, föreläsare

LÖR 24 NOV KL 20.00
JILL JOHNSON – WELCOME TO CHRISTMAS ISLAND
arr Nöjet konsert & Live Nation

LÖR 12 NOV KL 20.30
FRÅN VAGGAN TILL GRAVEN
arr Tack för kaffet Podcast

LÖR 10 NOV KL 11.00 Götaplatsfoajén
FIKASTRÅKET
Kammarkonsert med musiker ur Göteborgs Symfoniker
i samarbete med Göteborgs Symfonikers Vänner

6 NOV

FRE 23 NOV KL 19.30 Stenhammarsalen
VÄRLDEN I KONSERTHUSET
TSUUMI SOUND SYSTEM

SÖN 16 DEC KL 12.30 & 15.00
JUL I VÅRT HUS
GÖTEBORGS SYMFONIKER &
ALEXANDER EINARSSON
GÖTEBORGS SYMFONISKA KÖR
FANNY KIVIMÄKI presentatör
MÅN 17 DEC KL 19.30
NATIONALTEATERNS ROCKORKESTER
arr Nöjet konsert
ONS 19 DEC KL 19.00
GLENN MILLER ORCHESTRA
arr Slottenäs
LÖR 22 DEC KL 18.00
CHRISTMAS NIGHT
arr Krall Entertainment & Sangrè Event

24 NOV
21

10 1MARS
DEC

2 DEC

Kalendarium. Biljetter bokas på gso.se eller 031-726 53 00

TIS 6 NOV KL 18.00
BODILS BITAR
Felix Mendelssohn – oratoriet i närbild
Bodil Asketorp, föreläsare

Under vinjetten Världen i Konserthuset hittar du artister från när och fjärran. Traditionell
folkmusik, modernt etnosväng och gränslösa kombinationer som sjuder av energi!

ABONNEMANGSKONSERTER
8 NOVEMBER - 15 DECEMBER

TONSÄTTARPORTRÄTTET

24

Grazyna Bacewicz

8 & 9 NOV

28

Göteborgs Symfoniker, Göteborgs Symfoniska Kör, Mazaaki Suzuki,

11 NOV

34

Peter Mattei & sångsolister

Kika in på gso.se/varlden så hittar du hela programmet.
Där kan du också provlyssna på artisterna.

Kammarkonsert: Barockakademin Göteborgs Symfoniker,
Stefano Vegetti & Terje Skomedal

36

Concertgebouworkestern & Dima Slobodeniouk

14 & 17 NOV

42

Göteborgs Symfoniker & Christian Zacharias

18 NOV

44

Kammarkonsert: Gageego!

21 & 23 NOV

48

Göteborgs Symfoniker, Santtu-Matias Rouvali & Alice Sara Ott

25 NOV

52

Kammarkonsert: Musiker ur Göteborgs Symfoniker

29 & 30 NOV

56

Göteborgs Symfoniker, Daniel Blendulf & Janine Jansen

12, 14 & 15 DEC

60

Göteborgs Symfoniker, Barbara Hannigan & sångsolister

12 NOV

LOVE IN AFRICA

DROTTNINGEN FRÅN NORR
FINSK BERG- OCH DALBANA

Tsuumi Sound System har sina
rötter i den nordiska folkliga traditionen och har skapat musik tillsammans sedan 1990-talet, i nära
samarbete med dansen. Bandet
är en av Finlands mest omtalade
moderna folkmusikband. Ensemblen på sju personer har turnerat
i 20-talet olika länder runt om i
världen, spelat in tre välrenommerade album, och samarbetat
med grupper som Väsen och
Tyska kammarfilharmonin.
STENHAMMARSALEN
FREDAG 23 NOVEMBER KL 19.30

Sofia Jannok ger en exklusiv konsert i Göteborgs Konserthus i
samband med släppet av sin nya
skiva. Hennes röst påminner om
stolt urkraft i popmelodiernas
enkla självklarhet. Med två
Grammisnomineringar i ryggen
och det megahyllade fjärde
albumet ORDA – This Is My
Land, har Sofia Jannok på allvar
visat att drottningen från norr är
här för att stanna.

Kodjovi Kush är från Togo men
bor numera i London. För några
år sedan skapade han Afrospot
Club Night. På klubben samlades
många av Londons bästa musiker
och snart formades Afrospot All
Stars, ett kollektiv av musiker från
Västafrika och Storbritannien. Du
kan förvänta dig jazzig reggae
och tidiga vårkänslor!

Göteborgs Symfoniska
Kör 8 & 9 nov

Janine Jansen
29 & 30 nov

Christian Zacharias
14 & 17 nov

STENHAMMARSALEN
FREDAG 15 MARS KL 19.30

STORA SALEN
FREDAG 1 MARS KL 20.00

Terje Skomedal
11 nov
22
22

Alice Sara Ott
21 & 23 nov
23

Program för abonnemangskonserter under perioden

Artister från när
och fjärran

Grazyna
Bacewicz
På 1960-talet när Grazyna Bacewicz blev intervjuad
hände det att hon fick frågor som ”Kan en kvinna vara
tonsättare? Bör en kvinna gifta sig? Kan en kvinnlig
tonsättare ha barn?” Frågorna fick Bacewicz att vilja
springa därifrån, sa hon till Judith Rosen som skrev
hennes biografi. Men samtidigt berättade Bacewicz
att ja, hon kunde vara både tonsättare, gift och mor
tack vare att hon kunde arbeta tio gånger så snabbt
som andra människor. Det är lite sorgligt att en sådan
extrem arbetskapacitet skulle till medan manliga tonsättare knappast får frågor om det.
Grazyna Bacewicz var verkligen oerhört produktiv
under sitt korta liv, fyra symfonier, sju violinkonserter,
sju stråkkvartetter, baletter, kammarmusik och andra
verk. Den sammanlagda verklistan är på drygt 200
kompositioner. Hennes liv som komponist startade
redan när hon var 13 i Lodz, Polen. Hemmet präglades
av musik, syskonen undervisades till en början av
fadern. Båda bröderna Witold och Kiejstut blev
duktiga musiker. Systern Wanda blev poet. Redan som
sjuåring gjorde Grazyna Bacewicz sitt första framträdande som pianist, men det var tonsättare hon ville
24

bli. Det blev hon, och dessutom violinvirtuos och
pianist, konsertmästare i polska radioorkestern och
en eftersökt solist i Szymanowskis violinkonserter.
Szymanowski var också hennes lärare i komposition
på konservatoriet. Det var han som såg till att hon
fick ett stipendium för att studera för Nadia Boulanger
i Paris under ett par år.
Bacewicz stjärna lyste med klart och stadigt sken
från början till slut. Priser och utmärkelser kantade
hennes väg från tidigt 1930-tal till hennes förtidiga
död 1969, innan hon hunnit fylla 60. Men andra världskriget var naturligtvis en svår tid för henne som andra
europeer. De åren tillbringade hon i Warszawa. Så här
skrev hon till brodern Witold som då bodde i USA:
“Vi förstår av dina brev att du inte har en aning om
vad vi har gått igenom och måst uthärda. Du skriver
om bombandet av Warszawa som om det hade varit
det enda hotet. Det räcker att säga att Warszawa inte
finns mer, att staden har försvunnit så när som på
några få hus, att det inte finns någon järnvägsstation,
inte en enda bro, inget utom högar av ruiner.”
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Bacewicz beskrev hur familjen togs till fånga och
fördes till ett läger men att hon lyckades rädda nästan
alla sina kompositioner. Tack vare att hennes syster
var sjuk skickades de inte till tvångsarbete i Tyskland.
Under kriget fortsatte Bacewicz komponera och organiserade hemliga konserter i Warsawa. Hennes brevväxling med brodern ändrar ton efter 1946. Kriget var
visserligen över, men Europa hade delats i öst och
väst. Nu fanns rädslan för att breven skulle bli lästa.
Hon skriver till Witold från Paris:
”Jag åker tillbaka till Polen. Försök att vara mer försiktig när du skriver. En musiker har just blivit arresterad, en nära vän till mig. Han är fortfarande i
fängelse.”

”Jag kan arbeta många timmar varje dag… jag tycker
om att bli väldigt, väldigt trött. Det är ofta då jag får
mina bästa idéer.”
Två år senare upprepar hon sin bön till brodern från
Prag:
”De spelade min uvertyr i dag. Det var en stor succé…
Jag tar tillfället nu när jag är utomlands att be dig,
käraste lille Witek, att sluta skriva alla de där fåniga
sakerna i dina brev, eller också hamnar vi alla i
fängelse.”
Man kan undra hur Witold kände för den klappen på
huvet av sin framgångsrika syster. I sina brev, enligt
vad man kan utläsa av Grazynas svar, beklagar han
sig ofta över att det inte går bättre för honom. Inte
kände han sig väl bättre, om han nu var avundsjukt
lagd, när hon några år senare berättar att en av
hennes stråkkvartetter vunnit ett förstapris, trots att
hon hade petat ihop den på nolltid mellan annat
arbete. Men avundsjuk hade han anledning att vara
för det var troligen lättare att försörja sig som ton-

Bacewicz klagar över att hon måste spela så mycket,
hon är en efterfrågad violinist, inte minst som solist i
Szymanowskis violinkonserter. På Bacewicz brev
förstår man att även Witold vill vara virtuos. I själva
verket ville Grazyna inte spela, hon ville komponera,
men måste ta nätterna till hjälp för detta. Hennes
tempo var, som sagt, oerhört.

Brodern Witold, pianist
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Grazyna Bacewicz

sättare i Polen än i USA under 1950-talet. Bacewicz
fick beställningar från staten för kvartetter, symfonier,
konserter, pedagogiska stycken och andra verk. Ändå
var det inte okomplicerat. Det fanns önskemål om att
kulturen skulle vara socialrealistisk, hylla folket och
förstås uppskattas av folket. Landsmannen Lutoslawskis musik fördömdes som ”formalistisk”. Det där
ordet stöter man ofta på när det gäller musik som
skrevs under Stalins sista tio år i livet. Sådan kritik
drabbade även de stora sovjetiska tonsättarna och
betydde ofta helt enkelt att musiken inte var tillräckligt
publikvänlig eller inte föll makthavarna i smaken.
Bacewicz tillhörde dock inte dem som fick den stämpeln. Även här får hon rätta brodern: "Jag måste inte
skriva sånger för massorna."
1950 framfördes hennes fantastiska Konsert för
stråkorkester i USA och det blev en oerhörd framgång. En recensent i Washington skrev “Det finns
inget kvinnligt i verket, det pulserar av rytmik, monumental byggnad och tematiskt material precis som
en mans.”
En annan recensent låter inte tonsättarens kön
fördumma hans recension: “Stycket var hela programmets mest imponerande, berörande och kontroversiella. Tonsättaren är en mästare på melodier…”
Från och med andra halvan av 1950-talet slutade
Bacewicz konsertera och ägnade sig åt komposition
helt och hållet. Under samma tid kom en tid av
politiskt töväder och polacker kunde för första gången

höra musik av Schönberg, Webern, Stockhausen med
flera. Bacewicz lyssnade intresserat men tyckte att
den nya musiken ibland blev enahanda.
Det som utmärker hennes musik är den stora
kunskapen om hur stråkinstrument fungerar och
hennes skickliga instrumentation. Det var viktigt,
menade hon, att inte kväva lyssnarna med stora ljudmassor under lång tid, utan i stället bryta upp orkestertutti med kontrasterande solon och mindre instrumentgrupper. Bacewicz musik är emotionell, det var
något hon lade sig vinn om och kanske skälet till att
tolvtonsmusik inte attraherade henne så mycket,
även om hon gjorde försök att inkorporera det i sin
stil. Hennes tonala språk blev definitivt påverkat.
Hennes död kom plötsligt. En januaridag drabbades
hon av en stroke och den nya operan hon arbetade
med blev aldrig färdig. Andra sena verk, den sjunde
stråkkvartetten och den sjunde violinkonserten, har
blivit hyllade som något av det finaste i genren. Eller
som lollegan Lutoslawski skrev: ”Hon avslöjade stråkkvartettens hemlighet.”
KATAR I NA A KAR LSSON

STORA SALEN
ONSDAG 21 NOVEMBER KL 19.30
FREDAG 23 NOVEMBER KL 18.00
STENHAMMARSALEN
SÖNDAG 25 NOVEMBER KL 18.00
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Läs intervju med
Masaaki Suzuki

MENDELSSOHN ELIAS DEL 1
PAUS
MENDELSSOHN ELIAS DEL 2
2 tim 35 min inklusive paus

på sid 76

GÖTEBORGS SYMFONIKER
GÖTEBORGS SYMFONISKA KÖR
MASAAKI SUZUKI dirigent
CAROLYN SAMPSON sopran
KEVIN JOHANSSON gossopran
JAMES GILCHRIST tenor
PETER MATTEI baryton
ENSEMBLESOLISTER:
Hilkka Ylinärä, Mia Edvardsson sopran
Anna Sollermann, Ingrid Rådholm alt
Martin Thörnqvist, Mikael Englund tenor
Karl-Johan Nordendahl baryton
Torbjörn Tällberg Martins bas
Konsertmästare Per Enoksson och Vlad Stanculeasa
Introduktioner en timme före konserterna i Stora salen
med Marco Feklistoff

FELIX MENDELSSOHN (1809-1847)
ELIAS

Ingen annan tonsättare – inklusive Mozart! – har
skrivit så storslaget begåvad musik redan som barn.
Felix Mendelssohn komponerade mellan elva och 15
års ålder 13 stråksymfonier, fyra sångspel, fem konserter och oräkneliga kammarmusikverk, förutom
piano- och orgelstycken, solosånger och körer. En hel
del av detta står fortfarande på standardrepertoaren
världen över. Som 17-åring skrev han uvertyren En
midsommarnattsdröm, ett odödligt mästerverk.
Mendelssohn var redan från mycket unga år en
lysande pianist. Han hade först undervisats av modern,
och naturligtvis sporrats av att hans fyra år äldre syster
Fanny redan var på väg att bli en mästare på instrumentet. Ludwig Berger, elev till den legendariske
pianisten och pedagogen Muzio Clementi, hade tagit
sig an den sjuårige Felix utbildning och därefter blev
det studier i Paris och några veckor för Ignaz Moscheles hemma i Berlin. Han spelade även violin med den
äran och hade en ofta omvittnad förmåga att spela à
vista. Som tonsättare hade Mendelssohn tagit lektioner för Carl Zelter och i övningsböckerna kan man
28

se gossens ytterst kompetenta övningar i trippelfugor
och dubbel kontrapunkt. När Zelter i november 1825
skrev ett brev till sin vän, diktarkungen Goethe,
nämnde han att den unge eleven just avslutat en
oktett ”som är mycket välskapt”.
Mendelssohn hade en trygg och skyddad uppväxt.
Han var son till den förmögne bankiren Abraham i
vars hem konstnärer och musiker var ständiga gäster.
På söndagseftermiddagarna brukade bankiren anordna privata konserter i det stora huset. Musiker från
hovkapellet och syskonen Felix och Fanny framträdde
som solister och i publiken hittade man inte sällan filosofen Hegel eller vetenskapsmannen Humboldt.
Dessa besökte nämligen gärna barnens farfar, den
betydande filosofen Moses Mendelssohn. Hit kom
ibland även Goethe och tonsättare som Weber, Paganini, Spontini och Spohr. I en sådan omgivning förvånar det inte att den begåvade Felix redan i pojkåren gjorde enorma framsteg. Det verkar som om
gudarna log mot honom. Men det sägs ju också att
den gudarna älskar dör ung, och det stämmer i
Mendelssohns fall: han avled endast 38 år gammal
med en fantastiskt rik produktion bakom sig.
Symfonierna intar naturligtvis en viktig position i
hans verkförteckning. När Mendelssohn var femton
år gammal komponerade han sin första symfoni för
full orkester – och då var han alltså redan synnerligen
rutinerad. Den är fylld både av melodisk värme, klanglig variation och hantverksskicklighet. Ett verkligt
mästarprov. Det offentliga uruppförandet ägde rum
1827 i Gewandhaus i Leipzig, men aldrig hade den
unge mannen fått sådana ovationer som när musiken
spelades av Royal Philharmonic Society i London
1829. Mendelssohn utsågs till hedersmedlem i sällskapet och fick en rivstart i karriären.
I samband med Londonkonserterna passade han
också på att besöka de norra delarna av öriket. Han
landsteg på ögruppen Hebriderna och skrev 1830 en
konsertuvertyr med det namnet efter att på ön Staffa

ha besökt den märkliga urtidsformation som kallas
Fingalsgrottan. Den 30 juli 1829 skrev Mendelssohn
till familjen: ”Jag tror jag idag funnit början till min
skotska symfoni.” Trots en entusiastisk start blev
Symfoni nr 3 inte färdig förrän tolv år senare, 1842,
och är därmed hans sista fullbordade symfoni. Numreringen av Mendelssohns symfonier är för övrigt missvisande. De fick sina nummer efter hand som de
trycktes. Den stora symfoniska kantaten Lobgesang
(Lovsång) blev symfoni nr 2, fullbordad 1840, medan
hans ”Italienska symfoni” fick nummer 4 trots att den
fullbordades 1833, och hans symfoni nr 5 ”Reformationssymfonin” var färdig 1830!
Redan några år tidigare hade Mendelssohn börjat
fundera på att komponera ett större sakralt verk när
han träffade den jämnårige Julius Schubring som
kommit till Berlin för att studera teologi. De blev goda
vänner och förde djupa diskussioner om såväl musik
som teologi. Det var bland annat för att bevisa för
Schubring att Bachs musik var allt annat än bara
matematik som Mendelssohn i Berlin 1829 lät framföra Matteuspassionen under en tid när ingen annan
intresserade sig för Bachs musik.
Mendelssohn hade länge lockats av gestalten
Paulus och med Apostlagärningarna som huvudkälla
började han och Schubring skissa på ett libretto.
Mendelssohn drog paralleller mellan Pauli omvändelse
och hans egen konvertering från judendom till kristendom. En annan inspirationskälla var ett besök i Vatikanen 1830. Uruppförandet av Paulus ägde rum i
Düsseldorf den 22 maj 1836 och blev en enorm framgång. Inom ett och ett halvt år hade oratoriet framförts 50 gånger runt om i Tyskland, men också i
Holland, Ryssland, USA, Sverige och inte minst i det
land där oratorieformen sedan Händels dagar hållits
i hävd: England. Det är väl ingen tvekan om att
Händels engelska oratorier har stått modell.
Några månader efter framförandena i England
1837 började Mendelssohn arbeta på ett nytt oratorium, Elias. Men det var först när han 1845 fick
beställning på ett verk från Birmingham som han
satte igång på allvar. Återigen blev det ett nära samarbete med ungdomsvännen Julius Schubring, den
här gången med Konungaboken som inspirationskälla.
Mendelssohns föräldrar konverterade från judendomen när han var liten gosse men såväl protestantism som judendom kom alltid att leva sida vid sida i

hans skapande, inte minst när han i Elias levde sig
in i en av hjältarna från gamla testamentet.
Mendelssohn var konservativ och fruktade samhällets snara moraliska sammanbrott. Han menade att
man behövde en allt igenom konsekvent profet som
förkunnade den rätta läran, och iklädde delvis sig själv
rollen som Elias. Elias krossar Baaldyrkarna, och
Mendelssohn slår hårt mot det som han uppfattade
som samtidens omoral.
Elias uruppfördes den 26 augusti 1846 vid Great
Britain Festival i Birmingham inför 2000 åhörare med
sådan framgång att en rad arior och körer måste tas
om. I The Times kunde man läsa: ”Never was there a
more complete triumph – never a more thorough and
speedy recognition of a great work of art!”. Verket
framfördes inom kort ytterligare fem gånger i England
innan det nådde Hamburg den 9 oktober 1847, och
Wien den 14 november. Då hade Mendelssohn oväntat avlidit den 4 november. Framgångarna fortsatte
ändå. Elias spelades flitigt över hela Europa och
nådde ända till Boston. Endast Händels Messias har
nått samma popularitet i England.
I första delen agiterar Baaldyrkarna häftigt mot
profeten Elias. Men han är lugn när han förbannar de
otrogna och uppmanar sitt folk att be. Han, liksom
Mendelssohn själv, slåss mot tvivlet. I andra delen
möter vi en mer poetisk ton. Den inleds med sopranarian ’Hear ye, Israel’ (’Höre, Israel, höre des Herrn
Stimme!’) som startar på höga Fiss – den ton som låg
bäst till för Jenny Lind. Det var också denna svenska
sångfågel Mendelssohn hade i tankarna när han komponerade sopranpartiet. Hon sjöng dock inte i Elias
förrän efter Mendelssohns död. I andra delen hittar
man dessutom Elias livfulla dialog med drottningen av
Saba, men också en resignation inför döden innan
den sprakande episoden med den eldstorm som
svingar profeten upp i himlen, och den älskvärda
änglatrion.
Mendelssohn har i sin musik på ett för tiden ålderdomligt sätt skapat ett verk med total förening av
melodi, harmoni och fantasifull orkestrering, men han
har också förenat det sakrala med det dramatiska,
det judiska med det reformerta. Elias blev en slutpunkt. Kanske skulle Mendelssohn ha överträffat sig
själv i det påbörjade oratoriet Christus, men det verket
stannade vid en torso.
STIG JACOBSSON
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Masaaki Suzuki
Dirigenten Masaaki Suzuki grundade Bach
Collegium Japan 1990 och har sedan dess
varit ensemblens dirigent och konstnärlige
ledare. Han samarbetar även med andra
framstående orkestrar inriktade på äldre
musik. I allt större utsträckning har Masaaki
Suzuki också tagit sig an musik av Brahms,
Britten, Mahler, Mendelssohn och Stravinsky och bjuds in som gästdirigent av
orkestrar som New York Philharmonic,
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
och Danska Radions symfoniorkester. Den
här säsongen gör han debut med bland
andra Orchestre Philharmonique de Radio
France och Göteborgs Symfoniker.
Masaaki Suzuki föddes i Kobe och är
förutom dirigent också utbildad i komposition och orgelspel vid universitetet för
musik och konst i Tokyo, och i cembalospel för Ton Koopman vid Sweelinckkonservatoriet i Amsterdam. Hans omfattande diskografi rymmer alla betydande körverk och samtliga verk för cembalo
av Bach. Han slutförde 2014 det gigantiska inspelningsprojektet av Bachs samtliga kyrkokantater, som tar 55 cd i anspråk.
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Peter Mattei
Barytonsångaren Peter Mattei har under säsongen
2017-2018 framträtt i titelrollen i Eugen Onegin på
Opernhaus Zürich och Shishkov i Från de dödas hus
på Opéra National de Paris och i våras gjorde han
rollen som Amfortas i Parsifal, både på Metropolitan
Opera och på Opéra National de Paris. Han har framträtt med Göteborgs Symfoniker 18 gånger sedan
1991 och var senast på besök i september och sjöng
Schuberts Winterreise med pianisten Lars David
Nilsson.
Med framträdanden på prestigefyllda scener som
Metropolitan i New York, Teatro alla Scala i Milano,
Covent Garden i London, Opéra National de Paris
och Salzburger Festspiele har Peter Mattei etablerat
sig i toppskiktet av internationellt verksamma sångare.
Sedan det internationella genombrottet som Don
Giovanni i Peter Brooks produktion i Aix-en-Provence
har Peter Mattei gjort bejublande framträdanden i
denna roll på scener som Metropolitan, Kungliga
Operan, Den Norske Opera, Scottish Opera, Opéra
National de Paris (regi Michael Haneke), Staatsoper

Berlin, Teatro alla Scala, Wiener Staatsoper och
Opernhaus Zürich.
Våren 2013 gjorde Peter Mattei en sensationell rolldebut som Amfortas i Parsifal på Metropolitan Opera
och säsongen efter gjorde han ytterligare succé i
Wagnerfacket då han sjöng Wolfram i Tannhäuser
på Staatsoper Berlin under ledning av Barenboim, en
roll som han senare framträtt i både på Metropolitan
och La Scala.
Peter Mattei har synts i en mängd roller såsom
Greven i Figaros Bröllop (Metropolitan, Wiener
Staatsoper, La Monnaie, Salzburg, Lyric Opera
Chicago, San Francisco, Bayerische Staatsoper
München, Metropolitan och Paris), Figaro i Figaros
Bröllop (Kungliga Operan, Glyndebourne Festival),
Figaro i Barberaren i Sevilla (GöteborgsOperan,
Aix-en-Provence, Metropolitan) och Eugen Onegin
(La Monnaie, Aix-en-Provence, Salzburg, Wiener
Staatsoper, Metropolitan, Paris).

31

James Gilchrist

Mezzosopranen Maria Forsström är lika hemma i
venetiansk barockmusik som i romanser och kabaretsånger, men har främst skapat sig ett namn i repertoar
av wientonsättarna Mozart och Mahler. Hennes röst
hyllas regelbundet av kritikerna, varav några har jämfört henne med nordiska föregångare som Kirsten
Flagstad och Birgit Nilsson. Maria gjorde sin professionella debut med dirigenten Teodor Currentzis
orkester MusicaAeterna i rollen som Dorabella i Così
fan tutte och medverkar på Currentzis hyllade inspelning av Figaros bröllop i rollen som Marcellina (Sony
Classical). Hon har också framträtt med Mahler
Chamber Orchestra under samme dirigent. Maria
Forsström är ofta efterfrågad som solist i Mahlers
orkestersånger samt liknande verk av Brahms, Britten,
Ravel och Sibelius. Hon har en uppmärksammad
koloraturteknik och hennes operarepertoar inkluderar
roller som Carmen och Isabella i Italienskan i Alger.
Hon har bland annat framträtt med Warszawafilharmonin, Orchestra d’Accademia di Santa Cecilia,
Nagoya Philharmonic Orchestra, Helsingborgs Symfoniorkester, Svenska Kammarorkestern och sjöng
altsolot i Gustav Mahlers Symfoni nr 3 med Malmö
Symfoniker i maj i år.”

Sångaren James Gilchrist är en av Storbritanniens
ledande tenorer och en förgrundsfigur inom romanssången. Han är känd för att presentera intressanta,
överraskande och utmanande program. Hans repertoar är också omfattande och sträcker sig från barock
till nyskriven musik. Han har medverkat i föreställningar och konserter med ensembler som Stuttgarts
Bachakademi, Concerto Köln, Bach Collegium Japan,
Basels kammarorkester och med dirigenter som Sir
John Eliot Gardiner, Sir Roger Norrington, Harry
Christophers och Masaaki Suzuki.
Tillsammans med pianisten Anna Tilbrook, som han
2017 firade ett 20-årigt samarbete med, har han
också beställt och uruppfört musik av Sally Beamish,
Julian Philips och Jonathan Dove som framfördes i
Wigmore Hall tillsammans med musik av Robert
Schumann. James Gilchrist har också en imponerade
diskografi som omfattar bland annat Bachs
Johannespassion, musik av Vaughan Williams och
Elisabetanska sånger.

Carolyn Sampson

Kevin Johansson

Den engelska sopranen Carolyn Sampson gjorde sin
operadebut på English National Opera i London som
Amore i Monteverdis Poppeas kröning. Hon har sedan
dess gjort en lång rad prisade rollgestaltningar, bland
annat titelrollen i Händels Semele och Pamina i Mozarts Trollflöjten, båda i uppsättningar på Engelska
Nationaloperan. Hon har också gestaltat flera roller i
Purcells The Fairy Queen vid Glyndebournefestivalen.
Carolyn Sampson och är en återkommande solist
tillsammans med orkestrar som Concertgebouworkestern i Amsterdam, Santa Cecilia-orkestern i Rom
och Gewandhausorkestern i Leipzig. Hon har också
medverkat på ett stort antal inspelningar, bland annat
som solist i Mozarts Requiem och i musik av Purcell.
Just nu är Carolyn Sampson aktuell med turnéer tillsammans med Freiburgs barockorkester, Bach Collegium Japan och Orchestra of the Eighteenth Century,
och även konserter med symfoniorkestrarna i Boston
och Philadelphia samt Bayerska radioorkestern.

Gossopranen Kevin Johansson upptäckte sitt starka
intresse för klassisk musik och opera när han var sju
år och har sedan dess tagit varje tillfälle att sjunga.
Han övar sång minst 15 timmar i veckan. Kevin
Johansson utbildas sedan 2015 i Adolf Fredriks
musikklasser. Han har också deltagit i Juilliard
Summer Performing Arts Program i Genève, Schweiz.
Tidigare har han studerat sång vid GEMS World
Academy i Dubai, Förenade Arabemiraten, samt privat
för Paul Bester i Dubai. Sedan 2015 studerar han för
mezzosopranen Paula Hoffman i Stockholm. Kevin
Johansson är svensk men föddes i Indien och har
med familjen varit bosatt i sex olika länder. Han är
yngst av fyra syskon och tycker om att spela piano,
golf, tennis och basket.
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Maria Forsström

11 NOV

Terje Skomedal

SÖNDAG 11 NOV KL 18.00

Terje Skomedal är stämledare för andraviolinerna i Göteborgs Symfoniker. Han studerade vid
Barratt-Due Musikinstitutt i Oslo och för Giuliano Carmignola i Luzern där han tog solistdiplom.
Terje Skomedal har arbetat som konsertmästare i Norrlandsoperans orkester i Umeå och i
norska orkestrar. Han har bred erfarenhet som kammarmusiker och har turnerat internationellt med kammarorkestrarna Oslo Camerata och Spira Mirabilis samt framträtt som solist
med flera norska och utländska orkestrar.

BAROCKAKADEMIN GÖTEBORGS SYMFONIKER
TERJE SKOMEDAL violin
STEFANO VEGGETTI konstnärlig ledare

Stefano Veggetti
Den italienske cellisten Stefano Veggetti är konstnärlig ledare
för Barockakademin Göteborgs Symfoniker (BAGS). Han är
känd för sitt virtuosa spel, sin stilkänsla och stora sceniska
närvaro. Efter utbildningen vid konservatoriet i L'Aquila under
David Cole och i Philadelphia för Orlando Cole väcktes intresset för tidstroget spel vilket ledde till mästarkurser med Anner
Bijlsma. Han har sedan dess spelat som solist och i kammarensembler. Han har bland annat spelat med Anner Bijlsma,
L'Archibudelli, Stanley Ritchie, Alfredo Bernardini, Ottavio Dantone, L'Astrée, Erich Höbarth, Rachel Podger, Jos van Immerseel, Anima Eterna Brugge i Europa, Mexiko och USA. Stefano
Veggetti har gjort ett flertal radioinspelningar och skivinspelningar för Nuova Era, Opus 111 och Accent. År 2000 grundade han sin egen grupp Ensemble Cordia och sedan 2014
samarbetar han med Anima Eterna. Han är också konstnärlig
ledare för Academy of Ancient Music i Bruneck. Stefano
Veggetti spelar på en cello av Nicola Gagliano (1737) "ex
Oblach".

FRANCESCO MARIA VERACINI (1690-1768)
UVERTYR NR 6 B-DUR
Largo - Allegro · Gavotte · Menuett · Sarabande · Aire: Allegro

Hur får du fram det där strupkraxet på slutet?
Bach kände till en del Vivaldi-stycken – det framgår av hans arrangemang. Är det omvända otänkFöddes i Florens och dog där 78 år (! )senare, Han satt bart? Nej. Men inte så troligt. ”Röde prästen”, reste
verkligen inte stilla. Han for över Europa med sina bara i katolska länder med sin fiol, sina operor och
sin primadonna. Bach hade bara ett fåtal tryckta
båda Stainer-fioler: ”Petrus och Paulus.”
(Skämt – eller magi – för 300 år sedan?) Hur som kompositioner.
helst förlorade han båda i samband med ett skeppsMADDALENA SIRMEN (LOMBARDINI) (1746-1818)
brott. Farande musiker levde farligt.
VIOLINKONSERT NR 3 A-DUR OP 3:3
Det skvallrades en hel del om honom. Hur var det Allegro · Adagio · Rondo: Allegretto
nu med det där hoppet från andra våningen 13
augusti 1722? Capo pazzo! (knäppskalle) sa man. För När hon var sju år gammal togs Sirmen in på Ospemycket musik, för mycket alkemi. (Droger?) Sa han dale dei Mendicanti, en av Venedigs skolor för (mer
verkligen Det finns bara en gud och en Veracini?
eller mindre) övergivna flickor som fick fram många
Han spelade mycket i London. Dit skulle ju alla. Där musikanter genom alla år. Maddalena blev ett fenofanns så småningom doktor Burney som retade upp men på fiolen. Hon fick rentav studera för Tartini, en
sig på honom när han understod sig att blanda in en av Veracinis konkurrenter. Hon gifte sig med en äldre
skotsk visa i sin fjärde opera, som byggde på Shake- kollega i Venedig, Ludovici Sirmen. De turnerade tillspeares As You Like It. Veracini gjorde den åt opera- sammans i Paris. Där hade recensenterna svårt att
företaget som konkurrerade med Händels. (Båda gick hålla reda på vem som spelat vad. Paret hade en
i putten strax därpå och Händel övergick till oratorier.) dotter ihop men Ludovici tog med henne hem till
En mycket kortare rad gammaltestamentliga ora- Ravenna. Maddalena tycks ha levt med något slags
torier finns det även efter Veracini. Ett antal sonater präst, en cavaliere servante. I London blev hon ”the
och annan kammarmusik.
celebrated Mrs Lombardi Sirmen”. Hon for vida omkring under några decennier – även till Ryssland. Hon
uppträdde också som sångerska och spelade klaver.
Hon skymtade till i stockholmspressen när konsertmästare Ferling spelade en violinkonsert av henne i
Riddarhuset 1774. Hon gjorde mycket pengar och
KONSERT FÖR STRÅKAR G-MOLL RV 153
kunde sköta dem – det ser man i hennes testamente
Allegro · Andante · Allegro assai
– om det nu inte var prästen… Tryckta kompositioner
i livstiden: sex stråkkvartetter, sex violinkonserter, lika
Buongiorno! Känner någon av er till en Sebastian
Bach i Leipzig? Född 1685? Skulle det vara ett namn? många violinduetter och trior och en fiolsonat.
ANTONIO VIVALDI (1678-1741)
KONSERT FÖR VIOLIN, TVÅ CELLI OCH GENERALBAS
C-DUR RV 561
Allegro · Largo · Allegro

FRANCESCO DURANTE (1684-1755)
KONSERT NR 2 FÖR STRÅKAR G-MOLL
Affettuoso - Presto · Largo affettuoso · Allegro

spricka. I den andra var en valthornist som bölade på
samma vis. I allmänna övningsummet avhölls ”a dutch
Concert” med en 7-8 cembali, minst lika många stråkinstrument och många röster. Alla övade de på olika
Tonsättaren Francesco Durante blev 71 år. Jag tror
inte att han var någon farande speleman. Han satte saker i var sin tonart. I samma rum satt andra pojkar
och skrev noter.”
toner på papper och såg till att ha folk omkring sig
Att blanda ihop allt på detta vis var kanske bekvämt
som använde dem. Stora mängder musik för gudsför
skolan och det lärde möjligen pojkarna att säkert
tjänsten blev det, plus några oratorier, till exempel
hålla
sin egen stämma, oberoende av allt som pågick
ett från 1705 om Sankt Antonio från Padova, en
samtidigt.
Det tvingade dem att spela starkt för att
franciskanermunk med många underverk att behöra
sig
själva…
men därav kommer sig också den
sjunga.
slarviga
råhet
som
är så påtaglig när de framför något
Durante hamnade så småningom i Neapel, en
offentligt.
mycket levande musikstad på den tiden. Där fanns ett
Tonåringen Mozart upplevde något liknande när han
halvdussin konservatorier med många elever.
senare
kom till Neapel med pappan. Jag misstänker
Han fick hand om skolan som var tillägnad Onofrio,
att
det
ofta
gick till på det här sättet förr i världen, inte
ett mycket folkkärt helgon. Hur undervisningen gick
bara
i
musiksammanhang…
Hur lät det i svenska
till där berättar Doktor Burney, han som reste runt i
skolor
långt
senare
när
folkskolestadgan
var ny och
Europa för att samla material till sin formidabla A
alla
rabblade
sina
utantillläxor?
General History of Music.
Francesco tog det nog lugnt i sitt konservatorium.
”Vi besökte alla dessa rum där pojkarna övar, sover
En
av hans elever hette förresten Pergolesi.
och äter. I första våningens trapp stod en trumpetare,
som skrek med instrumentet så att han höll på att
I NG E MAR VON H E IJ N E
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KAMMARKONSERT

KAMMARKONSERT Stenhammarsalen
VERACINI UVERTYR NR 6 10 min
VIVALDI KONSERT C-DUR RV 561 FÖR VIOLIN, TVÅ CELLI OCH GENERALBAS 10 min
PAUS
VIVALDI KONSERT FÖR STRÅKAR G-MOLL RV 153 6 min
SIRMEN (LOMBARDINI) VIOLINKONSERT NR 3 14 min
DURANTE KONSERT NR 2 FÖR STRÅKAR 12 min

GÄSTSPEL
ZEMLINSKY LUSTSPELSUVERTYR 13 min
R STRAUSS DON JUAN 18 min
PAUS
BERG SONAT OP 1 (ORKESTRERING VERBEY) 11 min
R STRAUSS TOD UND VERKLÄRUNG 24 min
CONCERTGEBOUWORKESTERN
VÄGUS – VÄSTRA GÖTALANDS UNGDOMSSYMFONIKER
DIMA SLOBODENIOUK dirigent
Konsertmästare Vesko Eschkenazy

ALEXANDER VON ZEMLINSKY (1871-1942)
LUSTSPELSUVERTYR

han komponerat, men hans musik rönte begränsat
intresse.
Uvertyren påbörjades i september 1894 och fullDet finns många tonsättare som glömts bort, men som bordades den 15 mars 1895 som ett förspel till Wilhelm
vid förnyad bekantskap visat sig ha en rik och hög- von Warteneggs drama Der Ring des Ofterdingen.
klassig produktion som inte får försvinna i arkiven Bakgrunden är något oklar, men våren 1895 rekomigen – Alexander (von) Zemlinsky är en sådan mäst- menderade Johannes Brahms utbildningsministeriet
are. I den österrikiska huvudstaden Wien kände åt- i Wien att ge ett stipendium till den 24-årige Zemskilliga kulturpersonligheter varandra. Kontakterna linsky eftersom han visat stor begåvning med en
mellan Zemlinsky och Mahler var många och i kretuvertyr i F-dur. Det är högst sannolikt att det är fråga
sen fanns även Schönberg och konstnären Klimt. I
om just denna uvertyr. Warteneggs drama pendlade
egenskap av chef för Wienoperan lät Mahler år 1900 mellan fiasko och succé, men framfördes i alla fall
framföra, och själv dirigera, Zemlinskys andra opera, runt om i Tyskland med premiär 1891. Att ZemlinEs war einmal. Och när Alma Schindler 1901 var kom- skys uvertyr hör ihop med dramat är sannolikt. Den
positionselev till Zemlinsky var de förälskade i var- harpa som förekommer i musiken, även solistiskt, har
andra – men det var också detta år hon första gången en motsvarighet i dramats Minnesänger, och sidolärde känna Mahler, och det dröjde inte länge förrän temat i C-dur passar perfekt med en Kranzlied i fjärde
hon blev känd som Alma Mahler.
akten. Men Zemlinskys Lustspelsuvertyr har aldrig
Som tonsättare var Zemlinsky en av tidens mest
spelats i samband med dramat.
uppburna, men han anklagades efterhand för att vara
Zemlinsky fick sitt stipendium och lade uvertyren
mycket konservativ i sitt tonspråk. Han sades sitta
åt sidan, och trots Brahms lovord förblev denna älskfast i senromantiken och förakta allt nyskapande – värda, lättfotade musik begravd i arkivet i över 120 år.
vilket inte hindrade honom att 1924 dirigera uruppSå sent som den 7 juli 2016 uruppfördes hans Lustförandet av Schönbergs omtumlande Erwartung. När spelsuvertyr av Junge Philharmonie Wien.
nazisterna trängde in i Österrike valde Zemlinsky
STIG JACOBSSON
1933 att emigrera till USA. I Europa glömdes han
snabbt bort, och i Amerika hann han aldrig bli känd.
Zemlinsky lyckades ta med sig större delen av det
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RICHARD STRAUSS (1864-1949)
DON JUAN OP 20

önskade han skulle vara verkets enda presentation i
programbladen. Men även dessa citat tyckte han
senare var överflödiga. Och visst kan man ta till sig
Richard Strauss skrev sin första symfoni som 16-åring musiken utan att någonsin ha läst en rad av Lenau,
och den andra följde bara något år senare. Han var
eller veta något om Don Juan.
alltså väl förberedd när han 22 år gammal började
Strauss ville "ut och iväg till nya erövringar så länge
skriva den imponerande serie symfoniska dikter som ungdomens heta puls slår". Redan 1886 hade han
inleddes med Aus Italien och fortsatte med Don Juan, utsetts till tredjedirigent vid operan i München, men
Macbeth, Tod und Verklärung, Till Eulenspiegel och
den unge och otålige tonsättaren kände sig instängd.
andra.
Han längtade efter att befrias från stadens borgerliga
Han fick den första idén till orkesterdikten Don
pryderi och tog i sitt musikverk chansen att uttrycka
Juan när han i juli 1885 i Frankfurt såg Paul Heyses en passionens höga visa.
drama Don Juans Ende, men den direkta inspiratioLenaus Don Juan är dock inte en omoralisk libertin
nen kom när han läste Nikolaus Lenaus diktdrama
utan en frustrerad idealist som söker ett ouppnåeligt
Don Juan från 1844. Musiken komponerade Strauss ideal i den drömkvinna i vilken allt som är ädlast och
mellan hösten 1887 och sommaren 1888 och han mest åtråvärt samlats. Han känner ömhet likaväl som
uruppförde själv sitt verk som dirigent under en kon- uppsluppenhet och hans cynism rör inte bara erövsert i Weimar den 11 november 1889. I ett brev med- ringen utan hela livet. Mot slutet är han trött på ett liv
delade den nöjde 24-åringen sin far att det hela var utan mening eller frid, och när han slutligen utmanas
"jättekul".
på duell låter han sig genomborras till döds. Strauss,
Strauss hade redan hittat den stil och den över- som tidigt i stycket bjudit på många heroiska avsnitt,
dådiga instrumentationskonst som skulle utmärka skildrar det tragiska slutet utan några stora gester –
resten av hans rika produktion. Men frågan är om han han låter det bara ske.
någonsin överträffat vitaliteten och styrkan i detta
Don Juan är egentligen inte programmusik för det
verk. De tidigare verken Aus Italien och Macbeth är
går inte att följa någon berättelse i detalj. Formen är
klart distanserade, och senare kan bara Till Eulen- ett fritt rondo som fantasifullt kombinerats med
spiegel mäta sig med den virtuosa briljansen. När
sonatform, och det viktigaste är musikens glänsande
Don Juan trycktes 1890 citerade Strauss tre längre uttryckskraft.
avsnitt ur Lenaus dikt i partituret och dessa rader
STIG JACOBSSON
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MÅNDAG 12 NOV KL 19.30

Det är något av ett ödets ironi att Nya Wienskolan
(Arnold Schönberg, Alban Berg och Anton Webern)
allt som oftast identifieras med teori och avancerad
teknik när tonsättarna i själva verket utgjorde romantikens sista utpost. Uttrycket och musikens känslopåverkande egenskaper var fortfarande det viktigaste.
Ett kännetecken i deras musik var uppluckringen av
symmetri och jämvikt. Sången och talrytmen blev oerhört viktiga. Vem talar i fyrtakt? Vem uttrycker sin
mening på 16 takter jämnt? Vem berättar utan oregelbundna avbrott och betoningar?
Alban Berg arbetade ofta med olika grader av
rörelse och intensitet. Ett tillstånd övergår steglöst till
ett annat, en klangfärg ändrar omärkligt nyans, ett
staccato smälter ihop till ett legato, ett pianissimo
sväller till ett forte. I denna process upptäckte Berg
helt nya klangvärldar.
Den tidiga pianosonaten från 1908 skrev Berg som
avkoppling från kompositionsundervisningen för
Arnold Schönberg där han just höll på med ett variationsverk för piano. Båda dessa verk är skrivna i den
klassiska Wientraditionens anda. Det är högromantisk musik med rötter i Mahlers och Richard Strauss
musik. Ursprungligen var pianosonaten tänkt som ett
tresatsigt verk men inspirationen tröt och till slut fann
Berg med Schönbergs hjälp att allt egentligen redan
sagts i denna enda sats.
För orkestreringen står den holländske tonsättaren Theo Verbey (f 1959) som utförde arbetet 1984
när han ännu studerade vid Kungliga konservatoriet
i Haag. Orkesterversionen har nått stor spridning
och bland annat spelats in av Concertgebouworkestern och Riccardo Chailly (Decca) samt Göteborgs Symfoniker och Mario Venzago (Chandos).
STE FAN NÄVE R MYR

RICHARD STRAUSS ((1864-1949)
TOD UND VERKLÄRUNG, TONDIKT OPUS 24

Tod und Verklärung uruppfördes med tonsättaren själv
som dirigent vid en musikfest i Eisenach den 21 juni
1890. Den svåröversatta titeln – kanske Död och insikt - inspirerades liksom musiken av hans Schopenhauer-läsning. Stycket tillägnades ungdomsvännen
Friedrich Rösch, en jurist och musiker med vilken han
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1898 skulle instifta ett tonsättarförbund, Genossenschaft Deutscher Tonsetzer, av Strauss kallat hans
verkliga livsverk som viktigt steg på vägen mot fria
musikers materiella trygghet. En annan vän till Strauss,
violinisten och tonsättaren Alexander Ritter, skrev på
vers en utförlig introduktion, tryckt i programbladet vid
uruppförandet och långt därefter; alltför länge, tyckte
en del kritiker om dess patetiska ton. I korthet gick
tiraderna, skrivna sen han hört musiken, ut på att
introduktionslargot skildrade en dödssjuk man, medan
tickande synkoper i violiner och altfioler fångade hjärtslagen. Allegro molto agitato tog upp kampen för liv
och död, med utgången given, meno mosso hur han
såg hela sitt liv passera förbi, och moderatot hur den
insikt han sökt till sist tedde sig. En som inte föll till
föga var den engelske kritikern Ernest Newman som
även fann musiken överdriven: "för spektakulär, alltför briljant genomförd, alltför fylld av pompa och ståhej, när detta är en resa man måste anträda i stilla
ensamhet."
Strauss verkar ha tyckt något liknande. Senare
skrev han till vännen och musikhistorikern Friedrich
von Hausegger och berättade hur han sex år tidigare
fått idén till en tondikt om en mans sista timmar i
livet. Brevet gav en mer behärskad skildring av avsikten. Han sammanfattade musikens innehåll i åtta
punkter: den sjuke i halvslummer med tung och
oregelbunden andning - hur vänskapen och livets
rikedom i drömmen får honom att le – hur han därpå
vaknar med fruktansvärda smärtor och feberfrossa –
då detta släppt erinrar han sig sin barndom, ungdom
och sina passioner – men smärtan återkommer – han
ser hur hans och alla andras ideal visar sig fåfänga –
dödsögonblicket närmar sig – och slutligen anar han
i kosmos evighet ändå de ideal som inte uppfyllts
under jordelivet.
Det var uppenbarligen inte döden Strauss ville gestalta utan döendet, och när döden till sist närmade
sig honom själv efter en rad hjärtattacker konstaterade han lugnt att döden i verkligheten tedde sig
precis så som han redan komponerat i Tod und Verklärung. I de sena sångerna, Vier letzte Lieder, som
komponerades strax före hans död, citerade han i
avslutningssången, den underbara Im Abendrot, själva
insiktstemat ur Tod und Verklärung, när sopranen
sjunger "är det så döden är?"

Concertgebouworkestern
Anrika Concertgebouworkestern utsågs för några år
sedan till världens bästa orkester av en internationell
kritikerkår i tidskriften Gramophone och har gång efter
annan hyllats för sitt unika sound. Stråksektionen har
kallats ”sammetslik”, bleckblåset ”gyllene” och träblåset ”distinkt personligt”. Också slagverket har ett
grundmurat internationellt rykte. Den enastående
akustiken i Concertgebouw, formgiven av arkitekten
A L van Gendt, spelar också en betydande roll – ingen
annan orkester klingar som Concertgeboworkestern
i denna byggnad från 1888.
Inflytandet från chefdirigenterna har också varit
viktigt. Hittills har orkestern haft sju chefdirigenter:
Willem Kes (chefdirigent från 1888 to 1895), Willem
Mengelberg (1895-1945), Eduard van Beinum (19451959), Bernard Haitink (1961-1988), Riccardo Chailly
(1988-2004), Mariss Jansons (2004-2015), Daniele
Gatti (september 2016 till augusti 2018).

Concertgebouworkestern består av 120 musiker från
över 20 länder. Trots dess storlek fungerar orkestern
mer som en kammarorkester tack vare den känslighet med vilken medlemmarna lyssnar och samspelar
med varandra. Detta kräver stor skicklighet hos de
enskilda musikerna liksom ömsesidigt förtroende.
Stämningen på podiet, orkesterns rötter i Amsterdam och organisationens struktur (styrelsen består
också av orkestermedlemmar) bidrar till att skapa de
exakt rätta förutsättningarna för ett enastående musicerande. Musikerna tillåts glänsa men delar samtidigt
kollektivets ansvar. De delar också målet att uppnå
och leverera högsta kvalitet vid varje framträdande,
en ambition som vida överstiger inställningen att enbart spela varje not perfekt. Med sådana utgångspunkter blir orkesterns konserter i sanning oförglömliga upplevelser.

ROLF HAG LU N D
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ALBAN BERG (1885-1935)
PIANOSONAT OP 1 (ORKESTRERING VERBEY)
Mässig bewegt. Langsames Tempo. Quasi adagio

Den ryske dirigenten Dima Slobodeniouk studerade
först violin i Moskva och flyttade därefter till Finland
där han studerade dirigering för Atso Almila vid
Sibeliusakademin. Han fick också vägledning av Leif
Segerstam, Jorma Panula, Ilya Musin och Esa-Pekka
Salonen.
Dima Slobodeniouk anses i dag höra till de mest
framstående dirigenterna i sin generation. Hans konsertprogram och inspelningar speglar ofta hans ryska
rötter och finska hemvist.
Sedan 2013 är han chefdirigent för Galiciens
filharmoniska orkester och sedan 2016 för Lahtis
symfoniorkester. Han är också konstnärlig ledare för
Sibeliusfestivalen.
Som gästdirigent har han arbetat med orkestrar
som Bayerska Radions symfoniorkester, London
Symphony, Nederländska Radions filharmoniker,
Gewandhausorkestern i Leipzig samt finska Avanti!
kammarorkester som specialiserat sig på samtida
musik. Dima Slobodeniouk har dirigerat Göteborgs
Symfoniker vid två tillfällen, senast 2015 då Sibelius
Pohjolas dotter och fjärde symfoni stod på programmet samt Unsuk Chins Le silence des sirènes med
sopranen Barbara Hannigan som solist. Han har
också spelat in musik av Sebastian Fagerlund med
Göteborgs Symfoniker för BIS.
Dima Slobodeniouk arbetar också med att utveckla
och utbilda unga musiker, både vid Verbiers festivalakademi samt med Galiciens filharmoniker som ger
studenter möjlighet att arbeta med en professionell
orkester.
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"VÄGUS"-UNGDOMAR BIO....

Västra Götalands Ungdomssymfoniker
De formidabla musikerna i Västra Götalands Ungdomssymfoniker behärskar konsten att spela klassiskt
på ett sätt som inte lämnar någon utanför. Orkestern
gjorde nyligen sin höstturné Beethoven på utflykt.
Berömda stycken eller storslagna symfonier – allt
framförs med den omisskännliga lusten och energin

som blivit Vägus speciella kännetecken. Och symfoniorkestern förnyas ständigt, bara dirigenten Simon
Phipps har varit med sedan starten 2000. Musikerna
är mellan 14 och 20 år. Vid denna konsert tillsammans
med den anrika Concertgebouworkestern medverkar
omkring 35 unga musiker.
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Dima Slobodeniouk

14 & 17 NOV GÖTEBORGS SYMFONIKER DIRIGENT CHRISTIAN ZACHARIAS

ONSDAG 14 NOV KL 19.30
LÖRDAG 17 NOV KL 15.00
MOZART EINE KLEINE NACHTMUSIK 17 MIN
PIANOKONSERT NR 20 32 MIN
PAUS
MOZART SYMFONI NR 36 "LINZSYMFONIN" 26 MIN
GÖTEBORGS SYMFONIKER
CHRISTIAN ZACHARIAS dirigent & piano
Konsertmästare Claire Dolby
Introduktion en timme före konserten i Stora salen

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
SERENAD NR 13 G-DUR K 525,
EINE KLEINE NACHTMUSIK
Allegro
Romanze: Andante
Menuetto e Trio
Rondo: Allegro

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
SYMFONI NR 36 C-DUR ”LINZSYMFONIN” K 425
Adagio. Allegro spiritoso
Poco adagio
Menuetto
Presto

Man kan undra om det finns en mer välskapt och välpolerad pärla än Eine kleine Nachtmusik – så tilltalande, så perfekt. Nachtmusik är tyska för "serenad",
och vid dess tillkomst hade Mozart redan komponerat
tolv serenader. Jämfört med de tidigare serenaderna
gör den verkligen skäl för namnet – en liten serenad.
Det blir en miniatyr, en enkel, klassiskt ren och lätttillgänglig bagatell, vad omfånget beträffar. De tidigare serenaderna kunde vara 45 minuter långa. En
serenad borde också vara avsedd att spelas utomhus,
men något sådant fungerar inte alls med Eine kleine
Nachtmusik med dess älskvärda och intima stråkmusik.
Mozart införde Eine kleine Nachtmusik i sin egen
kompositionskatalog i Wien den 10 augusti 1787 och
angav den då som femsatsig. På andra plats fanns
ytterligare en menuett – men denna sats försvann
tidigt i verkets historia och har aldrig återfunnits.
Varför Mozart skrev denna älskvärda underhållningsmusik har man inte heller lyckats ta reda på. Det tycks
i alla fall inte ha varit en beställning, utan att han skrev
musik av eget intresse. Man har förvånats över att den
mogne mästaren i det kosmopolitiska Wien avbröt det
krävande arbetet med att orkestrera de spännande
nattstämningarna i operan Don Giovanni till förmån
för denna läckerhet. Var det själva kontrasten han
behövde? Var det inspirationen som trängde på?
STIG JACOBSSON
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Symfoni nr 36 K 425 – ännu en bråttomsymfoni
skriven 15 månader efter den för Haffner. När Wolfgang och systern Constanze reser hem till Wien efter
tre månaders försoningsförsök med pappa Leopold i
Salzburg passerar de förstås Linz. Där residerar gamle
greve Thun som erbjuder ungherrskapet logi – och en
konsert med de trevliga musikerna. Wolfgang kommer
en torsdag, skriver till pappa på fredag att han ska ge
konsert på tisdag och måste göra en ny symfoni,
eftersom han inte har någon med i bagaget. ”Hals
über Kopf”, hals över huvud, måste det gå.
Hur gick sådant till? Det var ju inte bara Wolfgang
som skulle skriva noter, han kanske redan hade
musiken i huvudet, det skulle skrivas ut stämmor att
spela efter också. Där fanns ju kopister men utöver
stråkstämmorna skulle åtta blåsare ha sina noter
också. Hann de spela igenom musiken före konserten
på Bollhuset i Linz den 4 november 1783?
Inte vet jag. Men musiken har vi. Inte originalet men
diverse avskrifter och det första trycket som kom
några år efter Mozarts död. Vi råkar veta att han framförde den i Wien på en egen konsert den 1 april 1784
på Burgtheater och att pappa arrangerade ett framförande den 15 september samma år, då det gavs
”eine grosse Musik” i den högt skattade läkaren
Barisanis stora våning i Salzburg. ”Din broders excellenta nya symfoni” skrev Leopold till den äntligen
bortgifta dottern.

Christian Zacharias
Med sin unika kombination av integritet, djupa musikaliska insikter och säker konstnärlig instinkt har
Christian Zacharias skapat sig ett namn som en av
världens ledande pianister och dirigenter, men också
som en musikalisk tänkare. Han började som pianist
och blev sedermera aktiv som dirigent. Hans internationella karriär blommade ut efter ett flertal hyllade
konserter med världsledande orkestrar, berömda dirigenter för att inte tala om de många utmärkelserna
och inspelningarna.
Förra säsongen tog Christian Zacharias över som
förste gästdirigent för Madrids kör och orkester tre
säsonger framöver. Ett av samarbetsprojekten är en
Schumann-festival med framföranden av de fyra
symfonierna och de stora solokonserterna.
Som pianist ger han bland annat soloaftnar i Edinburgh, London, Padua och Luthry med musik av

Haydn och Bach. Christian Zacharias har haft varit
chefdirigent för Lausannes kammarorkester, förste
gästdirigent för Göteborgs Symfoniker och Artistic
Partner hos St Paul Chamber Orchestra. Han samarbetar sedan tidigare regelbundet med Boston Symphony Orchestra, Basels kammarorkester, Konserthusorkestern i Berlin och Bambergs Symfoniker.
Christian Zacharias är också en hängiven kammarmusiker och framträder med musiker som violinisterna Frank Peter Zimmermann och Baiba Skride
samt Leipzigkvartetten. Som operadirigent har han
lett uppsättningar av Titus mildhet och Figaros bröllop
(Mozart), Muntra fruarna i Windsor (Nicolai) och Hoffmans äventyr (Offenbach).
Bland hans många kritikerrosade inspelningar
finns Mozarts samtliga pianokonserter, Schumanns
symfonier samt symfonier av C P E Bach (MDG).

I NG E MAR VON H E IJ N E
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Karlheinz Stockhausen med sin
fru Kathinka Stockhausen, 1991.
Foto: Frans Schellekens.

GAGEEGO! Stenhammarsalen
BILLONE MANI. MATTA 20 min
STOCKHAUSEN HARMONIEN UR KLANG 15 min
MUNTENDORF SHIVERS ON SPEED 10 min
PAUS
MOVIO DI FRAGILI INCANTI 14 min
LACHENMANN GUERO 5 min
JÄRNEGARD ISOLA 19 min
GAGEEGO!
Tonsättarintroduktion kl 17.00 med Pierluigi Billone

KARLHEINZ STOCKHAUSEN (1928-2007)
Harmonien ur Klang (2006) för basklarinett

Den tyska efterkrigsmodernismens musik vilar i mångt och mycket på två tunga pelare: å ena sidan Helmut
Lachenmanns kärva, historiska blick eller Karlheinz Stockhausens – med åren – tilltagande kosmiska
klanger. I kvällens program hör vi deras musik och blir varse hur de ger eko i flera led – från Billones rituella
utbrott till Simone Movios hyperprecisa toner.

PIERLUIGI BILLONE (f 1960)
MANI. MATTA (2008) FÖR SLAGVERK

I Pierluigi Billones musik är kroppen ett med ljudet.
Ljudet ett med rummet, rummet ett med existensen.
Allt är en del av en helhet som inte kan (bör) separeras. I sviten Mani (i vilken det förutom Mani. Matta
ingår fyra andra soloverk samt en stråktrio) är det i
synnerhet händerna, mani, som hamnar i fokus men
de gör det som en symbol, en
tänkande, aktiv symbol för den
helhet som kropp och
instrument utgör. Den franska
filosofen Simone Weil talade om
omöjligheten att ha en idé om
en form utan idén om rörelse;
ett öga, en hand – pennan
eller tankens fantasi är del i en
rörelse där relationen dem
emellan är det som ger de

identitet. Och händerna är det magiska som musikern (eller för den delen konstnären överhuvudtaget)
använder för att bringa det ordlösa in i världen.
I Mani. Matta möts vi av en lågt mumlande marimba,
utökad med träblock, logdrums (ett slags rektangulära trätrummor) och på musikerns bröst hänger en
kinesisk gong. Klangerna spänns genom en uppsjö
klubbor och händer som far, närmast koreografiskt,
över (och under) instrumenten. I Tibet anses det mest
heliga av instrument vara lung dril – ett vindspel som,
format av människan, fås till ljud genom vinden och
därigenom manifesterar det gudomliga. Billones partitur är ibland som ett sådant vindspel. Varje ögonblick
handlar så starkt om relationen mellan musikerkropp
och instrumentkropp, där den rituella formen tvingar
fram ett lyssnande bortom det sinnliga.
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Karlheinz Stockhausen avled 2007. Ett av hans sista
större verk var sviten Klang. En serie av 24 verk som
skulle representera var och en av dygnets timmar, men
som även omfattar, för respektive del, återspeglingar
av en intrikat färglära. Överhuvudtaget är sviten Klang
typisk för Stockhausens sista decennier av musik som
i sak grundar sig i en närmast kosmisk, andlig dimension. Titeln Klang, som kan översättas med just klang
på svenska eller ljud är för Stockhausen en bild av
ljudet som en översinnlig närvaro. Det inre örat, det
mystiska ljudet som rör sig bortom vad vårt medvetande kan verbalisera eller ens intellektuellt greppa.
Vid sin död återstod tre av timmarna. I kvällens konsert får vi ta del av ett utsnitt ur den femte timmen,
Harmonien som består av tre solodelar för antingen
basklarinett, flöjt eller trumpet. Harmonien för basklarinett skrevs till den ena av hans fruar, Susanne
Stephens, den för flöjt till hans andra fru Kathinka
Pasveer och trumpetdelen till Marco Blaauw.
(Stockhausens familjeliv är ett kapitel för sig. Hans
tillvaro kunde liknas vid ett kollektiv där fruar, musiker
och barn levde i en symbios knuten till förverkligandet av Stockhausens visioner. Än i dag leder fruarna
Susanne och Katinka Stockhausens mission med
aldrig sinande övertygelse.)

BRIGITTA MUNTENDORF (f 1982)
SHIVERS ON SPEED (2013) FÖR BASFLÖJT, BASKLARINETT, VIOLIN, CELLO OCH PIANO

Brigitta Muntendorfs musik utforskar ett flertal musikaliska gränsland, inte minst hennes fascination för
teatertraditionens experimenterade arbetssätt har
kommit att influera hennes konst i allt högre grad.
En konsekvens är att hennes musik inte sällan gör
mer än att bara arbeta med ljud, i stället är hennes
konst grundad i en övertygelse om musiken (och
konstens) vikt i att spegla samhället i både metod och
ambition. Om kvällens Shivers on Speed skriver hon
följande: ”Varje ljud och oljud inkluderar en tanke och
en sensibilitet som vi kan finna i rummet, resonansen
och inom oss. Jean Luc Nancy beskriver detta som
en länk till erfarenheter och associationer: som något
som ”triggar igång” alla de bilder och känslor som vi
reagerar med… Den musikaliska utvecklingen i verket är kopplade till ambitionen att representera detta
fenomen i musiken. Shivering: Oavsett vilket ljud vi
har i åtanke så beskriver ljudet ett fysiskt och psykologiskt ögonblick av osäkerhet av sin egen svårkontrollerade ljudstruktur. Tremolerande fingrar, stråkar och
andning kombineras med
ljud av en insisterande struktur som leder till ett collage
med ett snarast absurt spel
med ljud.”
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18 NOV KAMMARKONSERT GAGEEGO!

SÖNDAG 18 NOV KL 18.00

18 NOV KAMMARKONSERT GAGEEGO!

SIMONE MOVIO (f 1979)
DI FRAGILI INCANTI (2006) FÖR FLÖJT, KLARINETT,
PIANO, VIOLIN OCH CELLO

I Schaeffers gärning ingick att behandla ljuden genom att avidentifiera dem. Få dem att lyssnas på som
ljud-i-sig, snarare än associerade till dess ursprung.
Relationen mellan det som döljer och avtäcker spelar Något som i sin mest basala form åstadkoms genom
att klippa bort anslaget av ljudet.
en central roll i Simone Movios musik. Den är samI Lachenmanns gärning blev instrumenten undertidigt en hud och ett skal, en insida och ett yttre, musik
sökta i liknande banor, som hos Schaeffer. Instrui vilken vi finner lager av noggrant utmejslade ytor,
mentkroppen blev en laborationsplats för nya ljud
som överlappar klingande texturer av det mest ömsinta slag och omges av ett nätverk av upprepade frånkopplade det vi normalt associerar de till. I Guero
musikaliska celler kring en namnlös oartikulerad kärna. är startpunkten nageln som dras över de vita tangenterna. Ljudet under lupp är alltså inte klangen som
Det är en beskrivning som fångar Di fragili incanti.
produceras av hammare mot sträng, utan just ett
Musiken är flerskiktad, varje lager täcker ett annat
och samtidigt samverkar de, som essentiella delar av gueroliknande (guero är det sydamerikanska namnet
på det instrument vi i musikundervisningen känner
en helhet. Att lyssna till Movios musik är att bli en
kontemplerande lyssnare som medverkar i en slags till som gurka), perkussivt glissando. Utifrån denna
pockande gest byggs sakta en helt ny ljudvärld, som
initieringsrit som sakta avtäcker musikens essens.
Just kontemplation speglar Movios önskan om lyss- rör sig från tangenternas omdefinierade tillvaro till
pianosträngarna, bildande – kan man säga – sex nya
naren i lika hög grad som den egna relationen till
komponerandet. Verken är också från dess skapare ”tangentytor” skilda, på alla sätt och vis, från det vi
utmejslade från en meditativ närvaro omgiven av en vanligen förknippar med piano.
dold struktur i vilken en mystisk, andlig kärna fungerar
som oartikulerad botten. Vad den betyder, vad den är,
fångas inte i ord utan i uppmärksam men samtidig ESAIAS JÄRNEGARD (f 1983)
ISOLA (2017) FÖR FLÖJT, KLARINETT, VIOLIN, VIOLA OCH
vilsam närvaro av örat i både en yttre (hur klangerna CELLO
tar plats i rummet) och inre (hur de får oss att sväva
mot transcendensen).
Isola är slutpunkten på en svit som inleddes med
violin och ensembleverket Pharos som jag skrev till
Gageego! 2014. I Isola kommer de olika delarnas
material samman i nya konstellationer. Isola, ö på
italienska, utgör en metafor för komponerandet; hur
jag – i mina mest romantiserade stunder – föreställt
mig själv i en sliten eka, i kamp med en nyckfull vind,
roende kring i en skärgård. På alla omgivande öar
klingar de olika instrumenten och mitt öra vänds än
hit, än dit för att sedan med pennan fånga klangerna
där instrumentens röster möts.

HELMUT LACHENMANN (f 1935)
GUERO (1969) FÖR PIANO

Guero utgör samman med cellosolot Pression och
klarinettsolot Dal niente en triptyk där Helmut
Lachenmanns signum i att undersöka instrumenten
och dess hanterande utifrån ett fenomenologiskt
perspektiv kom att definieras. Det är en slags motsvarighet – inom ramen för den akustiska musiken
– till Pierre Schaeffers elektroniska Musique concrète.

E SAIAS JÄR N EGAR D
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Gageego!
Ensemblen bildades 1995 och arbetar med att utforska och göra den nutida kammarmusiken mer
tillgänglig. Som en av de viktigaste aktörerna i
musiksverige uppskattas ensemblen för att på ett
lustfyllt och nyfiket sätt tolka dagens musik på
högsta tekniska och konstnärliga nivå. Gruppen
samarbetar regelbundet med svenska och interna-

tionella gäster som Peter Eötvös, H K Gruber och
Pierre-André Valade. Förutom konserter i Sverige
har ensemblen turnerat i bland annat Ryssland och
Danmark samt gästspelat på Lange Nacht der Neue
Klänge i Wiens konserthus. 2015 firade Gageego!
20-årsjubileum och fick en egen serie i Göteborgs
Konserthus.

47

BACEWICZ UVERTYR 10 min
LISZT PIANOKONSERT NR 2 22 min
PAUS
SJOSTAKOVITJ SYMFONI NR 15 42 min

DMITRIJ SJOSTAKOVITJ (1906-1975)
SYMFONI NR 15 A-DUR OP 141
Allegretto
Adagio. Largo. Adagio
Allegretto
Adagio. Allegretto. Adagio. Allegretto

GÖTEBORGS SYMFONIKER
SANTTU-MATIAS ROUVALI dirigent
ALICE SARA OTT piano
Konsertmästare Per Enoksson
Introduktion kl 18.30 i Stora salen
Spelas in för GSOplay

GRAZYNA BACEWICZ (1913-1969)
UVERTYR

FRANZ LISZT (1811-1886)
PIANOKONSERT NR 2 A-DUR

Få kvinnliga tonsättare har skördat sådana framgångar som Grazyna Bacewicz. Länge var hon mest
känd som en lysande violinist, elev till bland andra
Carl Flesch, och med en imponerande europeisk
karriär. Men hon hade också studerat komposition,
såväl hemma i Polen som i Paris för Nadia Boulanger.
Hon komponerade tidigt en mängd verk, till en början
gärna i neoklassisk stil, ibland även med folkloristiska
inslag. Efter 1954 ägnade hon sig på heltid åt att
komponera, samtidigt som hennes tonspråk blev radikalare i anslutning till den polska musikens stora
internationella genombrott. Förutom fyra symfonier,
två cellokonserter och sju stråkkvartetter komponerade hon med förkärlek för sitt eget instrument. Det
blev sju violinkonserter och fem violinsonater. Den
korta och intensiva uvertyr som nu spelas är ett fristående verk som hör till hennes tidiga produktion,
skriven 1943. Med rötter i fransk neoklassicism hittar
man här en rytmisk pådrivande kraft, inte minst i
pukorna, som påminner alltför mycket om inledningen till Beethovens femte symfoni för att vara en tillfällighet. Vid sidan av det febrigt vitala hittar man
också en mer lantlig andanteepisod, samt ögonblick
av triumf och folkdanser.

Franz Liszt har bland mycket annat gått till historien
som en av alla tiders främsta pianovirtuoser. Därför
är det kanske inte heller förvånande att han även som
tonsättare kom att ägna pianot mycket stor uppmärksamhet. Vi känner väl till hans Ungerska rapsodier,
Mefistovalsen och andra ofta spelade slagnummer,
men också en grandios sonat. Kanske är det ändå
lite förvånande att han bara skrev två pianokonserter.
Nåja, nu har forskningen faktiskt funnit också en
tredje, och ytterligare några verk för piano och
orkester, men det är bara de två numrerade som är
ordentligt etablerade.
Det var omkring 1840 som Liszt samtidigt påbörjade sina båda konserter i Rom, och av allt att döma
gav de honom stora bekymmer. Detta framkommer
av att han inte förmådde fullborda dem förrän efter
ett decennium, i Weimar. Konserterna blev tämligen
olika varandra. Den första (Ess-dur) följer den klassiska uppbyggnaden, fast i fyra satser, men den andra
(A-dur) är mer utformad som en symfonisk dikt med
obligat piano, med sex satser som utan paus går över
i varandra och där tempo och karaktär skiftar många
gånger. Många anser den vara den bästa av de två
konserterna. Den första är virtuos och utåtriktad,
medan den andra är mer djupsinnig och poetisk. Den
uruppfördes med Liszt som dirigent och hans elev
Hans von Bronsart vid pianot (han fick sig också
konserten tillägnad).

STIG JACOBSSON

Sjostakovitjs sista symfoni är ett av hans sällsynta
orkesterverk från de sista åren. Den uruppfördes av
sonen Maxim Sjostakovitj i januari 1972 och är ett i
många avseenden unikt verk. Det var då nästan 50
år sedan han påbörjade sin första, geniala symfoni.
Men på många sätt står de båda symfonierna nära
varandra: den virtuosa orkesterbehandlingen, flykten,
idéernas djärvhet, de oväntade associationerna med
anspelningar på egna och andras verk. Mest överraskande är väl det tydliga citatet ur Rossinis Wilhelm
Tell-uvertyr som dyker upp i första satsen. Där finns
för övrigt också en tolvtonsserie – ja, den återkommer
i alla satserna. Den andra satsen är en sorgmarschliknande klagosång som kontrasterar mot scherzot.
Den övervägande långsamma finalen bjuder på flera

kända citat, bland annat dödsmotivet ur andra akten
ur Wagners Valkyrian. I pukorna hör man rytmer från
hans egen Leningradsymfoni.
Tonsättaren har fällt följande uttalande: ”Det är stor
skam att komponisterna tycks förbigå Tjechov. Ett av
mina verk grundar sig på motiv av Tjechov, den femtonde symfonin. Den är inte en förstudie till Den
svarta munken, utan variationer på ett tema. Mycket
i den femtonde har relation till Den svarta munken,
även om den är ett fullständigt självständigt stycke.”
Den svarta munken är en novell av Tjechov som
Sjostakovitj hade långt gångna planer att skriva en
opera över – till slut resulterade planerna istället till
denna symfoni.
STIG JACOBSSON

Anton Tjekovs Den svarta munken, illustrerad av G.K. Savitsky
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21 & 23 NOV GÖTEBORGS SYMFONIKER DIRIGENT SANTTU-MATIAS ROUVALI

ONSDAG 21 NOV KL 19.30
FREDAG 23 NOV KL 18.00

största utmaningar. Den här säsongen gör hon även
en recitalturné med musiken från albumet, men ger
också konserter tillsammans med bland andra NHK
Symphony Orchestra i Tokyo, Londonsymfonikerna,
BBC Scottish Symphony Orchestra och Göteborgs
Symfoniker.
Alice Sara Ott är mycket aktiv kammarmusiker och
har en konsertserie i samarbete med Londonsymfonikerna där hon framträder med musiker som violinisterna Ray Chen och Nemanja Radulovic, klarinettisten
Dimitri Ashkenazy och cellisterna Pablo Ferrández
och Alexey Stadler. Vid sidan av sin verksamhet som
konsertpianist är hon dessutom designer och samarbetar med flera kända internationella varumärken.

Santtu-Matias Rouvali
Sedan 2017 är Santtu-Matias Rouvali chefdirigent för
Göteborgs Symfoniker. Han har redan en internationell dirigentkarriär och har av The Guardian hyllats
som "den finska dirigenttraditionens senaste storartade begåvning man bara måste lyssna på". SanttuMatias Rouvali är också chefdirigent för Tammerfors
stadsorkester och förste gästdirigent för Philharmonia
Orchestra i London.
Förra säsongen turnerade Santtu-Matias Rouvali
framgångsrikt med Göteborgs Symfoniker och pianisten Hélène Grimaud i nordiska huvudstäder och i
februari 2019 åker han med orkestern samt pianisten
Alice Sara Ott och slagverkaren Martin Grubinger på
turné i Tyskland.
Santtu-Matias Rouvali samarbetar regelbundet med
ett flertal orkestrar i Europa och USA, bland dem
Franska Radions filharmoniker, Oslo filharmoniker,
Bambergs symfoniker, Deutsches SymphonieOrchester Berlin, Minnesota Orchestra och Detroit
Symphony Orchestra.
I höst utkommer en dubbel-cd där Santtu-Matias
Rouvali dirigerar violinkonserter av Bernstein, Korngold och Rozsa med Baiba Skride som solist. De har
tidigare givit ut en rosad inspelning av Nielsens och
Sibelius violinkonserter med Tammerfors stadsorkester.
En rad konserter med Santtu-Matias Rouvali och
Göteborgs Symfoniker läggs regelbundet upp på
gsoplay.se, bland dem Symfoni nr 5, En saga och
Skogsrået av Sibelius.
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Alice Sara Ott

Den tysk-japanska pianisten Alice Sara Ott (f 1988)
är en av den klassiska musikscenens mest efterfrågade artister. Hon framträder regelbundet med
många av världens allra främsta dirigenter, som
Gustavo Dudamel, Antonio Pappano, Sakari Oramo,
Myung-Whun Chung, Hannu Lintu och orkestrar som
Los Angeles Philharmonic, London Symphony
Orchestra, Chicagos symfoniorkester, Berlins radiosymfoniker och Wiener Symphoniker, för att nämna
några.
Hon är sedan tio år exklusiv artist på Deutsche
Grammophon. På sitt senaste album, Nightfall, framför hon musik av Erik Satie, Debussy och Ravel, bland
annat Gaspard de la Nuit, en av pianolitteraturens

KAMMARKONSERT Stenhammarsalen
SIBELIUS TRE STYCKEN OP 116 10 MIN
BACEWICZ TRIO FÖR OBOE, VIOLIN OCH CELLO 10 MIN
STRAUSS TILL EULENSPIEGEL - EINMAL ANDERS! 8 MIN
PAUS
JANÁCEK POHADKA 12 MIN
STRÅKKVARTETT NR 2 "INTIMA BREV" 24 MIN

Läs intervju med
Olivia Bergdahl
på sid 70

MUSIKER UR GÖTEBORGS SYMFONIKER
JUSTYNA JARA & JOEL NYMAN violin
TUULA FLEIVIK NURMO viola
JUN SASAKI cello
CHARLES DERAMUS kontrabas
MÅRTEN LARSSON oboe
URBAN CLAESSON klarinett
OLE KRISTIAN DAHL fagott
LISA FORD horn
JAMES SHERLOCK piano
OLIVIA BERGDAHL poet

25 NOV KAMMARKONSERT

SÖNDAG 25 NOV KL 18.00

”Jag har börjat skriva något
vackert. Vårt liv ska fortsätta i
det. Jag ska kalla det kärleksbrev och jag tror att det
kommer att klinga
fantastiskt…”
Leos Janácek

RICHARD STRAUSS (1864-1949)
TILL EULENSPIEGEL – EINMAL ANDERS! OP 28
(ARR FRANZ HASENÖHRL)

Spelas in för GSOplay

JEAN SIBELIUS (1865-1957)
TRE STYCKEN OP 116
Scène de danse
Danse caractéristique
Rondeau romantique

GRAZYNA BACEWICZ (1913-1969)
TRIO FÖR OBOE, VIOLIN OCH CELLO
Adagio. Molto allegro
Andante
Vivo

Jean Sibelius skrev åtskilliga stycken för violin och
piano, inte så konstigt kanske då hans första mål med
musiken var att bli en strålande violinsolist. Det var
också violinspel han studerade då han först reste ut
i Europa och hans första anställning var som orkesterviolinist. Under studieåren skrev han många verk för
sitt instrument och en andra våg inträffade under de
första krigsåren. Därefter kom ett nyvaknat intresse
sent i livet. Åren efter 1925 skrev han tolv underbara
småstycken (när det gäller tid, inte när det gäller
kvalitet!) fördelade på tre opus: 106, 115 och 116. De
sista tillkom 1929, och efter det året skulle Sibelius
verkligen inte komponera många verk – då kom det
som brukar kallas ”tystnaden i Järvenpää”. Han har
verkligen inte förlorat något av sitt mästerskap, tvärtom kan man i de två första satserna kanske ana ett
nytänkande med harmoniska djärvheter och nästan
groteska tankar (i närheten av Prokofjev). Det avslutande, romantiska rondot, är däremot ett idylliskt,
balanserat avslut på all den musik han skrev för violin.

Grazyna Bacewicz var bara 21 år gammal när hon
under sina studier för Nadia Boulanger i Paris påbörjade sin första trio. Den fullbordades sedan i november
1935 hemma i Warszawa. Året därpå tilldelades trion
andra pris (något förstapris delades inte ut) i Polska
Radions kompositionstävling, som arrangerats av
Polska förläggarföreningen, och uruppförandet ägde
rum under en konsert med samtida kammarmusik
som Förläggarföreningen gav i konservatoriet i Warszawa i mars 1936. Hennes verk togs emot med förtjusning av såväl publik som kritik. Det här är alltså
ett mycket tidigt verk i hennes produktion då hon
ännu arbetade i en neoklassisk stil, en stil som innebar ett viktigt steg i hennes utveckling till en nydanande och avantgardistisk tonsättare i den polska
skolan. Hon visar redan här en strävan efter perfektionism. Med tiden skulle hon skriva ytterligare några
trios för ovanliga kombinationer: oboe, klarinett och
fagott (1948) samt oboe, harpa och slagverk (1965).
STIG JACOBSSON
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Richard Strauss symfoniska dikt Till Eulenspiegel
hör till orkesterlitteraturens stora mästerverk. Tonsättaren hade dittills gjort sig känd som en lärd och
mycket allvarlig ung mästare, men efter uruppförandet av ”Till” i Köln den 5 november 1895 visste man
att han också hade en sprudlande humor. ”Allt jag
ville var att publiken i konsertsalen för en gångs skull
skulle få ett gott skratt” sa han i visshet om att han
härmed skakat av sig mycket av dammet från
Wagnertraditionen.
Formellt är kompositionen närmast ett rondo, där
vi får följa titelpersonens olika eskapader. Gestalten
Till Eulenspiegel var ju en känd skojare som figurerat
i litteraturen ända sedan medeltiden, och att det är
en saga som berättas hör redan när violinerna inleder
verket med att drömskt sjunga ”Det var en gång…”
Därpå får vi följa Till som resepredikant, när han förälskar sig, hur han ställs inför rätta och döms till döden
för att slutligen dingla i galgen. Men det hela slutar
med tonsättaren illa dolda beundran: ”Han var allt
en jäkel till karl, den där Till!” På hans gravsten stod
inget namn, men där fanns en bild av en uggla med
en spegel som illustrerar ett gammalt ordspråk
(”Man ser inte sina egna brister bättre än en uggla
ser sin fulhet”) – därav hans namn Eulenspiegel
(Ugglespegel). Många har i musiken velat se att
ironiskt självporträtt av tonsättaren. I Strauss egen
version för stor orkester behandlas de många instru-

menten med stor lyskraft. Det är frisk musik utan
poserande, bombasm eller falskhet.
Som så många andra mästerverk har andra musiker
som inte spelar i orkester närt en stark önskan att få
spela det. Därför har en herre vid namn Franz Hasenöhrl i våra dagar arrangerat detta grandiosa orkesterverk för en liten kammarensemble om fem musiker.
Blir det något kvar då, kan man undra? Ja, döm själva.
Att det blivit något annorlunda (som den nya titeln
antyder) är tydligt, men nog finns både humorn och
fräckheten kvar, kanske till och med i högre grad!
STIG JACOBSSON
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LEOŠ JANÁCEK (1854-1928)
POHÁDKA
Con moto
Con moto
Allegro

LEOŠ JANÁCEK (1854-1928)
STRÅKKVARTETT NR 2 ”INTIMA BREV”
Andante
Adagio
Moderato
Allegro

Leoš Janácek föddes i Mähren och erhöll tidigt en
gedigen musikutbildning i såväl Brno som Prag och
Leipzig. Han älskade den mährisk-böhmiska folkmusiken och komponerade från unga år dumkor
(slaviska folkvisor) för violin och piano och körstycken
på folklig grund. Men det dröjde till en bit in på 1900talet innan han i 50-årsåldern blev känd i hemlandet.
Det var först då Jencfa fick framgångar i Prag. Efter
detta blev han också djärvare som tonsättare, och ju
äldre han blev desto mer avantgardistiskt klingade
hans musik.
I februari 1910 komponerade han en liten svit för
cello och piano, inspirerad av en lång episk dikt författad av den ryska romantikens fader och Pusjkins
nära vän Vasilij Sjukovskij 1832: Sagan om tsar
Berendej. Sviten fick fyra satser och hade ursprungligen en lång titel inspirerad av diktens handling. Men
Janácek bearbetade sin musik ända fram till 1923
och lät efter hand musikens lagar styra utformningen mer än själva berättelsen. Under arbetet uteslöt
han en sats och gav stycket ett mer neutralt namn:
Pohádka, ”En saga”. Den ursprungliga sagan handlar
annars om den långskäggige tsaren som led av att
vara barnlös och lovade underjordens kung Kastjej
att om han fick en son skulle kungen få sonens själ.
Men sonen förälskar sig i den kloka prinsessan Marja,
Kastjejs dotter. Det kan vara värt att påminna att Kastjej spelar en stor roll i Stravinskys samtidigt skrivna
balett Eldfågeln. Kronprins Ivan symboliseras av
rytmiskt accentuerade cellopartier medan prinsessan
Marja gestaltas i sjungande pianofraser.
STIG JACOBSSON
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Jun Sasaki
Charles DeRamus

Samuel Runsteen

Leoš Janácek hade just fullbordat sin sista opera
”Från de dödas hus” när han i början av 1928 gav
sig i kast med sitt sista storverk: 74-åringens andra
stråkkvartett. Man märker inget av åldern! I själva
verket blev Janáceks musik bara yngre och fräschare
ju äldre han blev. Även kvartetten är frisk, dramatisk
och passionerad.
Titeln på kvartetten, Intima brev, har sin grund i den
platonska kärleken till en ung kvinna, Kamila Stösslová, med vilken han hade en omfattande brevväxling.
Han skrev hundratals brev till sin älskade: ”Jag har
börjat skriva något vackert. Vårt liv ska fortsätta i det.
Jag ska kalla det ’kärleksbrev’ och jag tror att det
kommer att klinga fantastiskt […] Hela verket ska
hållas samman av ett ovanligt instrument som kallas
viola d’amore – kärleksviola. Vad jag ser fram mot det.
I detta verk ska jag vara ensam med dig.”
Men hans planer ändrades efterhand. Den klangrika men opraktiska kärleksviolan byttes ut mot en
vanlig viola, och verkets titel gjordes något neutralare. Men kärleken till Kamila genomsyrar musiken:
”Du står bakom varje ton, levande, lidelsefull, älskande.” Kvartetten består av rapsodiska sektioner med
stora variationer, men med en genomgående lidelsefull lyrik. I ett brev liknar Janácek tredje satsen vid en
vaggsång och i finalen summeras hela kvartettens
innehåll.
STIG JACOBSSON

Mårten Larsson
Lisa Ford
Ole Kristian Dahl
James Sherlock
Urban Claesson

Olivia Bergdahl
Olivia Bergdahl började sin scenpoetiska bana som tolvåring och blev
något av svensk estradpoesis underbarn när hon 2007 vann svenska
mästerskapen i Poetry Slam 17 år gammal, och samma år debuterade
med diktsamlingen ”Demo”. Sedan dess har hon kommit fyra i VM i
Poetry Slam, startat poesi- och stråkkvartettgruppen Olivias Poesiorkester, gett ut en skiva (”Eldorado”), en kritikerhyllad roman (”Efter
Ekot”), startat den internationella spoken wordklubben Klubb Kontra med
Oskar Hanska, varit konstnärlig handledare i projektet ”Hembygd –
någonstans i Sverige”, i åratal skrivit krönikor i Göteborgs Posten, gjort
många radioinhopp som huspoet, ett fåtal tv-inhopp, skrivit Tankar för
dagen i P1, fått ett par stipendier, blivit årets västsvenska författare, fått
Sveriges Radios novellpris, hållit i oräkneliga workshops och framförallt
turnerat, turnerat, turnerat, hundratals, tusentals dagar. I Sverige, Norden,
Europa, USA.
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Tuula Fleivik Nurmo

Justyna Jara

eller berättelser och händelser var helt enkelt att
reducera den – egentligen att göra både musiken och
lyssnaren en otjänst.
I början på 1990-talet skrev han sin första violinkonsert, med den sakliga titeln Concerto per violino
e orchestra d’archi. När han nästan tjugo år senare
återigen gav sig i kast med genren försedde han
trots allt verket med en titel: Einsame Fahrt. Ensam
färd, alltså. En fantasieggande titel, men samtidigt
öppen. Den är inte bara en beskrivning av tonsättarens arbete eller verket, utan också av lyssnarens
situation.
Inför uruppförandet 2011 (Ulf Wallin med Sveriges
Radios Symfoniorkester under ledning av Manfred
Honeck) gav Eliasson nämligen sin syn på saken i
en intervju. ”Einsame Fahrt... det kanske är för att man
är ensam... Och det är på samma sätt med lyssnandet.
Om det så är tusen stycken så är var och en ensam.
STE FAN NÄVE R MYR
Egentligen skulle det bli tusen färdar, i stället för en.”
Att skriva en verkkommentar är med andra ord
ANDERS ELIASSON (1947–2013)
också det en hopplös uppgift. Den kan nödtorftigt
EINSAME FAHRT, VIOLINKONSERT
Moderato
ringa in ett verk och ett konstnärskap, men inte peka
Andante
ut varje lyssnares intryck. ”Anledningen till att musik
Allegro
existerar”, fortsatte Eliasson i intervjun, ”är att det inte
Adagio
går att uttrycka på något annat sätt. Det vill säga:
Presto. Piú mosso
det är fullständigt meningslöst att börja på att orda
Någon programmusik skrev han aldrig, Anders Elias- om den. Vi kommer aldrig fram i alla fall. Men, vad som
son. Respekten för musikens eget språk och uttrycks- är viktigt, det är naturligtvis att det finns en lyssnare.
förmåga var helt enkelt mycket större än så. Varje Och där äger väldigt mycket rum, som är oerhört
ambition att låta musiken översätta till exempel bilder väsentligt.”
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SCHUMANN MANFREDUVERTYR 12 min
ELIASSON EINSAME FAHRT, KONSERT FÖR VIOLIN OCH ORKESTER 25 min
PAUS
NIELSEN SYMFONI NR 2 "DE FYRA TEMPERAMENTEN" 33 min
GÖTEBORGS SYMFONIKER
DANIEL BLENDULF dirigent
JANINE JANSEN violin
Konsertmästare Claire Dolby
Introduktion kl 18.30 i Stora salen
Spelas in för GSOplay

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)
MANFREDUVERTYR ESS-DUR OP 115

Tre snabba ackord, generalpaus och sedan ett brett
inledningstema som öppnar dörrarna för vidare
dramatik. Detta knep att fånga publikens uppmärksamhet är vanlig i uvertyrsammanhang men få har
genomfört det så konsekvent som Schumann i uvertyren till Lord Byrons läsdrama Manfred. Schumanns
skådespelsmusik innefattar också melodramer (recitation och musik), mellanaktsmusik, solosånger och
körsånger men liksom annan musik av det här slaget
föll den i glömska när Byrons popularitet bleknade
med tiden.
Uvertyren speglar Byrons svallande romantik –
stormiga utspel staplas på varann med en och annan
vilopunkt däremellan. Ett livligt tema återkommer flera
gånger som en sammanbindande ritornell. Efter den
sista kulminationen svalnar känslorna och uvertyren
avslutas i en resignerad utandning.
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Ändå är det som om soloviolinen verkligen berättar i
Einsame Fahrt. Den gör det oupphörligt och med få
andrum (satserna löper direkt in i varandra utan kännbara skarvar). Den gör det med en nästan påstridig
intensitet, men samtidigt förtroligt och fyllt av värme.
Soloviolinen agerar i tätt samspel med orkestern –
för det är orkestermusik med kammarmusikaliska
kvaliteter, som så ofta i Eliassons senare komponerande.
Och här frammanas det vi inte kan orda om. Orden
och meningarna är ju toner och fraser. Vi kan inte
översätta de tankar och känslor som förmedlas, men
vi upplever dem under vår ensamma färd.

själv hade hjärtinnerligt roligt åt denna skildring av de
mänskliga temperamenten.”
I den andra satsen beskriver Nielsen en yngling
han mött:
”Han hade ett litet drag av stillsam melankoli, varför
man kände behov av att vara god mot honom. Han
var gärna litet bekväm och lättjefull och satt ofta
under varma sommardagar sysslolös i hamnen. Jag
har aldrig sett honom dansa. Därtill var han för
overksam, men han kunde gunga med kroppen i
långsam valstakt och med tanke på detta rörelsemoment har jag genomfört satsen Allegro commodo e
flemmatico och försökt att fasthålla ett stämningstillstånd, som är helt fjärran från energi och känsla.
TONY LU N DMAN
Endast en enstaka gång blir det ett kraftuttryck – ett
forte. Vad skedde då? Föll det en tunna i vattnet från
ett av skeppen i hamnen som störde pojken, där han
CARL NIELSEN (1865-1931)
SYMFONI NR 4 OP 16 ”DE FYRA TEMPERAMENTEN”
låg på rygg och drömde ute på vågbrytaren? Vem vet
Allegro collerico
det? Men hur som helst, efter någon minut är allt
Allegro comodo e flemmatico
lugnt igen. Ynglingen somnar in. Vattnet är åter blankt
Allegro sanguineo
som en stor spegel.”
Den tredje satsen skildrar melankolin och där verkar
När Carl Nielsen åren 1918-1920 periodvis vikarierade för Wilhelm Stenhammar som dirigent för Göte- det musikaliska materialet ha tagit sin egen riktning:
borgs Symfoniker passade han på att framföra sin ”Andante malincolico vill uttrycka en melankolisk
andra symfoni från 1902, ”De fyra temperamenten”. människas karaktär, men här som alltid i tonernas
värld är en titel eller ett program endast en pekpinne.
Hans intryck av orkestern vid denna tid är rörande:
Det komponisten vill har mindre betydelse än det
”Nu har jag haft repetition med orkestern och det är
tonerna uttrycker, det som musikens innersta väsen
en stor konstnärlig tillfredsställelse att spela med
fordrar.” Carl Nielsen talar om ”ett starkt utbrott…
dessa människor, ty de följer min minsta vink och
visar mig så stor respekt att jag nästan blir generad.” varefter oboen kommer med ett litet vemodigt och
Orkestern hade säkerligen Nielsens debut i Göteborg suckande motiv, som efter hand utvecklas och når en
klimax av klagan och smärta.”
i februari 1914 i gott minne, liksom Stenhammars
I den avslutande satsen gestaltas en självgod typ:
tidigare framföranden av symfonierna nr 1, 3 och 4
samt uvertyren Helios och delar ur operan Maskarade. ”I Allegro sanguineo har jag försökt att skildra grundkaraktären hos en man, som stormar tanklöst fram i
Orkestern kunde – och tyckte om – sin Nielsen.
tron att hela världen tillhör honom och att stekta
Hur kom då andra symfonin till? Tonsättaren har
sparvar skall flyga in i munnen utan något besvär eller
själv berättat dess historia:
arbete. Under en kort minut blir han likväl ängslig och
”Idén till symfonin De fyra temperamenten fick jag
snappar efter luft i häftiga synkoper, men detta är snart
för många år sedan i en bykrog på Själland. När jag
glömt. Även om musiken nu går i moll ger hans glada
med min hustru och några vänner drack ett glas öl,
observerade jag en högst komisk bild, som hängde på och något övermodiga natur sig dock tillkänna.”
Symfonin gick hem både hos publik och kritiker den
väggen i en gammal förgylld ram. Bilden var indelad i
18 februari 1920: ”Programmet mottogs av den fåfyra fält, i vilka ”temperament” var framställda med
titlar: det koleriska, det flegmatiska, det melankoliska taliga publiken med stor förtjusning. De blommor
och det sangvinska. Kolerikern satt till häst. Han hade kapellmästaren fick mottaga, inneburo ett varmt tack
och ett välkommen åter.”
ett långt svärd i handen, varmed han slog vilt ut i
STE FAN NÄVE R MYR
tomma luften. Ögonen stirrade, håret fladdrade och
hans ansikte gav uttryck av vrede och ett sataniskt
hat som kom mig att brista i gapskratt. Det andra tre
bilderna var lika komiska och mina vänner och jag

TORSDAG 29 NOV KL 19.30
FREDAG 30 NOV KL 18.00

Janine Jansen

Daniel Blendulf har etablerat sig som en av de
internationellt mest framstående svenska
dirigenterna. Han började sin karriär som
cellist och studerade för Torleif Thedéen och
Heinrich Schiff. Han framträdde som solist
med orkestrar som Sveriges Radios symfoniorkester, Kungliga filharmonikerna, Simon
Bolivar-orkestern och symfoniorkestrarna i
både Helsingborg och Norrköping.
Men karriären tog en ny riktning för Daniel
Blendulf när den välkände dirigenten och pedagogen Jorma Panula inspirerade honom att
börja studera dirigering, vilket han också
gjorde 2005. Bara några år senare, 2008,
vann han det prestigefyllda Svenska dirigentpriset och sedan dess har hans dirigentkarriär
gått spikrakt uppåt. Bland de många orkestrar
han dirigerat finns Sveriges Radios symfoniorkester, Stockholm sinfonietta, Norrköpings
symfoniorkester, Dalasinfoniettan, Gävle
Symfoniorkester och Musica Vitae. Han dirigerar även opera och har gjort Gounods Faust
på Folkoperan och på Kungliga Operan Donizettis Don Pasquale och senast Carmen, som
även sändes till biografer runt om i landet.
Förutom fortsatta samarbeten med Kungliga
filharmonikerna, Sveriges Radios symfoniorkester och Göteborgs Symfoniker är han
också aktuell med debutkonserter med bland
andra Sydneys och Nya Zeelands symfoniorkestrar liksom Norska radioorkestern och BBC
National Orchestra of Wales. Daniel Blendulf
debuterade med Kungliga filharmonikerna
2011 då han dirigerade Dvoráks åttonde
symfoni.

Violinisten Janine Jansen samarbetar regelbundet
med världens främsta orkestrar och dirigenter och har
av New York Times beskrivits som ”lika fängslande i
tystnad som i klingande ton”. 2018-2019 är hon Artist
in Residence hos Göteborgs Symfoniker och Tonhalleorkestern i Zürich då hon framför både konserter och
kammarmusik under säsongen. Hon är också utvald
artist vid Mozartwoche Salzburg där hon framträder
med Wiens filharmoniker och Bernard Haitink.
Bland hennes engagemang 2018-2019 finns framträdanden med Concertgebouworkestern och Valery
Gergiev, Bayerska Radions symfoniorkester och Iván
Fischer, Orchestre de Paris och Daniel Harding,
Gewandhausorkestern och Semyon Bychkov samt
London Philharmonic och Vladimir Jurowski. Hon
kommer också att turnera i Japan och Korea med
London Symphony Orchestra och Sir Simon Rattle
och i Europa med Sveriges Radios symfoniorkester

och Daniel Harding samt med Chamber Orchestra
of Europe med Sir Antonio Pappano. Tillsammans
med pianisten Alexander Gavrylyuk ger hon också
en rad kammarkonserter i Europa.
Janine Jansen har ett exklusivt skivkontrakt med
Decca Classics och sedan debuten med Vivaldis De
fyra årstiderna 2003 har hon varit mycket framgångsrik på de digitala topplistorna. Bland hennes inspelningar finns Bartóks Violinkonsert nr 1 med London
Symphony och Brahms violinkonsert med Santa
Cecilia-orkestern under ledning av Sir Antonio Pappano. Hon har också spelat in konserter av Prokofjev,
Britten, Beethoven, Mendelssohn och Bach samt
flera kammarmusikprogram.
Janine Jansen spelar på en Stradivariusviolin från
1707, Rivaz – Baron Gutmann, som lånas ut av den
norska stiftelsen Dextra Musica.

59

29 & 30 NOV GÖTEBORGS SYMFONIKER DIRIGENT DANIEL BLENDULF

58

Daniel Blendulf

Läs mer om
Rucklarens väg

RUCKLARENS VÄG
GÖTEBORGS SYMFONIKER
GÖTEBORGS SYMFONIKERS VOKALENSEMBLE
BARBARA HANNIGAN dirigent
WILLAM MORGAN Tom Rakewell
APHRODITE PATOULIDOU Anne Truelove
JOHN TAYLOR WARD Nick Shadow
KATE HOWDEN Baba the Turk
ERIK ROSENIUS Father Truelove, The Keeper of the Madhouse & Mother Goose
ZIAD NEHME Sellem

på sid 6-9

LINUS FELLBOM regi och ljusdesign
Konsertmästare Per Enoksson
Introduktioner en timme före konserterna
Konserten är ca 3 tim inklusive paus.
Filmas av produktionsbolaget accentus musicIGOR STRAVINSKY (1882-

1971

Mariage à la Mode (Äktenskap på modet 1745).
I Beer Street och Gin Lane (båda 1751) talar han
klarspråk när det gäller kvarterens alkoholproblem.
Bilderna blev omåttligt populära och trycktes i stora
upplagor. Många av dessa var pirattryck vilket fick
Hogarth att genomföra ett betydelsefullt lobbyarbete
för att parlamentet skulle lagskydda upphovsmännen.
Detta resulterade i Hogarth’s Act, 1735 – den första
kända copyright-lagen. Det var främst de åtta bilderna
om rucklaren Tom Rakewells vilda leverne som grep
tag i Stravinsky, och som fick utgöra basen för hans
operaplaner. Detta blev hans första verk med engelsk
text och dessutom blev det hans allra längsta komposition, och för en gångs skull var det inte resultatet
av en beställning utan något som han själv valt att
skriva.
Stravinsky var inte sen att inleda ett samarbete med
sin vän, författaren W H Auden. Ett första möte med
Auden för att diskutera libretto och upplägg ägde rum
i Hollywood i november 1947. I mars 1948 levererade
Auden en text som Stravinsky ansåg vara det vackraste libretto som någonsin skrivits. Men han blev
något förvånad när det visade sig att Auden också
tagit hjälp av Chester Kallman. Dessa två hade i
mycket nära samarbete skrivit librettot med etsningarna som utgångspunkt. Stravinsky komponerade
sedan musiken från början till slut: första akten 1948,

RUCKLARENS VÄG (LIBRETTO W H AUDEN, CHESTER
KALLMAN, IGOR STRAVINSKY)
Akt I
Scen 1 Trueloves trädgård på landet (eftermiddag om våren)
Scen 2 Mamma Gooses bordell i London (om sommaren)
Scen 3 Samma som I:1 (en höstnatt)
Akt II
Scen I Morgon i Rakewells hus i London (höstmorgon)
Scen 2 Gatan framför Rakewells hus (höstrusk)
Paus
Scen 3 Samma rum som i II:1 (vintermorgon)
Akt III
Scen 1 Samma som II:3 (våreftermiddag).
Scen 2 En kyrkogård (samma natt).
Scen 3 Bedlam
Epilogue

Stravinskys inspiration till Rucklarens väg kom från
ganska oväntat håll och man kan datera dagen exakt
till den 2 maj 1947. Då besökte han en utställning i
Chicago där man visade den engelske konstnären
William Hogarths (1697–1764) kritiskt realistiska
etsningar från missförhållanden i Londons fattigkvarter. På 1730-talet uppmärksammade man hans
satiriska läggning i bildsviter som tillsammans berättar
skakande historier. De mest berömda sviterna är The
Harlot’s Progress (En glädjeflickas historia 1731), The
Rake’s Progress (En rucklares väg 1732-1733) och
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andra 1949–50, tredje 1950–51 och epilogen slutdaterades den 7 april 1951. Resultatet blev en tre
akter lång moralitet om lättjans fördärvlighet.
Handlingen löper från vår till nästa vår, någon gång
på 1700-talet. Operan inleds med ett helt kort förspel,
snarast en fanfar som ger operan dess neobarocka
stämning – man kan tänka på den toccata som inleder Monteverdis Orfeo, världens första verkliga
opera (1607) och första operauvertyr. Men så var det
också fråga om en nummeropera i barockanda som
Stravinsky ville skriva. ”Jag vill klä varje aria i en tajt
korsett” menade tonsättaren, som också gav gestalternas namn stor allegorisk innebörd i sann barockstil.
I operans början befinner vi oss i familjen Trueloves
trädgård på landet en vacker eftermiddag om våren.
Tom och Anne är ett ungt och lyckligt kärlekspar. Dit
kommer Nick Shadow för att meddela att Tom fått ett
stort arv. (Nick finns inte i Hogarths berättelse, utan
är en uppfinning av Auden.) Tom ger sig genast av till
London för att ta sitt nya hus i besittning och börjar
leva livets glada dagar, inte minst på Mamma Gooses
bordell. Nick anställs som hans tjänare och får uppdraget att genomföra Toms tre talade önskningar om
rikedom, lycka och att bli mänsklighetens räddare. Vi
känner igen typen som Mefistofeles i Faust. Första
akten slutar med att Anne Truelove undrar varför Tom
inte har hört av sig på länge och beslutar sig för att
söka upp honom. Hon är förälskad i honom, men är
inte förblindad av kärlek. Hon är väl medveten om
hans brister och svagheter, men också beslutsam om
att försöka rädda honom från undergång. Det är detta
hon sjunger om i en av operans mest underbara arior:
”No word from Tom”.
Men Tom är inte bara en rumlare. Han är olycklig,
och Nick råder honom att gifta sig med
den skäggiga damen Baba. När Anne
hittar honom ber han henne att glömma
honom, och med sorg i hjärtat skiljs de.
Men hans oroliga samvete väcker honom
även i de mest orgiastiska tillfällen. Vad
har han gjort? Hur kunde han bryta sitt
kärlekslöfte till Anne? Han slösar sina
pengar och Nick lurar honom till storhetsvansinne när han vill rädda världen
genom en maskin som förvandlar stenar
till bröd. Tom är bankrutt och hans ägodelar säljs på auktion utanför hans hus.
Auktionsförrättaren Sellem klubbar även
igenom försäljningen av Baba! Mot slutet
tävlar Tom och Nick om hans själ med

en kortlek på kyrkogården. Detta är inte den enda
anspelningen på Don Giovanni! Det ser ut som om
Tom ska vinna, men med en magisk gest gör Nick
honom galen. Där hade operan kunnat sluta. Men
Auden var noga med att betona att det inte är Tom
som är skurken. I tron att han är Adonis väntar Tom
på sin Venus (och den trogna Anne besöker honom
verkligen) och blir i stället offret. Han slutar sitt eländiga liv på det famösa dårhuset Bethlem Royal
Hospital (grundat som kloster 1247 och som sjukhus från 1330), i folkmun benämnt Bedlam, och
besjunget av många diktare och tonsättare, från
renässansen och framåt (och en skräckfilm med
Boris Karloff från 1946 utspelas där). I den korta
epilogen framträder alla de medverkande civilt med
styckets moral.
Det hastigt påkomna uruppförandet låg bara fem
månader fram i tiden och ägde rum på Teatro La
Fenice i Venedig den 11 september 1951 med kör
och orkester från La Scalaoperan i Milano och med
solister som Elizabeth Schwartzkopf och Jennie
Tourel. Stravinsky dirigerade, tydligen tämligen tafatt.
Föreställningen mottogs ändå välvilligt, men knappast
mer. Operan har därefter satts upp åtskilliga gånger,
mer genomarbetade och fulländade. På Metropolitan
i New York dirigerade Fritz Reiner 1953. En annan
mycket uppmärksammad produktion signerades av
Ingmar Bergman på Stockholmsoperan 1961, som
sedan gavs drygt 40 gånger. Det var första gången
verket framfördes i Sverige och Stravinsky blev
mycket imponerad när han såg den eftersom Bergman förstått allvaret i handlingen och inte bara visat
den som en charad.
STIG JACOBSSON

William Hogarths etsning A scene in a gaming house
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Barbara Hannigan
Barbara Hannigan delar sin tid mellan att framträda
som sångare på världens konsertscener och dirigera
de ledande stora orkestrarna. Berlinfilharmonikerna,
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
i Rom, Torontos och Münchens filharmoniker, Mahler
Chamber Orchestra och Göteborgs Symfoniker är
några av de orkestrar som hon har nära samarbeten
med. Hon har också framträtt med många av vår tids
mest framstående dirigenter, som Simon Rattle, Kent
Nagano, Esa-Pekka Salonen, Andris Nelsons, David
Zinman, Antonio Pappano, Alan Gilbert, bland andra.
Hennes starka engagemang i vår tids musik har också
lett till samarbeten med tonsättare som Pierre Boulez,
Henri Dutilleux, György Ligeti, Karlheinz Stockhausen,
Salvatore Sciarrino och Hans Abrahamsen.
Bland hennes oförglömliga rollgestaltningar finns
titelrollen i Krszysztof Warlikowskis uppsättning av
Alban Bergs opera Lulu på La Monnai i Bryssel, och
mer nyligen samma roll i en uppsättning på Hamburgoperan dirigerad av Kent Nagano. Omtalad är också
rollen som Marie i Berndt Alois Zimmermanns Die
Soldaten på Bayerska statsoperan i München, för
vilken hon belönades med det tyska teaterpriset Der
Faust.
Barbara Hannigan gjorde sin debut på nationaloperan i Paris 2015 i Francis Poulencs La Voix
humaine, återigen i en uppsättning av Warlikowski.
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Under våren 2018 återvände hon till Parisoperan i
samma roll. Sommaren 2017 gestaltade hon Ofelia i
Brett Deans Hamlet vid Glyndebournefestivalen och
hon har också framträtt vid Lincoln Center i New York
och på Kungliga Operan i London, senast i George
Benjamins Lessons in Love and Violence som hade
premiär i maj 2018.
Barbara Hannigans debutalbum som sångare och
dirigent, Crazy Girl Crazy, släpptes 2017 och fick både
en Grammy och en Juno för bästa vokalalbum. Hon
har tidigare fått en rad utmärkelser för sina inspelningar, bland annat Gramophone och Edison award
och Victoires de la Musique. Hon har också utsetts
till Årets sångare 2013 av tidningen Opernwelt, Årets
musikpersonlighet av Syndicat de la Presse Francaise,
2012, och de tyska skivkritikernas Ehrenpreise, 2018.
Hon erhöll också 2018 års Rolf Schock-pris.
Sedan dirigentdebuten på Théâtre du Châtelet i
Paris har Barbara Hannigan fortsatt utveckla sin
kreativa programsättning tillsamman med orkestrar
som Torontosymfonikerna, radioorkestrarna i Danmark
och Sverige, L’Orchestre Philharmonique de Radio
France, Mahler Chamber Orchestra och inte minst
Göteborgs Symfoniker där hon säsongen 2015–16
var Artist in Residence och från och med säsongen
2019–20 är förste gästdirigent.

Debuterade som ljusdesigner 1995 och har sedan
dess gjort omkring 250 uppsättningar på teater- och
operascener världen över. 2005 debuterade han som
regissör och har sedan dess bland annat regisserat
Rikard III, Fordringsägare och Gudshjälmen för Riksteatern, Friskytten och Hoffmanns äventyr på Folkoperan i Stockholm och Hans och Greta på Malmö
Opera. 2017 regisserade han urpremiären av operan
Dracula på Kungliga Operan.
Som scenograf har han bland annat gjort Jorma
Elos verk Red in 3 för Stuttgartbaletten, La Bohéme
och Rigoletto på Norrlandsoperan och L’Orfeo för
Wermland Opera.
Bland de senaste produktionerna Linus Fellbom
gjort ljus till kan nämnas En Midsommarnattsdröm på
Staatsoper i Wien, Don Giovanni på operan i Florens,
Macbeth på Grekiska Nationaloperan i Aten, Thaïs på
LA Opera, Barberaren i Sevilla på operan i Rom, Lucia
di Lammermoor på operan i Bologna, världsturnén
med det Norrländska Hardcore-bandet Refused samt
Julia och Romeo av Mats Ek och Midsommarnattsdröm av Alexander Ekman, båda för Kungliga Baletten i Stockholm.
Ett nära samarbete med världsklarinettisten Martin
Fröst har resulterat i de iscensatta konserterna Dollhouse, Genesis och Retrotopia. Linus Fellbom regisserade även divertissementen på Nobelbanketten

2016, som Martin Fröst stod för.
I oktober 2018 gjorde han regi, scenografi och ljus
till Norrlandsoperans uppsättning av La Traviata.

Göteborgs Symfonikers vokalensemble
Göteborgs Symfonikers Vokalensemble är en professionell vokalensemble som såg dagens ljus våren
2017. Ensemblen består av 14 yrkesverksamma
sångare som har i uppdrag att som egen ensemble
och fast stomme i Göteborgs Symfoniska Kör utforska och förstärka körsångens konstnärliga möjligheter i det symfoniska rummet. Sångarna i ensemblen verkar alla som solister, pedagoger och sångare
i regionen och övriga landet. Kören ger årligen ett
antal konserter med Göteborgs Symfoniker samt
medverkar vid all verksamhet som Göteborgs
Symfoniska Kör har. Ensemblen framträder också
regelbundet på egen hand genom program för kör
à cappella och i kammarmusikaliska sammanhang
med varierade program som visar bredd och mångsidighet. Vid denna produktion är ensemblen förstärkt
med extrakorister
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Linus Fellbom

Kate Howden

TOM RAKEWELL

BABA THE TURK

Brittiske tenoren William Morgan debuterade 2015 med
English National Opera vid uruppförandet av Tansy Davies
Between Worlds på Barbican i London. Han har också uppmärksammats som Peter Quint i The Turn of the Screw och
Hot Biscuit Slim i Paul Bunyan av Benjamin Britten. Han har
även medverkat i Monteverdis Orfeo på Bayerische Staatsoper och gjort rollen som Anthony i Sondheims musikal
Sweeney Todd vid Longborough Festival Opera. Som romanssångare har han alla de stora sångcyklerna av Schubert,
Schumann och Britten på sin repertoar.

Australiska mezzosopranen Kate Howden har studerat vid
Trinity Laban-konservatoriet, Royal Academy of Music och
för Susan Roberts vid National Opera Studio, samtliga i
London. Bland hennes många roller finns La Ciesca i Verdis
Gianni Schicchi, titelrollen i Massenets Cendrillon, Hans i
Humperdincks sagoopera Hans och Greta och flera roller i
Mozartoperor, bland annat Cherubino i Figaros bröllop och
Annio i La Clemenza di Tito. Utöver sin medverkan i Rucklarens väg är hon också aktuell i konsertsammanhang och
som Mrs Noye i Benjamin Brittens Noye’s Fludde.

Aphrodite Patoulidou

Erik Rosenius

ANNE TRUELOVE

FATHER TRUELOVE

Efter grundläggande studier i hemlandet fortsatte grekiska
sopranen Aphrodite Patoulidou sin utbildning vid Koninklijk
Conservatorium i Bryssel och Universität der Künste i Berlin.
Hennes operaroller inkluderar bland andra Elle i Poulencs
La Voix Humaine, Rosina i Rossinis Barberaren i Sevilla och
Lucy i Menottis komiska opera The Telephone. Förutom
rollen som Anne Trulove i Rucklarens väg har hon också de
kommande säsongerna engagemang både på Teatro Real
i Madrid och Staatsoper i Berlin. Aphrodite Patoulidou är
också skådespelare och författare.

Erik Rosenius, bas, är från och med hösten 2018 anlitad vid
International Opera Studio på Staatsoper Unter den Linden,
Berlin. Han tog examen från Operahögskolan i Stockholm
2017 och har sedan 2014 även en examen i sång vid Kungliga Musikhögskolan. Under de senaste åren har han framträtt på Kungliga Operan i Strauss Salome, Ramströms barnopera Den långa, långa resan och Min bror är Don Juan av
Mozart/Brommare och har också medverkat i föreställningar på Läckö Slott och nystartade Opera Warberg. Han
är även del av Barbara Hannigans Equilibrium Young Artists.

John Taylor Ward

Ziad Nehme

NICK SHADOW

SELLEM

Barytonsångaren John Taylor Ward växte upp i North
Carolina, USA, och studerade vid Eastman School of Music
och Yale School of Music. Därefter har han varit verksam i
såväl Europa som USA. Han har hyllats både för sin klara,
intensiva röstklang och för sina spännande programsättningar. Han medverkade nyligen vid USA-premiären av
Claude Viviers Kopernikus i regi av Peter Sellars och har
sjungit flera roller i Monteverdioperor tillsammans med
English Baroque Soloists. Han har också uppmärksammats
för sin Papageno i Mozarts Trollflöjten och den galne kungen
i Maxwell Davies Eight Songs for a Mad King.

Efter studier vid konservatoriet i Tripoli fortsatte den libanesiske sångaren Ziad Nehme sin utbildning vid Mozarteum i
Salzburg där han tog sin mastersexamen. Han är lika hemmastadd i konsertsammanhang som på operascenen och har
medverkat som solist i bland annat Bachs Johannespassion,
Mozarts Kröningsmässa, Beethovens Koralfantasi och verk
av Schubert, Schumann och Schönberg. Bland de många
operarollerna finns Greve Almaviva i Rossinis Barberaren i
Sevilla, Camille de Rossillon i Lehárs Glada änkan och Truffaldino i Prokofjevs Kärleken till de tre apelsinerna.
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12, 14 & 15 DECEMBER GÖTEBORGS SYMFONIKER DIRIGENT BARBARA HANNIGAN

Willam Morgan

Vi som gillar klassisk musik
Denna grupp är för alla som – liksom vi – gillar klassisk musik. Här kan ni dela med
er av fantastiska (eller inte alls så fantastiska!) konsertupplevelser, grotta in er i
klassisk musikhistoria eller tipsa varandra om klipp, artiklar eller annat som den här
underbara världen borde få ta del av. Använd denna grupp som er egen!

Hos oss kan du äta med gott samvete
Konserthusets restaurang är Svanen- märkt och
KRAV-certifierad. Det innebär att verksamheten
bedrivs med tanke på miljöns bästa. Inga av restaurangens fisk- och skaldjursrätter innehåller rödlistade
arter och både mat och vin är ekologiska i så stor utsträckning som möjligt. KRAV-märket är Sveriges
mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på
BOKA BORD 031-726 53 00 OCH GSO.SE
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ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Detta
gör sammantaget att alla miljömedvetna gäster kan
känna sig trygga och bekväma vid ett besök hos
oss. Och att maten smakar förträffligt är alltid vårt
främsta mål! Mer information finns på: svanen.se samt
krav.se.

TSUUMI
SOUND
SYSTEM

TEXT JOHAN SCH E RWI N

Dansmusik utan dansare. Finskt men internationellt. Folkmusik med rockdrag. Det finns fler än
ett sätt att närma sig Tsuumi Sound System. Detta
finska band har beskrivits som en musikalisk bergoch dalbana, kanske för att de blandar högt och
lågt, svagt och stark, lugnt och svängigt med en
aldrig sinande, kollektiv intensitet.
Och ta i kan de. De är sju personer på scen som
spelar fiol, saxofon, gitarr, dragspel, piano/orgel,
kontrabas och trummor. Inte direkt en prototypsättning för en finsk folkmusikgrupp.
– Vi ville att soundet skulle vara stort och starkt,
men akustiskt, säger Hannu Kella i telefon från
hemmet i Lahtis. Och då behövde vi vara fler än
en duo eller en trio som kanske är det vanligaste
formatet inom finsk folkmusik.
Så inspiration till en massiv ljudvägg fick de söka
på annan ort. Rimligen har dessa musiker sneglat
mot några av rockens personaltäta grupper som
Springsteens E Street Band eller varför inte svenska
Kebnekajse som tidigt gav den svenska folkmusiken ett ansikte av fjäderlätt bly.
Med det kan man också dra slutsatsen att Tsuumi Sound System inte på något sätt är främmande
för andra influenser.
– Rötterna har vi tveklöst i den finska och nordiska folkmusiken, vi är ju nästan alla utbildade vid
folkmusiklinjen på Sibeliusakademin. Men vi är
också inspirerade av balkanmusik, latinamerikanskt, rock, pop, funk, jazz… Och det både hörs
och ska höras i vår musik.
Lejonparten av Tsuumi Sound Systems repertoar består av originallåtar.
– Det går oftast till så att någon av oss skriver en
melodi och en ackordgång på egen hand och tar
med sig till replokalen. Där arbetar vi fram arran-

FOTO MAR KO MÄKI N E N

gemangen tillsammans. Det blir bäst så, det har vi
lärt oss. För att bara ta ett exempel, vår saxofonist
vet ju långt mer om hur hans instrument fungerar
än vad jag dragspelaren gör.
Bakom sig har bandet tre plattor, Floating
Letters, Growing Up och Hotas, alla producerade
av den svenske gitarristen och folkmusikern Roger
Tallroth. En fjärde, The Blinking Lights, släpps i
dagarna. Skillnaden på det man hör på skiva och
det gruppen framför på scen är inte speciellt stor.
– Det mesta är genomkomponerat och vi improviserar knappt alls. Faktum är att vår trogna publik
kan sjunga med i det mesta vi gör, skrattar Hannu
Kella. Men det är något vi talat om och så sakteliga ska försöka ändra lite på.
Bristen på improvisation förklarar Hannu med
gruppens ursprung. Den bildades 1998 för att
ackompanjera den finska folkdansgruppen Tuuli.
– Då kunde man inte ta sig några som helst friheter. Dansarna behövde ju veta exakt vad som
stod på tur. Trots att vi lämnade danskompaniet
2007 har det där liksom hängt kvar.
2007 var också året då Tsuumi Sound System
fick sitt internationella genombrott. Bandet var
pausmusik under Eurovision Song Contest som
sändes från Finland och det öppnade dörren till
den internationella marknaden. Sedan dess turnerar de återkommande i Europa, inte minst i Italien,
och det har blivit ett par svängar till USA. Och de
internationella svängarna är livsviktiga för Tsuumi
Sound System.
– Vår största utmaning som band är att det inte
finns tillräckligt många folkmusikscener i Finland
där vi får plats rent fysiskt. Men det är en utmaning vi gärna tar.
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STENHAMMARSALEN
FREDAG 5 OKTOBER KL 19.30

STENHAMMARSALEN
FREDAG 23 NOV KL 19.30

DJ SAID VÄRMER UPP PUBLIKEN
DJ Said spelar skivor i foajén före konserten och på barmenyn
står till exempel Tapastallrik och ett glas vin/öl för 195 kr
(alkoholfri dryck 165 kr) eller räksmörgås med ett glas vin/öl
för 175 kr (alkoholfri dryck 145 kr). Dörrarna öppnas kl 18.30.
Ta med alla dina vänner och kom!
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Hallå där, Olivia Bergdahl
Du ska medverka i Symfonikernas kammarkonsert
Intima brev som bygger på dina tolkningar av
kärleksbreven mellan Leos Janácek och Kamila
Stösslova. Hur har du förhållit dig till uppgiften?
– Att arbeta med en historia på det sättet är ju att
finna det allmänmänskliga i ett människoöde,
och försöka extrahera det, lägga det i mig själv. Det
finns en intressant fråga just här som handlar om
konstnärskapet och kärleken, hur en musa blir till
och om det verkligen är kärlek då, vilket är det jag
har koncentrerat mig på, och behandlar i just
brevform. Sedan arbetar vi också med Pohadka,
som bygger på ryska folksagor, där jag skriver en
mer regelrätt dikt, som liksom sagan behandlar
självförverkligandet och uppväxten – alltså hur
man blir människa, går från barn till vuxen.

tida koraler till Sweet Dreams till Beethoven till
dansbandsmedleyn och så mina dikter på det!
Vilken är din favoritkompositör?
–En gång en varm försommardag när jag var tioelva år hade både jag och en granne fönstret på
vid gavel. Grannen spelade då Bachs Goldbergvariationer på högsta volym. Jag blev som helt
förhäxad, kunde inte göra något annat än att fortsätta lyssna på det. Det är nog den kraftfullaste
musikaliska upplevelse jag någonsin har haft.

kom skälvande nätter
kom skälvande ben
låt en flod av synder
tvätta mig ren
Citat ur
Olivias Bergdahls tolkning
av Pohadka av Leos Janácek

Vad gör du mer den närmaste tiden?

Vad betyder musik för dig?
– Ett språk som går bortom orden, och därför kan erbjuda den tröst orden inte klarar av att formulera.
Vad det betyder är ju att det görs möjligt att vara
människa, hur trasig man än råkar vara.
– De säger att jag skriver musikaliskt, men jag kan
inte ens hålla takten, så jag vet inte hur det går ihop.
Jag lyssnar nästan oavbrutet på musik när jag arbetar,
i synnerhet när jag skriver prosa, och det fungerar
alltid som någon slags igångsättare – i nuläget blir
det mycket amerikansk folkmusik då jag skriver en
sådan roman, samt alltid mycket Zarah Leander.
Kände du till Janácek innan du fick frågan att medverka vid konserten?
– Nej, det gjorde jag faktiskt inte!
Du uppträder ibland med en egen Poesiorkester.
Berätta!
–Olivias poesiorkester består av mig och Johannes
Bergion (cello), David Werthén (kontrabas), Erika
Risinger (fiol) och Ida Rosén Hamrå (viola). Vi har
sedan 2007 arbetat tillsammans, och försöker göra
det omöjliga i att spela musik och läsa dikter, men i
en fullkomlig enhet. Jag har försökt hitta de riktigt
bra orden för att beskriva det, men går fortfarande
bet – så ni får hemskt gärna googla, vi finns på
youtube och spotify. Det är liksom allt från medel70

–Jag frilansar som scenpoet, vilket innebär att jag
gör en mängd framträdanden under hösten, dock
inget mer storslaget än det här. Jag arbetar på
en roman, samt redigerar en sonettkrans som
kommer att ges ut under 2019. Befinner man sig
i Stockholm kommer jag att läsa dikter på
Dramaten i månadsskiftet november-december,
är man nyfiken på detaljerad information kan
man signa upp sig på mitt nyhetsbrev – då får
man också en dikt/text/inspelning en gång i
månaden via mail. Nyhetsbrevet är faktiskt ett
av mina konstnärliga projekt just nu, det är nåt
oerhört befriande att en gång i månaden få lägga
all sin kreativitet och kärlek i något som skickas
iväg alldeles gratis till folk som är intresserade.
Var finner du din oas?
–På tåg och bussar. I brist på möjlighet att förflytta mig kan jag nöja mig med en centralstation
eller en hotellobby, platser där man får vara hur
länge som helst och ändå på något sätt fortsätta
att vara på väg.
Har du någon hemlig last?
–Ja, sossar. Egentligen kanske alla anständiga
politiker, men i synnerhet sossar. Gråsossar, folkbildningssossar, kristna sossar, kommunsossar,
kontinentala sossar, LO-sossar, gamla sossar,
unga sossar, alla sossar.
STENHAMMARSALEN
SÖNDAG 25 NOV KL 18.00
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FeminEast
festival

KVINNLIGA RÖSTER FRÅN MELLANÖSTERN
Oförglömliga konserter som riktar strålkastarljuset mot kvinnliga röster från
Mellanöstern. Röster som inte hörs, inte får göra sig hörda, som motarbetas för
att de kan erövra världen och störta strukturer. FeminEast lyfter fram starka
kvinnor som med sitt artisteri verkar för sina medmänniskor. En unik
artistkavalkad som sprider energi och styrka, intryck som lämnar avtryck. I
december bjuder FeminEast på enastående konserter med allt från klassisk
arabisk och persisk musik till träffsäker jazz, livliga klubbkvällar och hip hop.
FeminEast är en del av Riksteaterns årligen återkommande temasatsning
Voices of Change.

Farida Mahwash är
den första kvinnan
någonsin som tilldelats
hederstiteln “Ustad”,
mästare, en titel som
tidigare varit förbehållen män. Hon kallas
“Afghanistans röst” och
bländar publiken
världen över med sin
klara, starka röst, sin
sceniska energi och sina
raffinerade ornamenteringar.

Projekt Zan med
Arghavan Agida är en
musikalisk resa från
Iran till Sverige. En
insyn i en annan värld
där demokratin och
yttrandefriheten inte är
självklara. Den
kraftfulla historien och
de oförglömliga låtar
som sjöngs innan 1979
förmedlas av den
karismatiska sångerskan Arghavan Agida
med fantastiska
musiker. Sångerskan
Suhair Shukair inleder
konserten med en egen
akt.

Möt iranska musikern och konstnären Mojgan Shajarian,
för första gången tillsammans med stråkkvartetten
Shahrzad Ensemble. På programmet står tidlösa verk av
iranska kompositörer och kvinnliga poeter.

STENHAMMARSALEN
MOJGAN SHAJARIAN & SHAHRZAD ENSEMBLE
FREDAG 30 NOV KL 19.30
USTAD MAHWASH
LÖRDAG 1 DECEMBER KL 19.30
SUHAIR SHUKAIR
ZAN MED ARGHAVAN AGIDA
SÖNDAG 2 DECEMBER KL 18.00
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NÖTKNÄPPAREN
TEXT STE FAN NÄVE R MYR

OCH JAG

I LLUSTRATION E R YEASTCU LTU R E FOTO AN DR EW MASON

Den rumänska pianisten Alexandra Dariescu
fick plötsligt en idé: varför inte göra Nötknäpparen på tu man hand med min vän, ballerinan
Desirée Ballantyne? Visst – och behövs det fler
dansare gör vi dem digitalt!
Ett äventyrligt experiment som blev en stor
framgång vid premiären i julas. Nu kommer föreställningen till Göteborg och Stenhammarsalen
där en flygel, pianist, ballerina och tunn slöjduk
ger liv åt Tjajkovskijs klassiska balett. Alexandra

Dariescu inspirerar publiken med att berätta sin
egen historia som Clara, den unga flickan som
växer upp och arbetar hårt för att bli konsertpianist – en historia om hopp, fantasi och envishet.
På den transparenta duken projiceras bakgrunder och medaktörer som i 3-d framstår som
nästan levande. De följer musiken och dansar
med ballerinan tvärs över scenen och sveper med
publiken i den fängslande handlingen. Animationerna är handritade och skapade av den

kreativa byrån Yeastculture. Tjajkovskijs musik
är full av hänförande melodier: Sockerfens dans,
Arabisk dans, Kinesisk dans, Pas de deux och
Blommornas vals i 15 virtuosa arrangemang
av pianister och tonsättare som Michail Pletnev,
Stefan Esipoff och Percy Grainger samt tre helt nya
arrangemang av Gavin Sutherland. Vi kan utlova
en förtrollad kväll för hela familjen!

STENHAMMARSALEN
FAMILJEKONSERT
LÖRDAG 12 JAN KL 15.00
KAMMARKONSERT
SÖNDAG 13 DECEMBER KL 18.00

Julklappstips!
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Masaaki Suzuki

Mendelssohns Elias i japanska händer
TEXT STE FAN NÄVE R MYR

Den firade dirigenten och instrumentalisten
Masaaki Suzuki kommer till Göteborg för att dirigera Mendelssohns Elias, men han är mest känd
som Bach-specialist. Musiken upptäckte han tidigt.
Han har berättat om detta i en intervju:
– Musiken har alltid funnits där för mina föräldrar
var mycket förtjusta i musik. Pappa var nästan
professionell pianist men på grund av andra världskriget kunde han inte arbeta som musiker. Men
han spelade piano ända fram till de sista månaderna av sitt liv. Hans favoritkompositör var Chopin
så när jag började spela, Chopin och annan musik,
så kom han till pianot och sa ”nej, nej, inte på det
viset, gör så här i stället”.
Masaaki Suzuki är troende kristen så kyrkomusiken har alltid legat honom varmt om hjärtat.
Och just Bach har spelat en central roll i hans liv,
redan från början av hans karriär.
– Jag spelade orgel i kyrkan, det var en liten församling och ingen annan kunde spela orgel så de
bad mig spela på söndagarna. På den tiden hade
de bara ett litet harmonium och jag försökte spela
Bachs preludier och fugor men jag upptäckte att
det inte var möjligt att spela något av Bach på ett
harmonium eftersom han inte komponerat för det
instrumentet.
Men med växande intresse och omfattande utbildning samlade han erfarenhet. Han studerade
komposition och orgel i Tokyo och vidare cembalo
och orgel för Ton Koopman i Amsterdam. Efter ett
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tiotal år som orgellärare i Tyskland och Tokyo
grundade han 1990 ensemblen Bach Collegium
Japan som blev internationellt känd när de spelade
in Bachs samtliga kantater för BIS. Ett jätteprojekt
som också kom att inkludera alla passioner, ja all
körmusik av Bach, och Masaaki Suzuki fortsatte
med tonsättarens konserter, orkestersviter och
solostycken för cembalo och orgel.
Steget från Bach till Mendelssohn är faktiskt inte
så långt: Mendelssohn var ju den som återupptäckte den bortglömde Bach när Matteuspassionen
framfördes i Leipzig 1829 med Mendelssohn som
dirigent. Plötsligt insåg Europa ett bortglömt
mästerverk, ”kristenhetens största musikverk”
enligt Mendelssohn. Kanske var det denna
upptäckt som inspirerade honom till oratorierna Paulus och Elias, det senare med den bibliska
berättelsen om profeten som gjorde underverk.
För den kristne Masaaki Suzuki har Elias en
andlig innebörd, färgad av den kalvinism som
präglar den reformerta kyrkan han tillhör i hemlandet. En tro där helvetet har sin plats. Men
Masaaki Suzuki tror att det finns hopp även för
dem som inte har någon tro.
– Jag föreställer mig att människorna väntar på att
bli frälsta, och i Japan väntar de flesta. Jag har inte
någon som helst rätt att döma dem, för ingen vet
vad som sker i varje själ, varje hjärta, så vår uppgift är att förmedla budskapet med musik.

STORA SALEN
TORSDAG 8 NOV KL 19.30
FREDAG 9 NOV KL 18.00
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33 år med Symfonikernas Vänner.
						Kom med!
Göteborgs Symfonikers Vänner bildades 1985 och kan nu se tillbaka på en 33-årig historia.
Föreningen delar ut stora stipendier för stimulansresor och viss vidareutbildning av musiker och
bidrar ekonomiskt till musikernas konsertkläder. 2015 inköptes för orkestern en Guarneriviolin
från 1730. Vi ser också till att den populära kammarmusikserien Fikastråket genomförs i Götaplatsfoajén år efter år på vissa lördagar kl 11 (smörgåsarna, som ingår, serveras från kl 10.30).
Kommande Fikastråk äger rum 10 november, 15 december, 16 februari, 30 mars och 11 maj.
Dessutom ordnar vi särskilda vänträffar med utvalda musiker, gästartister och andra intressanta personer samt bjuder in till genomgångar av konsertprogram. Vidare välkomnas vi till ett
antal repetitioner.
Ett medlemskap kostar endast 350 kr/år. Företagsmedlemmar betalar 12 000 kr, de med färre än 15 anställda betalar
6000 kr. Betala till bankgiro 171-0979 eller swish 123-683 72 49. Märk betalning med Göteborgs Symfonikers
Vänner, ditt namn och adress. Postadress: Göteborgs Symfonikers Vänner, Götaplatsen, 412 56 Göteborg.

NU OCKSÅ PÅ BIO:

Jul i vårt hus
familjen ta del av en stämningsfylld, varm och
minnesvärd stund. Tillsammans kramar vi ut det
mesta och bästa av julens fröjder i ett program
som bjuder på allt du kan tänka dig ur den rika
julsångsfloran.
Konserten den 16 december kl 15.00 livesänds till biografer över hela landet, i samarbete
med Folkets Hus och Parker.

Klang och jubel, fanfarer och trumpeter! Och så
lite tipp-tapp och tingel-tangel förstås. En skön
och varm julkonsert med musiker ur Göteborgs
Symfoniker, sång av Göteborgs Symfoniska kör
och Barn från Härlanda församlings körer samt
dansgäster från Svenska balettskolan. Allt under
ledning av Alexander Einarsson och med Fanny
Kivimäki som dansant presentatör. Här får hela

www.gsvanner.com e-postadress: info@gsvanner.com

STORA SALEN
SÖNDAG 16 DEC KL 12.30 & 15.00

Santtu-Matias Rouvali, Göteborgs Symfonikers chefdirigent.

FÖR ETAGSM EDLE M M AR
Axson Svenska AB · Bob Kelly AB · Bröderna Brandt Bil AB · Ernström & Co AB
F O Peterson & Söner Byggnads AB · Forsman & Bodenfors AB · Frejs Revisorer AB
Göteborgs-Posten · Stena AB · Stena Metall AB · Stena Fastigheter AB
Serneke Group AB · Svenska Mässan · Vätterledens Invest AB
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Julklappstips
De bästa klapparna kommer från hjärtat! Låt tomten dyka ner i hela vårt fina
konsertutbud på gso.se, eller välj från julklappstipsen nedan.

RICHARD STRAUSS HJÄLTELIV

EN SEGLANDE ÖRN

Dirigenten Andrés Orozco-Estrada kallades ”en fenomenal ung konstnär… musikaliskt fullständigt överdådig” efter första mötet med Symfonikerna. Nu återkommer han i Richard Strauss Ein Heldenleben, en
underbart självupptagen hjältesaga om vänner och
fiender, kamp och fred. 16-17 JAN

Tonsättaren, dirigenten och professorn Peter Eötvös
dirigerar tre egna verk: en gäckande cellokonsert med
Ernst Simon Glaser som solist, ett orkesterverk inspirerat av baskisk folkmusik och en gripande elegi till
minne av alla namnlösa flyktingar från Mellanöstern
och Afrika som omkommit i Medelhavet. 24-25 JAN

GRIEGS ODÖDLIGA PIANOKONSERT

SIBELIUS SJUNGANDE SVANAR

Att Alice Sara Ott skulle ta sig an en klassiker som
Griegs pianokonsert var bara en tidsfråga. När nya
generationer tar sig an gamla mästerverk blir kombinationen och upplevelsen förstås helt ny, och att
konserten fortfarande känns vårfräsch kan bero på
att den skrevs av en nyförälskad 25-åring. 13 FEB

Den femte symfonin är en av Sibelius mest populära,
även om den tillkom under dramatiska omständigheter.
Krigsoro och ett trassligt privatliv – sprit, tobak, skulder
– satte hinder i vägen. Men det blev ändå en underskön skapelse som inspirerades av sjungande svanar,
välbekanta för Santtu-Matias Rouvali. 14-15 FEB
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BEETHOVENS HJÄLTESYMFONI

KATHRINE WINDFELDS BAND

Beethoven tillägnade sin hjältesymfoni ”frihetssökaren
och revolutionären Napoleon Bonaparte men strök med
våldsam ilska denna dedikation när Napoleon utnämnt
sig till kejsare och satt Europa i brand. Att musiken
bevarat sin kraft och sitt humanistiska patos är intensiva
Han-Na Chang rätt person att bevisa. 13-14 MARS

Danska Kathrine Windfeld, pianist och kompositör, är
en av de mest spännande nykomlingarna på dagens
skandinaviska jazzscen. Hennes mångsidighet som
musiker och personliga spelstil har resulterat i flera
prestigefulla utmärkelser. Hon har med sig sitt ”dream
team” på 15 skickliga musiker från Danmark, Norge,
Sverige och Polen. 4 MARS

PETER OCH VARGEN

a tribute to BJÖRK

Prokofjevs glada och lite farliga musiksaga fängslar
både barn och vuxna. Hur ska det gå när ankan
rymmer, kommer vargen att hoppa upp och ta Peter i
trädet, ska bönderna skjuta vargen? Den fantastiska
musiken berättar nästan lika mycket som sagan, men
hur den slutar avslöjas inte här. 23 MARS

En hyllning till Björk, en av vår tids viktigaste musikskapare, av Hans Ek som gjordes när den isländska
artisten fyllde 50 år. Valda delar av hennes produktion
samt musik som inspirerat Björk framförs av Göteborgs Symfoniker under ledning av Hans Ek och med
sångarna Edda Magnason och Moto Boy. 3-4 MAJ

PRESENTKORT PASSAR ALLA

Om du vill göra en musikälskare riktigt glad är ett
presentkort den perfekta gåvan. Presentkortet finns i
valfria valörer och gäller i biljettkontoret, restaurangen,
caféet och shoppen. Presentkorten gäller 1 år från
inköpsdatumet och säljs i Konserthusets biljettkontor
031-726 53 00, biljett@gso.se.
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frågor

Vi tar pulsen på Fanny Kivimäki, presentatör i familjekonserten Jul i vårt hus den 16 december 2018.

KONSERT

Hemlig last
Ostbågar! Jag älskar
ostbågar och övertygar
mig själv varje gång att jag
är värd det. Jag kommer
aldrig att försöka göra mig av
med ostbågsbegäret! Använder
till och med ostbågen som inspiration i skapandet. Både form och
konsistens är inspirerande!
Hobby
Åka skidor! Och eftersom det ingen
snö finns här i Göteborg så får jag nöja
mig med vinterstudion på tv och den
årliga vårsemestern i norra Lapplandsfjällen.

MUSIK

Min oas
Familjens stuga vid Lainioälven,
Tornedalen.
Favoritmusik
Jag tycker om musik som får mig att
fantisera och som får min kropp att
improvisera. Jag lyssnar mycket på
göteborgsgruppen I Underlandet med
Erik Dahl och Anna Cochrane.
Mitt livs överraskning
När jag önskade mig en lillasyster –
och fick en!
Mitt tips
Packa en riktigt god matsäck, varma
kläder och ett liggunderlag. Gå sedan
ut i naturen och bara njut.

G ÖT E B O R G S SY M F O N I K E R S V E R I G E S N AT I O N A L O R K E S T E R
– KO N S E RT E R , G Ä ST S P E L & T U R N É E R

Äter helst
Palt med äkta smör och mammas
lingonsylt!
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Stolt huvudsponsor av
kultur i världsklass – i mer
än tre decennier.
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KONSTEN I KONSERTHUSET

Melodier vid älven
Denna oljemålning från 1935 lämnades in som ett
tävlingsförslag (skiss) till utsmyckningen av Göteborgs Konserthus inför byggnadens invigning. Här
ser vi den något förvirrade Näcken vid sitt vattenfall, en klassisk bild i modern version där skogens
lugn ersatts av ett dånande uppdämt vattenfall som
tycks överrösta Näckens toner med råge. Detta är
en kompanjon till motivet Melodier vid torget
som blev ett vinnande förslag i tävlingen ovan, ett
konstverk som utfördes som en väldig vävnad och
hängdes upp på väggen i Götaplatsfoajén. Men
det mindre syskonet Melodier vid älven är ett lika
intressant konstverk som verkligen förtjänar att
uppmärksammas. Det finns att beskådas utanför
Stenhammarsalen.
Sven X-et Erixson (1899-1970) har sina rötter i
en naivistisk och berättade tradition. Han gjorde
sig under 1930-talet känd för färgstarka skildringar
av staden och arbetet. Många av hans litografier
kom att få stor spridning genom Konstfrämjandets

utgivning under 1940-talet och framåt. Sven X-et
Erixson utbildade sig till dekorationsmålare och
teckningslärare vid Tekniska skolan i Stockholm
och studerade därefter vid Högre Konstindustriella
skolan. Han gjorde också studieresor till Tyskland,
Frankrike, Italien, Spanien och Nordafrika. Hans
stora produktion präglas av en spontan och temperamentsfull stil i lysande färgmönster. Måleriet
pendlar mellan stark uttrycksvilja och vek lyrism.
Sven X-et Erixson var en grundarna av gruppen
Färg och Form och han var 1943-1953 professor
vid Konsthögskolan i Stockholm. Hans offentliga
arbeten kan ses i Heliga Korsets kapell och på
Skogskyrkogården i Stockholm, på Uppsala stadsteater och i Huddinge kommunalhus samt ett
flertal andra platser. Han finns också representerad
på Nationalmuseum, Moderna museet, Waldemarsudde, Göteborgs konstmuseum, Statens Museum
for Kunst i Köpenhamn och Nasjonalgalleriet i
Oslo.
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Med musiken
mot framtiden
Musik inspirerar, förenar och öppnar nya vägar. Därför
är vi stolt sponsor av Göteborgs Symfoniker, Sveriges
Nationalorkester.
Tillsammans gör vi musiken tillgänglig för fler, samtidigt
som vi skänker inspiration till fler unga.
Därför hjälper vi också El Sistema, i deras arbete med att
öppna nya vägar in i samhället för barn och ungdomar.
Vi engagerar oss för framtida generationer.
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of the Rings, men även från 1980-talsklassiker
som Conan – The Barbarian och The Dark
Crystal. Från spelens värld hämtar vi mäktiga
teman från World of Warcraft, Skyrim och
Shadow of the Colossus och självklart hör vi
också musik från den omåttligt populära tvserien Game of Thrones.
Presentatör är Orvar Säfström

Spänn på sandalerna och slipa bredsvärdet! Årets
största populärkulturella upplevelse tar dig med
på en förtrollande resa in i fantasins riken, där
magin lever.
Sagas är en ny och spännande konsertproduktion av teamet bakom spelmusikkonserterna Score.
Istället för att fokusera på bara ett medium hyllar
vi här hela fantasygenren i en djupdykning där
Göteborgs Symfoniker framför både publikfavoriter och oväntade guldkorn, med Sabina Zweiacker som sångsolist.
Visst bjuder vi på musik ur vår tids stora kassasuccéer som Harry Potter, Narnia och The Lord

STORA SALEN
FREDAG 11 JAN KL 18.00
LÖRDAG 12 JAN KL 19.00

Julklappstips!

Art work used by kind permission of ZeniMax Media
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Min starkaste
konsertupplevelse
NAMN: Ingela Rangenstedt, trogen abonnent i serien
onsdag mellan
KONSERT: Mozarts klarinettkonsert med Martin Fröst
och Academy of St Martin in the Fields den 18 februari
2015

Egentligen är
det inte något
speciellt verk
eller någon särskild artist som
lockar Ingela
Rangenstedt
mest, utan själva
besöket och att
få sjunka in i
musiken för en
kväll.
– Det är som
balsam för
själen! Det där
lugnet jag känner när jag går
på konsert. Man slappnar av och kommer ned
till en nollpunkt.
Det är inte bara musiken som skänker välbefinnande.
– Det är helt knäpptyst innan dirigenten sätter i
gång – här sitter flera hundra människor och det
är tyst! Då kan man kan koppla av och njuta. Det
är verkligen skönt.

Bland dirigenter hon särskilt minns finns Gustavo
Dudamel, Christian Zacharias och Neeme Järvi.
– Det var ju speciellt när Neeme Järvi var här. Min
mamma tyckte jättemycket om honom, ”i dag är
det Neeme Järvi” – hon tyckte han hade en så
musikalisk rygg!
Vad musikvalet beträffar är hon öppen för det
mesta.
– Mozart, Beethoven, Bruckner, Sibelius… Den
romantiska musiken ligger mig varmt om hjärtat.
Och jag älskar violinkonserter, det ha varit enormt
många fina sådana genom åren. Jag känner också
att jag utvecklats i mitt musiklyssnande så att jag
kan ta till mig musik som jag i början tyckte var
svår.
För Ingela Rangenstedt är det helhetsupplevelsen som är viktig: musiken, den vackra miljön och
det trevliga umgänget med de övriga besökarna i
foajén och barerna.
– Det jag har märkt genom åren är att det har blivit
en helt annan stämning i publiken – folk ropar och

ställer sig upp för att visa sin uppskattning, så var
det inte förr. Då var det mer stelt och återhållet.
Nu är det mer spontant, som i Europa.
När hon arbetade som lågstadielärare drog hon
också sitt strå till stacken för att guida de yngre i
den klassiska musikens värld.
– I min sista omgång som klassföreståndare hade
vi troll som tema. Eleverna fick måla och skriva
och lyssna på I Bergakungens sal av Grieg. Efteråt
kom en pojke fram, en riktig hockeykille:
”Fröken, jag tyckte väldigt mycket om musiken
du spelade nu. Vet du om man kan lyssna på den
på YouTube?” Ja det kan du, svarade jag. Det är
härligt när barn upptäcker musiken.
Hon har varit med om en mängd upplevelser i
Konserthuset som abonnent, men en sak har hon
lyckats missa under alla sina 44 år som konsertbesökare:
– Jag har aldrig varit på någon introduktion. Men
det tänkte jag börja med nu!

Bland hennes finaste konsertminnen finns en
artist som sticker ut:
– Martin Fröst. När han kommer är jag alltid där.
Han är härlig, jättehärlig, och publiken gillar
honom. Han drar också mycket unga till konserterna och det tycker jag är väldigt roligt att se. Jag
minns när han spelade Mozart med Academy of
St Martin in the Fields – vilken fin konsert. Han
är ju en sådan personlighet också!
Ordet ”trogen” i ingressen ovan stämmer verkligen: Ingela Rangenstedt har varit abonnent i 44
år. Det var hennes mamma Barbara Traung som
en dag 1974 föreslog att de skulle skaffa abonnemang och på den vägen är det.
– Vi har alltid haft mycket musik hemma, jazz som
Duke Ellington och Ella Fitzgerald, och klassisk
musik. De tog mig till operan när jag var elva år,
Madame Butterfly, så musiken har jag fått med
mig hemifrån.
Konsertbesöken blev betydelsefulla för hennes
relation med mamman som älskade musik.
– Det var en väldigt fin social gemenskap mamma
och jag hade, i 34 år gick vi på konsert tillsammans.
Vi njöt av musiken och talade om våra upplevelser.
När barnen blivit större följde min man med också.
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VÄNNERNA PÅ KONSERTHUSET av Febe Jacobsson
Bertil, jag ska bli
ambassadör för
Symfonikerna.

Ambassadör,
ambassadör,
ambassadör.

Ambassadör,
hur ska lilla du
klara av det?

Det ligger
fint i munnen.

Hamnkonflikten,
live-sänd lokalfotboll,
Västlänken, konserter
och recensioner.

Där borta står publikutvecklaren
Eva Essvik, hon värvade mig.

Men vet du vad
som gjorde att jag
bestämde mig?

Nej.

Nu finns ännu mer av vår kvalitetsjournalistik på gp.se.
Logga in för att få tillgång till allt.

Jo, som ambassadör får jag gå på
min dirigentidol Santtu-Matias Rouvali
och Symfonikernas årliga julbord.

Ingen prenumeration än?

Gå in på gp.se/digitalbas

Kanske att även du skulle passa som ambassadör. Ring Eva Essvik 031-726 53 88.
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KAPTEN RÖD
NIKI & THE DOVE

EBBOT LUNDBERG
AMANDA ANDRÉAS

ÅSA FÅNG HENNING

WEST OF EDEN

TOMAS VON

Bli ambassadör för
Göteborgs Symfoniker!
Vi är många som tycker klassisk musik live är
bland det bästa som finns – de där omtumlande
upplevelserna som ger minnen för livet. Nu ger vi
dig chansen att gå med i klubben som vurmar för
att alltfler ska upptäcka de fantastiska konserterna
med Göteborgs Symfoniker och alla fina gästartister. Som ambassadör säljer du biljetter till dina
vänner och kolleger med upp till 20 procents
rabatt. Vi går tillsammans igenom säsongens
konserter under våra träffar. När vi ses får du också

BRÖMSSEN
BJÖRN NATTHIKO
LINDEBLAD
västsvenska
musiker
mot cancer

Göteborgs
Konser thus
10 nov 2018

Köp din biljett på www.gso.se eller ring 031-726 53 00.

Läs mer om alla förmåner
och villkor på gso.se/ambassador
eller hör av dig till Eva Essvik så
berättar hon mer! 031-726 53 88,
eva.essvik@gso.se
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möta några av våra musiker och ta del av vad som
händer bakom scenen hos Sveriges Nationalorkester.
Tillsammans skapar vi bra verktyg för att du ska
kunna locka med dig ny publik till storartade upplevelser i Konserthuset.

Varje år har sitt eget signum, det kan historiekunniga vittna om. Och att känna till sin historia är
en nödvändighet för att förstå samtiden. Om året
ovan ser anonymt och blygsamt ut är det en villfarelse, det kan en snabb sökning på nätet vittna
om. Ett händelserikt år var det. På konstens sida
kunde stockholmarna ta del av en frisk fläkt i utställningen De unga där
målare i 20-årsåldern sökte
nya uttryck som en reaktion
mot den rådande smaken.
En av konstnärerna var
Isaac Grünewald som året
därpå reste till Paris för att
studera för Matisse.
Grünewald skulle också spela en viss – men i dag
tämligen bortglömd – roll beträffande Göteborgs
Konserthus 1935. Han hade skickat in ett bidrag
till utsmyckningen men det
Isaac Grunewald
refuserades.
Den provokative Grünewald gick då
till verbal
attack mot
vinnaren Sven
X:et Erixson

och hans vinnande förslag Melodier vid torget som
skulle bli en gigantisk vävnad. Den hetlevrade
Erixson piskade inte bara Grünewald med hatten
utan slog honom också på käften. Och han skymfade Grünewald med en nedlåtande och omdömeslös kommentar: ”Jaa, Isaac, om alla judar
är som du, då förstår jag Hitler.”
Men 1909 var seklet ungt och
kreativiteten och nyskapandet
frodades. I Göteborg genomfördes den allra första Cortégen
när väg- och vattenbyggare hyrde
droskor och tog en tur till en krog
Slottsskogen där de väckte stor
uppmärksamhet. Muntert, minsann. Men det kan man inte säga om Edvard
Munch som samma år målade en fjärde version
av det skakande och ikoniska konstverket Skriet.
Ett motiv om existentiell ångest som sysselsatt
honom sedan 1893.
Även dramatik och konflikter skakade Sverige.
Lågkonjunkturen ledda till att arbetsgivarna krävde
sänkta löner och försatte 80 000 arbetare i lockout. Facket svarade med en storstrejk som omfattade 300 000 arbetare. Men strejkkassorna var
skrala och efter en månad fick LO ge upp. Hälften
av medlemmarna hoppade av och misslyckandet
var ett faktum. Nöden var stor. De svåra tiderna

ÅRET VAR

1909

Storstrejken mellan LO och SAF, 1909
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ledde till att många lämnade Sverige –
många drömde om ett välavlönat jobb i
någon av USAs snabbt växande industristäder där behovet av arbetskraft var stort.
I Europa hände också saker, inte minst
i Paris. Där publicerade futuristerna ett
manifest i Le Figaro där de hyllade den
maskinella och industriella utvecklingen –
rörelse och buller blev ledord: "En rytande
bil är vackrare än Nike från Samothrake."
Musiken innefattades också med Luigi
Russolos bullermaskiner som återgav
stadens och det moderna samhällets oljud
med skrammel och tjut som drogs i gång
med vevar. En annan väg stakades ut av
Igor Stravinsky vars djärva orkesterfantasi Feu d'artifice (Fyrverkeriet) fick konstkännaren
och promotorn Sergej Djagilev att häpna – han beställde Eldfågeln som året därpå blev en succé för
Ryska baletten i Paris.
Musikens landvinningar i Göteborg var mer beskedliga. Här kunde man i Konserthuset på Heden få uppleva ett intresseväckande ”f f g” – för första gången:
Liszts Pianokonsert nr 2 från 1840! Inte så märkligt att
göteborgspremiären dröjt med tanke på att orkestern
och Konserthuset bara varit i gång i fyra år. En sådan
novitet räckte för att imponera på publiken. Först spelades Beethovens åttonde symfoni, sedan Liszt. ”Huru
tom i all sin virtuosa prakt och konstfärdighet värkade
icke efter detta en sådan sak som Liszts A-durkonsert”,
skrev signaturen J A i Handelstidningen. Men den berömde pianisten Wassily Sapellnikoff hyllades: ”Han
har till sitt förfogande en suverän teknik, som är vuxen
alla stämningsskiftningar. Hans föredrag är ovanligt
rikt utarbetat och på samma gång pregnant; han visar
en beundransvärdt pärlande och distinkt klarhet i
snabba tonkedjor och drillar, och hans touche har
denna mjuka elasticitet, som förenar kvinlig charme
med manligt stål.”
Sapellnikoff turnerade bland annat med Tjajkovskij
i Europa och spelade dennes pianokonsert under
tonsättarens ledning vid flera tillfällen. Till Göteborg återkom han 1910 för att spela Liszts första
pianokonsert, inklusive ett gästspel Symfonikerna
gjorde i Auditorium i Stockholm.
Och Liszt på turné med Göteborgs
Symfoniker blir det även 2019, med

Luigi Russolos bullermaskin (finns på YouTube).

pianisten Alice Sara Ott som solist i Tyskland. Men
först blir det ett framförande i Göteborg av Liszts
andra pianokonsert – det tjugoandra i ordningen för
Symfonikerna. Och i dag betraktar vi nog denna
eklektiska och otyglade konsert som mer innehållsrik
än tom. Avgör själva den 21 och 23 november!

Alice Sara Ott
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Om det så är tusen
lyssnare så är var och
en ensam
AV TONY LU N DMAN

Anders Eliasson (1947–2013) hade inga vassa armbågar, och i en tid när musikbranschen kom att
handla allt mer om visuellt synliggörande och
spektakulära grepp, höll han sig undan och trängde
djupare in i musikens mysterier. För musiken var
för honom något livsviktigt, ett närmast andligt
arbete där det handlade om att vara hyperkänslig
för ”musikens egen vilja”. Ja, han uttryckte det så.
Som om musiken skrev sig själv inför den som var
lyhörd, och som om det för hans del ”bara” handlade om att uppfatta och nedteckna den.
Violinkonserten Einsame Fahrt – Ensam färd –
komponerades i slutet av hans liv och berättar en
hel del om den inställningen: soloviolinen spelar
praktiskt taget hela tiden, eftertänksamt, ibland
extrovert men ofta introvert sjungande. Den är i
centrum av musiken på mer än ett sätt, för det är
utifrån soloviolinens sång som hela orkestersatsen
vuxit fram i ett evigt följande, speglande och
kommenterande.
Det är med andra ord soloviolinen som ger uttryck för ”musikens egen vilja” här, men vad den
egentligen berättar är ändå helt individuellt:
”Einsame Fahrt…”, kommenterade Eliasson titeln,
”…det kanske är för att man är ensam. Och det är
på samma sätt med lyssnandet. Om det så är tusen
lyssnare så är var och en ensam. Egentligen skulle
det bli tusen färder, i stället för en.”
Anders Eliasson debuterade offentligt som tonsättare i slutet av 1960-talet, under studietiden,
men det var runt 1980 – efter 1970-talets sökande
– som den mogne Anders Eliassons stil formulerades. Han fann sitt ”språk”, en musikalisk vokabulär med en sorts modal, fritt svävande harmonik.
När den här förlösningen hade inträffat talade han

om att känna sig ”frikopplad”. Eliasson kunde
arbeta alltmer intuitivt, och just Einsame Fahrt är
ett utmärkt exempel på den flödande formuleringskonsten på eliassonska.
Han talade annars inte gärna om musik, åtminstone inte om egna verk. Desto mer då av funderingar över detta med att vara människa, och han
hyste ett djupt intresse för filosofi och för matematikens mysterier. Hans musikaliska ”system” –
ja, ett sådant formulerade han, eller snarare ”
upptäckte” – utgick från en god del matematik,
naturvetenskap och filosofi och ritades upp med
mystiska trianglar med siffror, tonhöjder och
samklanger.
Med tanke på hans bakgrund var det en säregen
resa han gjort. Han föddes i ett arbetarhem i Borlänge 1947, ett hem utan musik. När han kom till
Stockholm i slutet av 1960-talet var det ändå just
musiken som burit honom bort från en miljö han
ofta beskrev som ”bildningsföraktande”. Såren från
barndomen, framför allt från faderns brutalitet,
läkte egentligen aldrig. Ännu på ålderns höst, när
vi satt och pratade i hans kök i hans tvåa i Stockholm, kunde han återkomma till mardrömslika
händelser som om de inträffat alldeles nyss.
Det var en känslig ung man som tagit sig till
huvudstaden på 1960-talet. Mötet med de ”modernistiska” trenderna för dagen på Kungliga Musikhögskolan blev svårt för honom. ”Man ska komma
ihåg att för mig var musik så oerhört betydelsefullt – det enda syftet med att leva. Då kan man
inte komma med något stendött intellektuellt.”
Musiken var då och för alltid som en vän och
tillflykt. Hans uppgift som tonsättare var att följa
”musikängeln”, något han upprepade gång på gång
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leva detta: han gick bort sviterna av cancer i maj
2013, nyss fyllda 66 år.
Konserterna med Göteborgs Symfoniker blir
andra gången Janine Jansen träder in Einsame
Fahrt, och hon kommer därefter även att göra det
i Zürich med Tonhalleorkestern.
Sakta men säkert väcker hans musik erkännande
också utanför vår del av världen. Men nej, att armbåga sig fram låg inte för honom: han karriärplanerade aldrig och levde i mångt och mycket ur
hand i mun. Nu kan vi alla ändå se att han har en
plats bland våra absolut främsta konstnärer, med
en otroligt jämn och hög nivå i sin musik. Den är
alltid ärlig och personlig, aldrig härmande eller
nonchalant. Och det är väl just detta att musiken
talar för sig själv, med egen dialekt och insisterande tonlägen, som gör att den nu lever vidare
med en sådan överväldigande styrka.

– helt utan romantiserande avsikter, även om man
lätt associerar i sådana riktningar. Och han gick
alltså så långt som till att säga att han egentligen
inte alls komponerar, utan bara är musiken behjälplig. Om pågående arbeten, som när han
arbetade på sitt allra sista verk, stråktrion
Ahnungen (uruppförd 2013, året efter hans död),
kunde han uppslukad av de handskrivna partitursidorna säga: ”Det är spännande just nu. Det
händer så mycket och jag vet inte vart musiken är
på väg.”
Eliasson gick alltid sin egen väg. Han slutförde
egentligen aldrig sin utbildning i kompositionsklassen. I stället kom hans yrkesverksamma liv
igång i början av 1970-talet. En mycket stram
stråkkvartett vid mitten av 1970-talet, Disegno per
quartetto d’archi, innebar ett slags första genombrott och har sedan dess framförts många gånger
i Sverige och internationellt. Ett bredare genombrott kom några år senare med Canto del vagabondo för gossopran, kör och orkester.
Den kompletta verklistan innehåller tre symfonier och ett flertal andra större orkesterverk, de
mäktiga oratorierna Dante Anarca och Quo vadis,
stora mängder kammarmusik och inte minst en
lång rad solokonserter; från fagottkonserten i
början av 1980-talet till den allra sista, som var just
Einsame Fahrt.
Anders Eliasson var mycket lycklig över att
Janine Jansen önskade spela Einsame Fahrt. Verket
skrevs ursprungligen till Ulf Wallin som också
uruppförde det 2011. Efter ett par års förberedelser tolkade Janine Jansen verket första gången i
oktober 2015, med Kungliga Filharmonikerna och
Daniel Blendulf. Tyvärr fick Eliasson själv inte upp-

STORA SALEN
TORSDAG 29 NOVEMBER KL 19.30
FREDAG 30 NOVEMBER KL 18.00

Tony Lundman
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Symfonikrysset 2
VINN EN HELKVÄLL PÅ KONSERTHUSET!
Ledtrådar hittar du i detta magasin. Skicka in rätt ord (den grå
lodräta raden) till podiet@gso.se eller till Podiet, Göteborgs
Konserthus, 412 56 Göteborg senast den 10 januari. Vinnaren
får två biljetter till en valfri konsert med Göteborgs Symfoniker
och en trerätters middag för två i restaurangen.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spelar Liszt och turnerar
med Symfonikerna i februari
Komponerade välkänd kvällsmusik
Han skrev en Lustspelsuvertyr
Elias i egen hög person
Konstnärlig ledare för Barockakademin 		
Göteborgs Symfoniker
Leder Rucklarens väg

2
3
4
5
6

PLUGGA BÄTTRE
MED KLASSISK
MUSIK!

UPPLEV
KONSERTEN
OM OCH OM
IGEN!

Octomonk är appen som på ett lekfullt sätt får dig att
plugga bättre och smartare till klassisk musik. Hjälp
Octomonk att bryta förbannelsen som vilar över hans
orkester och gör ditt pluggande både roligare och
effektivare!

Appen är gratis!

GSOplay.se
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GÖTEBORGS SYMFONIKER –
CHEFDIRIGENT
SANTTU-MATIAS ROUVALI
FÖRSTE GÄSTDIRIGENT
KENT NAGANO
HEDERSDIRIGENT
GUSTAVO DUDAMEL
CHEFDIRIGENT EMERITUS
NEEME JÄRVI
FÖRSTE KONSERTMÄSTARE
PER ENOKSSON
SARA TROBÄCK
ALTERNERANDE
FÖRSTE KONSERTMÄSTARE
VLAD STANCULEASA
ANDRE KONSERTMÄSTARE
JUSTYNA JARA
VAKANT

*stämledare
**alternerande stämledare
Göteborgs Symfoniker tillämpar
rotation inom stråkstämmorna

VIOLIN 1
NICOLA BORUVKA
YURY EFIMOV
MATS ENOKSSON
HELENA FRANKMAR
BENGT GUSTAFSSON
ANNIKA HJELM
CECILIA HULTKRANTZ
HELENA KOLLBACK HEUMAN
LOTTE LYBECK PEHRSSON
HANS MALM
JOEL NYMAN
ANN-CHRISTIN RASCHDORF
KRISTINA RYBERG
VAKANT
VAKANT
VIOLIN 2
MARJA INKINEN ENGSTRÖM*
TERJE SKOMEDAL*
ÅSA RUDNER**
PER-OLOF APPELIN
PERNILLA CARLZON
CATHERINE CLAESSON
HANNA ELIASSON
JAN ENGDAHL
PIERRE GUIS
JENNY JONSSON
ANNICA KROON
JAN LINDAHL
SAMUEL RUNSTEEN
ELIN ANDERBERG STJÄRNA
THORD SVEDLUND
VAKANT
VAKANT
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VIOLA
PER HÖGBERG*
LARS MÅRTENSSON*
TUULA FLEIVIK NURMO**
SUSANNE BRUNSTRÖM STIGHÄLL
KARIN CLAESSON
NILS EDIN
HENRIK EDSTRÖM
LAURA GROENESTEIN-HENDRIKS
NAJA HELMER
DANIEL LEE
MAGNUS LUNDÉN
BO OLSSON
ELLINOR ROSSING
CELLO
ERNST SIMON GLASER solocellist
CLAES GUNNARSSON solocellist
JOHAN STERN*
JUN SASAKI **
PIA ENBLOM
PAULA GUSTAFSSON APOLA
OSCAR KLEVÄNG
KARIN KNUTSON
PETRA LUNDIN
ANDERS ROBERTSON
GREGOR WYBRANIEC
VAKANT
KONTRABAS
HANS ADLER*
VAKANT*
JAN ALM**
CHARLES DERAMUS
MARC GRUE

SVERIGES NATIONALORKESTER
ERIK MOFJELL
IDA ROSTRUP
JENNY RYDERBERG
VAKANT
FLÖJT
ANDERS JONHÄLL*
HÅVARD LYSEBO**
VAKANT
TINA LJUNGKVIST (även piccolaflöjt)
OBOE
MÅRTEN LARSSON*
CAROLINA GRINNE**
NIKLAS WALLIN**
ENGELSKT HORN
BJÖRN BOHLIN (även oboe)
KLARINETT
URBAN CLAESSON*
SELENA MARKSON ADLER**
(även essklarinett)
HENRIK NORDQVIST
RAGNAR ARNBERG
(även basklarinett)
FAGOTT
OLE KRISTIAN DAHL*
VAKANT**
KAITLYN CAMERON
(även kontrafagott)
VAKANT

HORN
LISA FORD*
VAKANT**
KRISTINA BORG
DICK GUSTAVSSON
INGRID KORNFÄLT WALLIN
KRISTER PETERSSON
TRUMPET
BENGT DANIELSSON*
PER IVARSSON*
PAUL SPJUTH**
VAKANT**
TROMBON
LARS-GÖRAN DIMLE*
VAKANT*
ENDRE VETÅS
BASTROMBON
JENS KRISTIAN SØGAARD
TUBA
MORTEN AGERUP*
HARPA
ERIK GROENESTEIN-HENDRIKS*
PIANO/CELESTA
VAKANT*
PUKOR
HANS HERNQVIST*
MARTIN ÖDLUND**
(även slagverk)
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SLAGVERK
ROGER CARLSSON*
FREDRIK BJÖRLIN**
VAKANT

GÖTEBORGS
SYMFONIKERS
VOKALENSEMBLE
KORMÄSTARE
ALEXANDER EINARSSON
SOPRAN
HILKKA YLINÄRÄ
MIA EDVARDSON
ELIN LUTECKI
ALT
SIRI CARBIN ÅHLUND
INGRID RÅDHOLM
TENOR
TORE SUNESSON
MARTIN THÖRNQVIST
BAS
TORBJÖRN TÄLLBERG MARTINS
ANDREAS KONVICKA

Nästa nummer av Podiet
kommer i början av januari
NÖTKNÄPPAREN OCH JAG
En sagodröm med piano, ballerina
och förtrollade figurer för hela familjen
ÄNTLIGEN KOMMER HAN TILLBAKA
Den eftertraktade dirigenten Andrés
Orozco-Estrada gjorde succé i Göteborg
och är nu tillbaka med Richard Strauss
Ein Heldenleben

TACK TILL VÅRA
SAMARBETSPARTNERS
FÖRSTE HUVUDSPONSOR

BRUCKNER MED SIMONE YOUNG
Den australiensiska Bruckner-experten
dirigerar den mäktiga åttan
SLAGVERK OCH PIANO
Symfonikerna turnerar i Tyskland med
pianisten Alice Sara Ott och slagverkaren
Martin Grubinger

HUVUDSPONSORER

PETER OCH
VARGEN
Hur gick det nu för
ankan och ulven?
STRAVINSKYS
BORTGLÖMDA VERK
Santtu-Matias Rouvali
dirigerar Stravinskys
gripande hyllning till
läraren Rimskij-Korsakov

SPONSORER
FO RTI S S I M O

Göteborg & Co
FO RTE

Castellum AB · Sparbanksstiftelsen Alingsås
M E Z Z O FO RTE

Elite Park Hotel · Handelsbanken · Erséus Arkitekter AB · Billes Tryckeri AB · AkzoNobel · Lanark AB
Marknadscheferna Norden AB · Travel Service i Göteborg AB · Hi-Fi Klubben
BRA Braathens Regional Airlines · Leif Nilsson i Göteborg AB · Biab International AB

Göteborgs Symfoniker – en del av
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ETT GOTT LIV
HAR MÅNGA UTTRYCK

Västra Götalandsregionens uppdrag är mer än sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det
är också musik, museer, dans, film och teater. Kulturen berör många människor. Den gör
också Västra Götaland till en bättre plats att bo och leva på. Göteborgs Symfoniker är bara
ett exempel. Fler uttryck för det goda livet hittar du på vgregion.se
STOLT
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GÖTEBORGS SYMFONIKER

NYTT & BLANDAT

NYTT & BLANDAT

xxxx

Bamse och
dunderklockan

Podiets mångåriga skribent Gunilla
Petersén har hastigt avlidit vid 75 års
ålder. Hon skrev en rad personligt
hållna verkkommentarer som uppskattades av läsarna. Gunilla Petersén
var redaktör för Rikskonserter, Tonfallet och i slutet av sin karriär för
Kungliga Operans programblad.
Som frilansskribent skrev hon bland
annat för Kungliga filharmonikerna,
Östersjöfestivalen och Göteborgs
Symfoniker. Gunilla Petersén var
även en hängiven körsopran som
sjöng i ett flertal körer och hon tillhörde Kungliga filharmoniska kören
i 27 år.

Skivsläpp: DG Conductors
and orchestras

xxxxx
Den ungerske tonsättaren, dirigenten och pedagogen Peter Eötvös har
erhållit Goethe-medaljen, en tysk
statlig utmärkelse. Peter Eötvös var
tidigare förste gästdirigent för Göteborgs Symfoniker
och har sedan debuten 1997 givit
över 30 konserter med orkestern
inklusive gästspel i Dortmund och
Budapest. Han återkommer till Göteborg i januari. Bland tidigare mottagare av Goethe-medaljen finns
dirigenterna Daniel Barenboim och
Simone Young, tonsättaren Sofia
Gubajdulina samt författarna John
Le Carré och Lars Gustafsson.

xxxx

Polstjärnepriset
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Alice Sara Ott
TEXT KATAR I NA A KAR LSSON

FOTO JONAS B ECKE R

Telefonintervju om 21 nov och turnén.
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