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Välkomna tillbaka till Göteborgs
Konserthus efter vad jag hoppas
har varit en skön sommar!
Säsongen 2016/2017 har vi som
vanligt en bred palett att bjuda
på, konserter och musik för
de flesta smaker. Den 15
september sätter vi i gång på
riktigt med en storlagen säsongsöppning. Fransmannen Alain
Altinoglu ska leda Symfonikerna på
en turné i Europa i februari 2017, så vi
beslutade att presentera både honom,
solisten och delar av turnéprogrammet för er
redan vid säsongöppningen då den uppfriskande
Baiba Skride spelar Sibelius violinkonsert. 2017 fyller Henrik
Ibsens drama Peer Gynt 150 år och då Edvard Griegs musik till
detta drama har betytt så oerhört mycket för Symfonikerna passar
det perfekt att lyfta fram den målande musiken igen.
I september kommer vår blivande chefdirigent, Santtu-Matias
Rouvali, denna gång i sällskap med den hyllade pianisten MarcAndré Hamelin. Om du inte har hunnit bekanta dig med vår nya
chef tidigare är det hög tid. Alla vi på Konserthuset ser mycket fram
emot att träffa honom igen för första gången efter hans utnämning!
Oktober månad fylls av världsdirigenter från nära och fjärran:
Herbert Blomstedt med verk av Stenhammar och Beethoven, Kent
Nagano med Dvorák och Richard Strauss, Simone Young med Dean
och Mozart, samt FranÇois-Xavier Roth med Steen-Andersen och
Bruckner. Detta är en månad som verkligen visar den klassiska
musikens mångfald och spets, och ett strålande bevis på den höga
konstnärliga nivå Symfonikerna befinner sig på.
Den nordiska ådran är med hela vägen både på tonsättar- och
solistsidan, med bland annat den unge pianisten Martin Sturfält
(30/9 och 1/10) och den begåvade danske tonsättaren Simon
Steen-Andersen (27/10). 12, 13 och 14 oktober ger vi er en unik
möjlighet att vara med på mästarmötet mellan säsongens Artist in
Residence, cellisten Truls MØrk, och vår förste gästdirigent Kent
Nagano.
Och ni har väl uppmärksammat att vi har bytt stolar i sommar?
De 35-år gamla stolarna fick sin avtackning på sista konserten den
14 juni, och i skrivande stund står båda konsertsalar tomma och
ödsliga. Men den 15 september står nya stolar på plats och väntar på
dig – hoppas du trivs i dem och att det ger dig en ännu bättre
upplevelse här i Göteborgs Konserthus.
Varmt välkommen till en ny säsong!
Sten Cranner, vd och konstnärlig chef
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SANTTUMATIAS
ROUVALI
TEXT STE FAN NÄVE R MYR
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Jag kunde aldrig drömma om att jag
en dag skulle utses till chefdirigent för
Göteborgs Symfoniker
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Så är många års sökande över. Göteborgs Symfoniker har
fått sin femtonde chefdirigent: Santtu-Matias Rouvali.
– När jag var tio år kunde jag aldrig drömma om eller
ens föreställa mig att jag en dag skulle utses till chefdirigent för Göteborgs Symfoniker. Det är en ära att få
leda orkestern, säger Santtu-Matias Rouvali.
För musikälskarna i Göteborg är det inget nytt namn
eftersom han efter fyra besök och sju konserter redan
visat upp sina färdigheter i stan. Faktum är att uppskattningsvis 30 000 västsvenskar redan hört med vilken
schvung, intensitet och precision han skapat musik
med fast blick och följsamma händer på Konserthuset,
Götaplatsen och i Slottsskogen.
Santtu-Matias Rouvali är ung, avslappad, har vildvuxet hår och bär ofta väl använda jeans, t-shirt och
skjorta. Man tar honom lätt för en yngling vem som
helst. Men skenet bedrar: här står en 30-årig man som
studerat musik sedan barnsben, är chefdirigent för
Tammerfors stadsorkester och har fått publiken att jubla
i Los Angeles, Paris och London.
– Jag ser kanske ut som en skejtare vilket gjort att orkestrar ibland inte haft särskilt höga förväntningar, men
när vi väl börjar musicera märker de att jag kan min
sak och då har vi fått en fin start, säger Santtu-Matias
Rouvali.
Ryktet om den begåvade finländaren har spridit sig
och flera internationella orkestrar har visat starkt intresse för ett utvidgat samarbete. Men hans förstaval blev
Göteborgs Symfoniker.

– Why not, som han med knipslug blick sade när nyheten om hans tillträdande offentliggjordes i Göteborg i maj.
Sedan utvecklar han sina tankar om samarbetet med
Göteborgs Symfoniker:
– Det är en fantastisk orkester. Ofta får man höra om
olika orkestrar att de har ett eget sound, men här har
de verkligen sitt eget sound, och jag skulle aldrig i
världen vilja förändra det. Men jag kan kanske bidra
med nya, rytmiska inslag i programmen samtidigt som
vi arbetar med den klassiska, traditionella repertoar
som visar orkesterns kvalitet och styrka.
Nyheten om hans tillsättning spreds som en löpeld i
kultursverige och den internationella musikvärlden.
Tv-intervjuer i Västnytt och Kulturnyheterna, tvåsidigt
uppslag med intervju i Göteborgs-Posten och nyhetsmaterial i en mängd regionaltidningar från Ystad till
Norrbotten. Santtu-Matias Rouvali och Göteborgs
Symfoniker blev också förstasidesstoff hos internationella branschorgan som Gramophone, Musical America
och Klassik Heute. Gratulationer strömmade in från
kolleger och institutioner runt om i världen som insåg
hur lyckad kombinationen var: en begåvad ung dirigent med stark vilja att möta musiken och publiken och
en anrik orkester med egen profil och unik tradition.
Med förutsättningar att tillsammans utveckla något
viktigt, glädjefyllt och angeläget.
Santtu-Matias Rouvali har stark karisma. Med sin
begåvning och inspirerande personlighet ligger en jäm-

förelse med Gustavo Dudamel nära till hands, även om
sydamerikanen kommer från Venezuelas tropiska
klimat och finländaren från de nordiska skogarna.
Faktum är att de har fler beröringspunkter. Säsongen
2011-2012 var Santtu-Matias Rouvali en av fyra unga
dirigenter som valdes till Dudamel Fellowship Program,
en utbildning hos Los Angeles Philharmonic där
begåvade dirigenter från olika delar av världen får
möjlighet att utveckla sitt hantverk och sin musikaliska
erfarenhet genom ett personligt mentorskap hos
orkesterns orkester-, utbildnings- och samhällsprogram.
Sedan dess har Santtu-Matias Rouvali skaffat riklig
erfarenhet som dirigent hos hemmaorkestern i Tammerfors, som förste gästdirigent hos Själlands symfoniorkester samt med ett flertal gästuppdrag i Europa och
USA.
Han börjar som chefdirigent i Göteborg säsongen
2017-2018 men återkommer innan dess för konserter
i september:
– Mitt första program den här säsongen innehåller inte
bara en klassiker som Brahms första pianokonsert utan
också moderna verk: Solar Flares av Katarina Layman
och Bartóks Konsert för orkester, ett verk jag verkligen
tycker om. Det är alltid spännande när man får göra
blandade program och lyfta fram musik som ligger
utanför det vanliga. Och jag ser fram emot att få samarbeta med världspianisten Marc-André Hamelin.
Läs intervjun med Marc-André Hamlin på sid 84.

STORA SALEN
ONSDAG 21 SEPT KL 19:30
TORSDAG 22 SEPT KL 19:30
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ARTIST IN RESIDENCE:

Truls MØrk
TEXT STE FAN NÄVE R MYR

FOTO JOHS B ØE & MÅNS PÄR FOG E LB E RG

Hur känns det att komma till Göteborg igen?
– Jag gläder mig alltid åt att komma till Göteborg. Göteborgs Symfoniker är en fantastisk orkester i internationell klass. De har ett väldigt fint samspel och spelar
alltid med stor entusiasm vilket är väldigt smittande
och inspirerande för mig.
Du har kopplingar till Göteborg och Sverige?
– Det har jag, bland annat Per Enoksson som jag känner
sedan lång tid tillbaks så det är väldigt trevligt att
komma hit. Jag har också varit här med familjen vid
flera tillfällen. Sedan är det ju så att jag har ett sommarställe i Sverige, lite längre upp på Bohuskusten. Det har
vi haft i tolv år nu. Jag har också en mycket stark
anknytning till Sverige eftersom jag studerade i Sverige,
för Frans Helmerson i Edsberg utanför Stockholm där
jag bodde i sex-sju år.
Vad tycker du om Göteborgs Konserthus som konsertsal?
– Jag tycker den hör till de bästa konsertsalarna i hela
världen, faktiskt, och en av dem som jag tycker är
finast att spela i. Den har en otrolig klarhet och känslighet. Salen kan återge olika nyanser så fint: det man gör
av dynamik och klangnyanser hörs mycket bra ute i
salen. Klarheten, framförallt, är något som jag tycker
är ganska speciellt i detta konserthus.
Så när du spelar Dvoráks cellokonsert här så klingar
det annorlunda?
– Ja, alla konsertsalar har ju en egen klangfärg så sett,
och lyfter fram olika aspekter av det instrument man
spelar på.
Vilket är ditt instrument?
– Jag spelar en Domenico Montagnana-cello byggd i
Venedig 1723. Det är mitt livs instrument. Jag fick det
när jag var 25 år och har spelat på det under hela min
karriär. Olika instrument har lite olika karaktär och
det tar på ett sätt ganska lång tid att bli bekant med ett

instrument. All den erfarenhet man samlar på sig när
man spelar olika musik med ett instrument gör att
man uppnår en trygghet och en förståelse i samspelet med instrumentet.
I år kan du och Göteborgs Symfoniker fira 25-årsjubileum tillsammans, den första konserten var 1989. Hur
känns det?
– Ha-ha-ha, det låter som en lång tid, det gör det, och
vi har ju uträttat en hel del tillsammans. Jag minns
faktiskt den första konserten väl, det var ju en stor
konsert för mig – att få spela med Göteborgs Symfoniker. Det gick bra, det var ju Lalos cellokonsert och
det är ett verk jag inte spelat särskilt ofta så det var en
utmaning för mig.
Är det något du minns särskilt från de här 25 åren
med Göteborgs Symfoniker?
– Jag har många mycket fina minnen från konserterna
här i Göteborg. Både vad gäller musikaliska upplevelser
med orkestern men också med alla fina dirigenter jag
fått jobba med här. Neeme Järvi, Herbert Blomstedt…
det var mycket trevligt att samarbeta med Blomstedt.
Vi var ute och åt lunch och då pratade han om olika människor som spelat i orkestern när han varit här, det var
väl på 1960-talet, och han kom ihåg alla personer och
alla namn, och familjemedlemmar. Det var smått
otroligt.
Hur gör man för att utvecklas som musiker under en
lång karriär?
– Det är ju det att man hela tiden önskar att förbättra
och få fram ännu tydligare det man ser i musiken och
det man känner för den. Det är ett kontinuerligt arbete
och egentligen en känsla av att man aldrig kommer
fram, men när jag tar upp ett verk som jag spelat många
gånger förr så går jag igenom det helt på nytt och tänker:
vad kan jag göra för att tydligare få fram det i musiken
som jag vill berätta.
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Repertoaren för cello är begränsad?
– Ja den är begränsad om man jämför med pianot eller
violinen, men det är en repertoar som innehåller
otroliga verk, riktigt stora mästerverk skulle jag vilja
säga, inom alla stilistiska genrer. Och även om vi inte
har lika många konserter så har vi väldigt bra konserter.
Det är kanske väl så viktigt.
Är det någon cellokonsert du tycker särskilt bra om?
– Båda de stora verk jag spelar tillsammans med orkestern under säsongen, Dvoráks cellokonsert och
Prokofjevs Sinfonia concertante, är verk jag känner
starkt för och som är viktiga i cellorepertoaren. De är
krävande och har något inom sig som närmast
hypnotiserar en, som lockar fram dolda krafter inom
dig. Därför är de lika roliga att spela varje gång.
Du spelar också ny musik?
– Ja, det finns faktiskt ett 30-tal verk, cellokonserter, som
jag har beställt och uruppfört genom åren. Jag har sett
det som en viktig sak att både få fram nya, bra
konserter och att utmana mig själv på så vis att jag
måste gå in i ett verk som jag inte vet någonting om
och tillägna mig den musiken för att kunna förmedla
den. Det är en stor utmaning och en nyttig sak att göra.
För fem år sedan drabbades du av en hjärnhinneinflammation och blev väldigt sjuk. Hur kom du
tillbaka från en sådan sjukdom?
– Det var en neurologisk sjukdom som gjorde att jag
fick en förlamning i armen och det var en mycket tidskrävande process att komma tillbaka eftersom muskulaturen i vänstra sidan av kroppen tynade bort. I stort
sett var det bara att låta tiden gå så att sjukdomen skulle

bränna ut sig i kroppen. Det tog två år. Sedan måste jag
träna upp muskulaturen. Men det har gått väldigt bra
och jag känner mig helt återställd.
Var du rädd att inte kunna komma tillbaka?
– Ja, absolut, men samtidigt tänkte jag att jag har fått
spela så mycket och har upplevt så mycket… Jag skulle
göra mitt bästa för att spela bra igen, men om jag inte
lyckades skulle jag vara glad för allt jag fått.
Och nu har du kommit tillbaka, och till Göteborg,
där du inleder som Artist in Residence med Dvoráks
cellokonsert. Vad finns att säga om den?
– Det är ju den största romantiska cellokonserten och
den största i den bemärkelsen att den är symfoniskt
formad, en fullblodsromantisk konsert som kan jämföras med Brahms och Rachmaninovs pianokonserter
eller andra i stora format. Dvorák skrev den sent i livet
när han var i New York och den är präglad av tillbakaskådande, nostalgiska stämningar. Det är en fantastisk
konsert och faktiskt en av de mest populära konserterna oavsett instrument. En intressant sak är att den
egentligen skulle ha avslutats tidigare i sista satsen,
men så dog hans frus syster som var en kär släkting i
familjen. Så Dvorák lade till en sång, en melodi, som
hon tyckte mycket om. Därmed blev konserten lite
längre och just det slutet är något av det allra finaste i
verket, det gör hela konserten och summerar ihop den
på ett fantastiskt sätt.
STORA SALEN
ONSDAG 12 OKT KL 19:30
TORSDAG 13 OKT KL 19:30
FREDAG 14 OKT KL 18.00

Sköt dina bankärenden
när och där du vill
Med appen för privatpersoner får du enklare
koll på din ekonomi.
Läs mer och ladda ner på seb.se/privatapp
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Simone
Young
TEXT STE FAN NÄVE R MYR
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FOTO KASS KARA

människor som Pierre Boulez, Wilhelm Furtwängler och Daniel Barenboim. De musicerar på
ett sätt som jag tror på. Det är för mig mycket
viktigare än någon som fysiskt är mer lik mig.
Att hon är född och uppvuxen i Australien tror
hon också inverkade positivt på hennes utbildning
och karriär.
– Jag har vissa fördelar där. Jag växte upp i en
familj som inte alls ägnade sig åt musik och där
bara tanken på att göra karriär som musiker var
omöjlig. Då tänkte jag i stället ta den akademiska
vägen och ägna mig åt komposition. Jag var den
enda kvinnan på fakulteten när jag började studera
komposition i Sydney, men det var i ett land där
allt liksom är möjligt. Och tanken på att någon är
modig eller dumdristig nog att utmana status
quo hyllas faktiskt i den australiensiska kulturen,
mer än att man rynkar på pannan eller kritiserar,
vilket jag tror kan hända i Europa.
Från komposition gled hon över till dirigerandet som hon upptäckte att hon älskade. Tufft
och krävande, men också fantastiskt givande.
– En dirigent är helt enkelt en musiker vars instrument är orkestern. På samma sätt som en pianist
är en musiker vars instrument är pianot.
Att kunna sitt partitur och veta hur stämmorna
ligger är bara en del av musicerandet.
– Det är enbart den rent tekniska delen, sedan
handlar det förstås om kommunikationen mellan
dirigent och orkester vilket är mer än bara en
fysisk interaktion med gester: det måste finnas en
vilja att skapa en särskild klang. Jag tror starkt att
om man som dirigent inte hör den klang inombords som man vill uppnå innan arbetet påbörjas
så kan man inte kommunicera med orkestern. Man
måste ha en föreställning om hur det ska låta.
När Simone Young hon tackades av från statsoperan fick hon frågan vad hon skulle sakna från
Hamburg. Svaret var lite av en överraskning:
– Lapskojs. Jag tror inte jag kan beställa det någon
annan stans. Och vädret. Även om jag flyttar till
södra England så är vädret inte särskilt mycket
bättre där.
Men lapskojs finns i Sverige, både färdiglagad
och som husmanskost på vissa restauranger. Och
vädret kan Sverige säkert tävla med. Så varmt
välkommen till Göteborg, Simone Young!

Simone Young har en lång och framgångsrik
karriär bakom sig. Hon har varit chefdirigent för
operorna i Sydney och Hamburg, för symfoniorkestern i Bergen och har dessutom gästdirigerat världsledande orkestrar i Europa och USA.
När hon 2015 avslutade sitt mångåriga åtagande
som chefdirigent för Hamburgs statsopera
öppnades plötsligt möjligheterna för nya samarbeten. Det berättar hon om i en intervju för BBC:
– Det är en härlig situation när jag kan frilansa
igen. För första gången på länge kan jag gästdirigera nya orkestrar.
Och en av dem är Göteborgs Symfoniker som
hon hälsar på 21-22 oktober för att dirigera Brett
Deans Testament och Mozarts Requiem. Rollerna
som gästdirigent respektive chefdirigent är olika.
– Att vara chefdirigent är lite som att vara förälder,
medan man som gästdirigent är mer som en
omtyckt moster. Som gästdirigent kommer man
till en ny plats med nya förutsättningar. Man förenas alla i musiken, men de problem man har i
början av veckan med orkestern – kanske strukturella problem eller problem med akustiken – de
finns där när vi börjar och de finns kanske där när
vi slutar. Som chefdirigent arbetar man ständigt
med att lösa den sortens problem – men man får
samtidigt ta del av den glädje en förälder upplever
under sitt barns utveckling under många år.
Simone Young är respekterad världen runt för
sin yrkeskunskap och skicklighet. Som dirigent
har hon genomdrivit musikprojekt av väldiga dimensioner – serier med operor av Richard Strauss
och uppsättningar av Wagners Nibelungens ring,
Bruckners samtliga symfonier och andra satsningar
av liknande format. En bedrift av australiensiskan
som växte upp i en familj där det inte musicerades
och där yrkesvalen gick åt andra håll. Men Simone
Young föll för musiken och började ta musiklektioner. Sedan var det dags för nästa steg.
– Jag studerade från början till tonsättare, det var
mitt huvudspår. Jag är pianist som musiker men
mitt huvudintresse var komposition. Och genom
en stark kärlek till fransk musik och fransk musikhistoria stötte jag på Nadia Boulanger som var en
stor kompositör och även flitigt aktiv som dirigent.
På den tiden fanns det inte så många kvinnliga
förebilder, men det var inte det viktiga för Simone
Young.
– Jag tror det är viktigt att ha förebilder, men fokus
är trots allt på musiken i sig. Mina förebilder är

STORA SALEN
FREDAG 21 OKT KL 18.00
LÖRDAG 22 OKT KL 15.00
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Joaquin Grilo
TEXT JOHAN SCH E RWI N

Flamenco. Sång, dans och musik i hemmen men
också på de små och stora scenerna. En livsstil med
lång historia, samtidigt en konstform i ständig
utveckling. Den 3 oktober gästar en av världens
främsta flamencodansare, den legendariske Joaquín Grilo, Göteborgs konserthus.
Föreställningen Joaquin Grilo bjuder på bär
kort och gott hans efternamn,”Grilo”. Den berättar
inte en sammanhängande historia utan består av
en serie sånger/danser och den röda tråden är
musiken, rytmerna och de känslor musiken uttrycker.
Med sig har han gitarristen Juan Requena, sångerskan tillika systern Carmen Grilo och slagverkaren Ane Carrasco. Det är en laguppställning som
enligt kräsna kännare kan liknas vid Zlatan x 4!
Bättre än så här blir det liksom inte i flamencovärlden 2016.
Och flamencon har sin egen värld, det är en
världsomspännande subkultur med följare och utövare här, där och överallt. Från att enbart ha varit
var mans och kvinnas sätt att uttrycka sig när och
var som helst i det privata, började den på 1800talet leva ett parallellt liv: som sceniskt uttryck
inför publik, stundtals som vulgär turistunderhållning, dess bättre alltmer som seriös konstform.
Det är en utveckling som något påminner om den
argentinska tangons vandring från Buenos Aires
rännstenar till världens estrader.
Backar man än längre tillbaka i tiden bestod
flamencon enbart av sång, att jämföra med dagens
tre grundelement, el cante – sången, el toque –
gitarrspelet och el baile – dansen. Den bär på
musikaliskt dna från Indien, Marocko, Egypten,
Grekland och andra länder runt Medelhavet och

FOTO M IG U E L ANG E L G ONZALE Z

har från början förknippats med de spanska
romerna och Spaniens sydliga delar, främst Andalusien. En sann smältdegelskultur med andra ord.
Men framför allt är flamenco en livsstil, ett sätt,
ett språk att uttrycka och gestalta känslor på. Och
för en dansare gäller det att översätta de musikaliska uttrycken. Genom sin dans, sin kroppshållning uttrycker dansaren sångens känslor och förstärker dem med sina ”rytminstrument”, de spikförsedda skorna.
– Men det är inte ett fastlagt teckenspråk, säger
Joaquin Grilo i telefon från hemmet nära den
spanska sydkusten. En speciell rörelse har inte en
speciell betydelse. Det är helheten, inte de enskilda
delarna, som skapar mening och betyder något.
Och det centrala för all flamenco är friheten. Varje
sångares, musikers och dansares sätt att själva
välja hur de ska gestalta en känsla eller en
stämning.
Eftersom flamencon är en livsstil är det inte
heller något man kan lära sig, menar Joaquin Grilo.
– För mig finns det inget avgörande ögonblick när
jag tänkte: ”Flamenco ska bli mitt liv. Det ska jag
lära mig!” Jag är bara uppväxt med den. Den har
alltid funnits där runt mig, så jag har den bara i
mig.
Även om man nu inte kan lära sig flamenco, kan
man se vad och hur andra gör – och ta efter.
– Jag har tagit få formella lektioner. Däremot har
jag snappat upp vad andra gör, gått hem och gjort
det på mitt sätt.
Och man kan visa andra hur man gör. Joaquin
Grilo ger regelbundet workshops under sina
många turnéer runt om i världen. En utveckling
han ser är att många yngre dansare vill lägga in
1616

alltmer avancerade rörelser och turer i sina danser.
– Men jag går i motsatt riktning. Jag vill skala av
och använda färre byggklossar. Men det handlar
inte om förenkling. I stället vill jag fylla färre
rörelser med mer innehåll. Jag vill förfina detaljerna och ge dem ett större djup. Less is more, eller
som det heter på spanska, menos es más.
Joaquin Grilo gick från att vara relativt okänd
till superstjärna när han ”upptäcktes” av den legendariske världsstjärnan Paco de Lucía, gitarristen
med ena benet i traditionen och det andra i gränsöverskridande samarbeten, bland annat med jazzgitarristerna John McLaughlin och Al di Meola. I
sju år ingick Joaquin Grilo i Paco de Lucías grupp.
– Vad kan jag säga? Han var en musikalisk förebild, min partner, min vän, min far! En man utan
motstycke!
På egen hand har Joaquin också fortsatt att
återkommande testa flamencons gränser, bland
annat med jazzmusiker.
– Den största skillnaden mellan att arbeta med
”ren” flamenco och när den blandas upp med jazz
är att man kan ta det lugnare med jazzmusiker.
Visst, det är improvisationsmusik, men den följer
ett periodiskt mönster och det finns tydliga ramar
att luta sig mot. Ren flamenco däremot är helt
oförutsägbar. Då måste jag vara modigare, ge mig
ut på djupare vatten.
Att flamencon, som närmar sig andra musikaliska uttryck, till slut skulle vattnas ur och inte
längre vara flamenco, tror inte Joaquin Grilo.
– Som sagt, mer än något annat är flamencon
en känsla, ”una emoción”. Och så länge känslan
finns, är det flamenco.

STENHAMMARSALEN
MÅNDAG 3 OKT KL 19:30
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POPICAL

Merit Hemmingson
TEXT JOHAN SCH E RWI N

Svensk folkton och klassiska tongångar. Hammondorgel och akustiska instrument. Popical, serien där
pop- och rockartister sammanstrålar med klassiska
musiker, presenterar den 28 oktober den legendariska hammondorganisten Merit Hemmingson.
Mer än någon annan har Merit Hemmingson
personifierat hammondorgeln i Sverige. Men inte
nog med det. Detta 200 kg tunga och därmed rätt
udda instrument använde hon för att ge den
svenska folkmusiken en helt ny och egen ton i
slutet av 60- och i början av 70-talen. Med de tre
plattorna Huvva!, Trollskog och Bergtagen ristade
hon in sig i den svenska musikhistorien: ingen
annan smälte samman svensk folkmusik med rockiga och jazziga beats och eget ordlöst nynnande
på det sätt som Merit Hemmingson gjorde – och
fortfarande gör.
Med låtar som Gammal jämtländsk brudmarsch
blev hon rikskändis, dessutom folkkär och samarbetade med namn som Beppe Wolgers, Maritza
Horn och Ola Magnell. Hon reste många mil i bil
i Sverige med Folkmusikgruppen som vid sidan
av henne själv bestod av en basist, en trumslagare
och ett knippe fiolspelmän. En viktig milstolpe i
mitt liv, konstaterar hon några decennier senare.
Men Merit Hemmingsons musikbana började
långt innan dess. Skolgången i Östersund gick väl
sisådär, i huvudet fanns bara musik! Och direkt
efter studenten blev det Stockholm – eller ska vi
säga Nalen där det vankades jazz-jazz-jazz. Planen
bestod i att resa till Toronto och gå i Oscar Petersons jazzskola. I stället fick hon ett erbjudande hon
inte kunde tacka nej till och reste till New York.
Där hängde hon på jazzklubben Birdland och satt
in med Miles Davis band på Village Vanguard. Men
framför allt bildade hon, jazzpianisten, ett band
med fyra kvinnliga musiker på altsax, trumpet,
bas och trummor. Under namnet Merit H. And
18
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Her Girl Stars turnerade de sedan i Sverige under
ett halvår.
Att det så småningom blev hammondorgel på
heltid för pianisten Merit Hemmingson handlar
om omedelbar och total kärlek vid första mötet.
– Det är ett komplett instrument. Jag kan spela
melodi, harmonier och basgångar med pedalerna.
Till det kan jag sjunga, nynna. Och känslan att
sitta vid en så stor magnifik möbel är enorm. Jag
känner mig som en drottning och tycker direkt att
jag är mycket bättre än vad jag är!
Efter ett halvt sekel på vägarna är det en rejäl
underdrift att säga att Merit Hemmingson är
bekant med musikaliska möten. Men att spela med
klassiska musiker, en orkester, det är något helt nytt
och något hon verkligen ser fram emot.
– Det ska bli skitkul! säger hon på telefon från
studion där hon i skrivande stund gör de sista
påläggen till sin nya ännu odöpta platta. Det har
blivit ett 20-tal skivor under åren, den senaste i
raden är Hommage to Jan – hyllningen till jazzpianisten Jan Johansson och hans Jazz på svenska.
Den här gången har hon för första gången skrivit
allt material själv, fortfarande i folkton, och flera
av de nya låtarna – och en hel del äldre örhängen
– kommer under Popical-konserten att kläs i än
nyare arrangemang av bland andra Martin Schaub.
Exakt hur det kommer att låta vet hon inte men
det verkar inte bekymra henne nämnvärt. Hon är
uppenbart van vid improvisationer och att svara
på de utmaningar livet bjuder på.
– Min roll? Haha, jag kommer väl att sitta på orgelpallen och titta ner på tangenterna som vanligt…
och känna mig som en drottning!

STENHAMMARSALEN
FREDAG 28 OKT KL 20.00
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ONS 28 SEPT KL 18.00 Stenhammarsalen
STENHAMMARSÄLLSKAPETS INVIGNING
arr Stenhammarsällskapet

LÖR 17 SEPT KL 19.30 Stenhammarsalen
SÖN 18 SEPT KL 16.00
THE FULL MONTY – ALLT ELLER INGET
arr Stage Fantasy Production

FRE 30 SEPT KL 18.00
LÖR 1 OKT KL 15.00
GÖTEBORGS SYMFONIKER
HERBERT BLOMSTEDT
MARTIN STURFÄLT piano

SÖN 18 SEPT KL 19.30
KRIS KRISTOFFERSON
arr Live Nation & Kulturbolaget

SÖN 2 OKT KL 18.00 Stenhammarsalen
KAMMARKONSERT MED GAGEEGO!
A TALE OF FOUR CITIES: 1. ROME

TIS 20 SEPT KL 19.30
BILL BAILEY: LIMBOLAND
arr CLM Europe AB

MÅN 3 OKT KL 19.30 Stenhammarsalen
NEFERTITI PÅ KONSERTHUSET:
FLAMENCOMÄSTAREN JOAQUIN GRILO

ONS 21 SEPT KL 19.30
TORS 22 SEPT KL 19.30
GÖTEBORGS SYMFONIKER
SANTTU-MATIAS ROUVALI
MARC-ANDRÉ HAMELIN piano

TORS 6 OKT KL 19.30
FRE 7 OKT KL 18.00
LÖR 8 OKT KL 19.00
DAVID BOWIE: BERLINTRILOGIN
GÖTEBORGS SYMFONIKER & HANS EK
MAGNUS CARLSON, JENNIE ABRAHAMSON & MOTO BOY

LÖR 24 SEPT KL 11.00 Götaplatsfoajén
FIKASTRÅKET
Kammarkonsert med musiker ur Göteborgs Symfoniker
i samarbete med Göteborgs Symfonikers Vänner
SÖN 25 SEPT KL 18.00 Stenhammarsalen
KAMMARKONSERT
MARC-ANDRÉ HAMELIN piano

THE FULL MONTY
17 & 18 SEPT

KRIS KRISTOFFERSON
18 SEPT
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MATTIAS ENN
8 OKT

S & G REVIVAL BAND
21 OKT

FRE 21 OKT KL 18.00
LÖR 22 OKT KL 15.00
GÖTEBORGS SYMFONIKER & SIMONE YOUNG
GÖTEBORGS SYMFONISKA KÖR
SÅNGSOLISTER
FRE 21 OKT KL 19.30
SIMON & GARFUNKEL REVIVAL BAND
arr Wigt International
LÖR 22 OKT KL 19.30
KAOSOLOGI: I HUVUDET PÅ MICAEL DAHLEN
arr Mameluck
SÖN 23 OKT KL 18.00 Stenhammarsalen
KAMMARKONSERT MED
ROOMFUL OF TEETH & BRAD WELLS
ONS 26 OKT KL 19.30
GÖTEBORGS SYMFONIKER
FRANÇOIS-XAVIER ROTH

MICAEL DAHLEN
22 OKT

TORS 27 OKT KL 19.30
GÖTEBORGS SYMFONIKER
FRANÇOIS-XAVIER ROTH
NICHOLAS HODGES piano
FRE 28 OKT KL 19.30
THE LEGENDS: CELEBRATIONS TOUR
arr Livestar Production

MÅN 17 OKT KL 19.30
VÄRLDEN I KONSERTHUSET:
BECHES BREW MEETS INDIA

LÖR 8 OKT KL 16.00 Stenhammarsalen
SVENSKA AMERIKALINIEN – EN FLYTANDE EPOK
PÅ ALTANEN
Estradören Matias Enn sjunger och berättar.
arr Mattias Enn Produktioner AB, Göteborgs Riksteaterförening
och Riksteatern

BILL BAILEY
20 SEPT

ONS 12 OKT KL 19.30
TORS 13 OKT KL 19.30
FRE 14 OKT KL 18.00
GÖTEBORGS SYMFONIKER & KENT NAGANO
TRULS MØRK cello

Kalendarium

FRE 16 SEPT KL 18.00
GÖTEBORGS SYMFONIKER & ALAIN ALTINOGLU
BAIBA SKRIDE violin
KLARA EK sopran

FRE 28 OKT KL 20.00
POPICAL: MERIT HEMMINGSON
Med musiker ur Göteborgs Symfoniker
LÖR 29 OKT KL 15.00 & 19.00
PROMSKONSERT MED GÖTEBORG SYMPHONIC
BAND, LOTTA ENGBERG, LAGAYLIA FRAZIER &
CAROLINA SANDGREN
arr Göteborg Symphonic Band
SÖN 30 OKT KL 18.00
SVEN-BERTIL TAUBE
arr Nöjet Konsert & Live Nation
MÅN 31 OKT KL 19.30
TIS 1 NOV KL 19.30
THE CAVERN BEATLES
arr Wigt International
ONS 2 NOV KL 18.00
HÖSTLOVSKÖREN
VÄGUS – VÄSTRA GÖTALANDS UNGDOMSSYMFONIKER
DIRIGENT SIMON PHIPPS
I samarbete med Kultur i Väst och
Riksförbundet Unga Musiker

THE LEGENDS
28 OKT

SVEN-BERTIL TAUBE
30 OKT
21

THE CAVERN BEATLES
31 OKT & 1 NOV

15 SEPTEMBER - 27 OKTOBER

Förhandsträff om Körkarlen – ett ypperligt tillfälle att få lära sig spännande saker om Victor
Sjöströms legendariska stumfilm och arbetet med den helt nyskrivna orkestermusiken.
Filmvetaren och docenten Bo Florin berättar om stumfilmsepoken och Sjöströms arbete med
Körkarlen, och tonsättaren Mats Larsson Gothe avslöjar hur han gick tillväga när musiken till
den nästan två timmar långa filmen komponerades. Fri entré.

PRETALK:
KÖRKARLEN

TONSÄTTARPORTRÄTTET

20

Johannes Brahms

15 & 16 SEPT

24

Göteborgs Symfoniker, Alain Altinoglu, Baiba Skride & Klara Ek

21 & 22 SEPT

28

Göteborgs Symfoniker, Santtu-Matias Rouvali & Marc-André Hamelin

24 SEPT

34

Kammarkonsert: Marc-André Hamelin

30 SEPT & 1 OKT

38

Göteborgs Symfoniker, Herbert Blomstedt & Martin Sturfält

2 OKT

40

Kammarkonsert: Gageego!

6, 7 & 8 OKT

44

Göteborgs Symfoniker, Hans Ek, Magnus Carlson, Moto Boy &
Jennie Abrahamson

STENHAMMARSALEN
TISDAG 29 NOV KL 19:00

12, 13 & 14 OKT

48

Göteborgs Symfoniker, Kent Nagano & Truls Mørk

21 & 22 OKT

54

Göteborgs Symfoniker, Göteborgs Symfoniska Kör, Simone Young

58

& sångsolister

23 OKT

62

Kammarkonsert: Roomful of Teeth & Brad Wells

26 & 27 OKT

66

Göteborgs Symfoniker, FranÇois-Xavier Roth & Nicholas Hodges

Baiba Skride
15 & 16 sept

Jennie Abrahmson
6, 7 & 8 okt

Roomful of Teeth
23 okt

STENHAMMARSALEN
TISDAG 29 NOVEMBER KL 19.00
FRI ENTRÉ

Santtu-Matias Rouvali
21 & 22 sept
22
22

Truls Mørk
12, 13 & 14 okt
23

Program för abonnemangskonserter under perioden

ABONNEMANGSKONSERTER

Johannes
Brahms
24

Brahms, ofta nämnd tillsammans med Bach och
Beethoven, har liksom kollegerna med namn på “B”
utsatts för devot genidyrkan. I stället för att ingå i
den kören kan det vara intressant att titta på vad de
gjort, dessa geniframställare, och hur de gjort det. Men
vi börjar från början, det vill säga barndomen. Johannes Brahms föräldrar beskrivs som omaka. Birfilare
är inget ord man hör till vardags nu för tiden men var
det ord Johannes Brahms far, Johann Jacob använde
för att beskriva sig själv: en som spelar fiol för en öl.
Fadern myntade aforismen “om en kontrabas spelar
rent är det en ren olyckshändelse”. Och det var just
kontrabas han spelade… Han var också begiven på
alkohol och spel. Modern, däremot, var en skicklig
sömmerska som älskade böcker. Johannes blev själv
boksamlare så småningom och sa att hans livs lyckligaste ögonblick var när han och modern satt framför
brasan och diskuterade.
Den bild av sig själv som Brahms har låtit gå till
eftervärlden är kraftigt redigerad. Brev, anteckningar,
tidiga kompositioner, allt slängde han. Städerskan var
tillsagd att aldrig lägga lock på papperskorgen. Därför
är Johannes Brahms liv öppet för spekulationer: Är
det sant att han spelade piano på bordeller vid tolv
års ålder? “Nej”, säger Georg Bozarth i uppslagsverket Grove, “ja”, säger biografin av Jan Swafford som
föreslår att han kan ha blivit sexuellt utnyttjad där.
På fyllan kunde han bli indiskret på gamla dar och
beskriva sin barndom som en förbannelse. Han gifte
sig aldrig, men var en flitig besökare av bordeller.
Men det magra materialet om Brahms liv har också
gjort det möjligt för manliga historiker att skriva fram
det maskulina geniet. En vana som inte gått ur modet.
Påfallande ofta sker det genom att beskriva geniernas
utseenden; rena, nordtyska drag, blå ögon, djärva
näsor, befallande blick och liknande uttryck. Att över
huvud taget sätta ett adjektiv på ett utseende blir
frimärken som sen följer med in i nästa beskrivning.
Brahms är full av frimärken, och undra på det som
han såg ut!
Det man vill lyfta fram, förutom genialitet och
snygghet, är också kön. Det här är vad som står i
Grove än i dag:

”Brahms som ung i Hamburg beskrivs av bekanta
som blyg och reserverad, tankfull och ödmjuk; med
fina drag, långt ljust hår, lysande blå ögon och ljus
röst utstrålade han en något androgyn bild. Man kan
också spåra en dubbelnatur i hans tidiga verk; känsliga tonsättningar av dikter om unga flickors problem
samexisterar med energiska, instrumentala allegron
och scherzon som frammanar den atletiska skickligheten hos en tonårspojke”. (Georg S Bozarth, The
New Grove Dictionary of Music and Musicians)
Inte heller Jan Swafford tror läsaren om att själv
kunna se och tolka bilder i hans stora biografi om
Brahms utan lägger till i kursiv stil under porträttet
av Brahms: ”Brahms som skägglös 30-åring: dragen
fortfarande vackra, men nu med en aggressiv underläpp och en myndig blick.” Brahms mor däremot, beskrivs så här av Swafford: “liten, sjuklig, halt,
alldagligt ansikte, fast med lysande ögon som
Johannes fick ärva”. Uppslagsverket Grove skriver
att Brahms fars dåliga uppträdande berodde på att
Brahms mor var äldre än maken. Genomgående
försitts inga möjligheter att skriva ner kvinnan och
upp mannen.
Men nu lämnar vi historikerna och går till den bild
som Brahms själv trots allt lämnat, den som kommer
fram i hans brev. Under två år skrev han dagligen brev
till Clara Schumann, och resten av deras liv då och då,
om än inte så flitigt som i början. Han bad senare att
få dem tillbaka, men hon vägrade och tur var det.
Dessa brev ger oss en bild av mannen Brahms som
hade varit svår att få annars. Relationen mellan Clara
Schumann och Johannes Brahms tänker jag inte
spekulera över här, för det finns det redan så många
andra som gör, men i den vänskapen visade Johannes
Brahms sina bästa sidor. Musiker, som på den tiden
var ett resande skrå, hade inte de nätverk av släktingar och grannar som en barnfamilj behöver. Brahms
var full av beundran inför den världsberömda
konsertpianist han lärt känna i Clara Schumann. Så
när maken Robert togs in på mentalsjukhus var det
Johannes Brahms som åkte i väg och hjälpte Clara,
som var gravid med det sjunde barnet. Själv var han
vid den här tiden fattig och okänd. När Johannes
25

tillägnade Clara ett pianostycke bad han om ursäkt:
”Jag har dristat mig att sätta ert namn vid sonatens
början. Måtte nu inte detta framstå så framfusigt som
jag själv tycker just nu, jag vågar nästan inte skicka
den till er.” I ett av breven klagar han över hur tråkigt
det är att tala om musik med andra män i timtal, när
han i stället kunde ha tillbringat samma tid med att
spela tillsammans med henne.
Nästan 30 år senare
kom ytterligare ett
bevis på hur han
kunde stå upp
för en vän i
nöd och
det handlade om
Amalia

Clara Schumann

Joachim, hans bäste väns hustru. Violinisten Joseph
Joachim hade Brahms känt och hållit kontakt med
sen tonåren. Ändå tyckte han att Joachim bar sig så
illa åt mot sin hustru att han för en tid sa upp vänskapen med honom. Men riktigt nära vän tycktes
ingen, utom Clara Schumann ha blivit. Brahms
beskrivs som taktlös och svår att ha att göra med.
Ömsom högljudd och skämtsam, ömsom reserverad
och nedstämd. Clara Schumann skyllde detta på dålig
uppfostran och de enkla förhållanden han kom från.
För en man med så stor självkritik var det kanske
tungt att bli liknad vid Beethoven. Det damoklessvärdet bar han med sig från 20-årsåldern, när kung
Georg V av Hannover placerade det där. Även hans
tidigaste lärare ville beskriva honom som ett underbarn, men Brahms var inte en Mozart som producerade praktiskt taget felfri musik med stor fart. Tvärtom,
också när det gällde musik fick Brahms papperskorg
ta emot en hel del. Han lyckades ändå leva upp till
förväntningarna med den
äran. Brahms hade lyckan att
få stor framgång under sin
levnad även om början blev
skakig. Detta trots att han
sannerligen inte var en som
vände kappan efter vinden.
Han tackade till exempel nej
till ett hedersdoktorat i
Cambridge. Men det kan ha
berott på hans motvilja mot
båtar, trots att han växt upp i
Hamburg. Han reste också
bort för att slippa den stora
festiviteten som staden Wien
planerat till hans 60-årsdag.
Fyra år senare dog han i
levercancer. Läkarna påstod
in i det sista att det var gulsot
och att han skulle bli frisk.
Mat och dryck hade alltid
varit ett av Brahms glädjeämnen i livet. Det är fint att
tänka på att det sista han fick
i sig innan han dog var ett
glas gott rhenvin.
KATAR I NA A KAR LSSON

Johannes Brahms
och Joseph Joachim
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Brahms på sin ålders höst
27
27

15 & 16 SEPT

TORSDAG 15 SEPT KL 19.30
FREDAG 16 SEPT KL 18.00

GÖTEBORGS SYMFONIKER
DIRIGENT ALAIN ALTINOGLU
BAIBA SKRIDE violin
KLARA EK sopran

Viktor Novácek

Herman Grewesmühl

Karel Halir

Willy Burmester

Konsertmästare Per Enoksson
Introduktioner torsdag kl 18.30 och fredag kl 17 med Johan Stern
JEAN SIBELIUS (1865–1957)
VIOLINKONSERT D-MOLL OP 47
Allegro moderato
Adagio di molto
Allegro, ma non tanto

Spelas in för GSOplay

MATS LARSSON GOTHE (f 1965)
THE APOTHEOSIS OF THE DANCE

Norrlandsoperan, där Mats Larsson Gothe var hustonsättare, beställde av utvalda tonsättare en rad
verk som skulle kommentera eller reflektera över
specifika Beethovensymfonier. Mats Larsson Gothe
tyckte han drog en vinstlott när han fick ta itu med
Beethovens Symfoni nr 7.
”Jag har alltid förundrats över hur modern Beethovens Symfoni nr 7 är. Den är bitvis väldigt motorisk
och repetitiv, i långa stycken utan egentlig klassisk
melodik. Kraften i musiken är drabbande. Här fick
jag möjlighet att göra en betraktelse över den, och
bearbeta de partier jag beundrar mest i verket.
Jag har utgått från motiv som tagna ur sitt sammanhang kan verka absurt modernistiska. I vissa fall, som
i inledande motivet, kan det ha handlat om att Beethoven behövde ta sig från en tonart till en annan,
modulera som det heter. Beethoven gjorde detta på
ett ganska bryskt sätt, med ett slags guppande kromatiskt uppåtgående rörelse, som raskt tar sig från

A-dur till C-dur. De två första takterna i mitt stycke
är just denna Beethovens modulation. Sedan spinner
jag vidare på hans motiv. Mitt mål har varit att man ska
kunna lyssna till mitt stycke och uppleva det som en
självständig komposition utan att känna till Beethovens. Känner man till förlagan kan upplevelsen
förhoppningsvis bli ytterligare förhöjd.”
Titeln är från ett uttalande av Wagner om symfonin
(förgudandet och förhärligandet av dansen –
”dansens apoteos”). Många har framhållit dess
dionysiska dansenergi och sista satsens backantiska raseri. Beethoven själv såg sjunde symfonin som
ett av sina bästa verk. Men musikerna som uruppförde den sjunde symfonin sägs ha varit övertygade
om att Beethoven varit full när han skrev den. Carl
Maria von Weber såg sig, utifrån vissa avsnitt i
musiken, ha bevis för att Beethoven var mogen för
dårhuset.
ROLF HAG LU N D
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Sibelius Violinkonsert från 1904 blev en av 1900talets mest spelade. Tonsättaren ledde själv uruppförandet i Helsingfors 8 februari 1904 med Viktor
Novácek som solist. En slutlig version uruppfördes i
Helsingfors 12 mars 1906 av Robert Kajanus med
lettländaren Herman Grewesmühl som solist och därpå av Richard Strauss med Berlin-filharmonikerna 19
oktober 1906, nu med tjecken Karel Halir som solist.
Stycket blev världskänt främst via 1930-talsinspelningen med Jascha Heifetz.
Men början var kärv. I dagboken skrev Sibelius i
februari 1914: ”Violinkonserten utskälld i samtliga blad.
Sic itur ad astra.” Vergilius-citatet (”Så går man mot
stjärnorna”) var ironiskt. Särskilt rysk kritik var skarp:
”Musiken är av andra, rentav tredje klass.” Solisten
”förmådde inte göra något av tomhet”. Kritikerna
kände inte längre igen den unge Sibelius. Konserten
inledde vad som kallats hans andra period, med en
metafor lånad av Proust: ”En ny stil trädde fram ur
tystnaden och natten, omgiven av en kärv stillhet, på
ytor plana och oändliga som havet.” Själv sade
Sibelius: ”Mitt inre: mera polyfoni och koncentration.”
Detta skedde parallellt med en ny finsk arkitektsträvan, särskilt hos Sibelius vän Eliel Saarinen, bort från
jugendstilens näckrosornament, mot en impressionistiskt färgad ”free-flowing space” i Frank Lloyd
Wrigths tappning. I Sibelius musik svängde allt runt
”den förbannade (d.v.s. härliga) violinkonserten”, som
han skrev ivrigt påhejad av konsertmästaren i Helsingfors Willy Burmester. I premiären ersattes dock
denne av violinläraren vid Helsingfors Musikinstitut
Viktor Novácek.

Sibelius började planera konserten redan 1899. På
hösten 1903 meddelade han att konserten skulle
tillägnas Burmester. Han arbetade dag och natt och
spelade upp de aldrig sinande motiven på sin violin,
medan svårigheterna för solisten hopades. Han hade
ju själv drömt om virtuoskarriär. Den i Berlin verksamme Burmester måste dock avstå från premiären som
Sibelius av finansiella skäl flyttat från Berlin till Helsingfors, och ersättaren Novácek var inte uppgiften
vuxen. Kritiken fann att konserten strandade på en
konventionell virtuositets blindskär – men med plus
för långsamma satsen. Sibelius insåg att stycket
måste omarbetas, komprimeras och lättas upp. Efter
nya uruppförandet befanns konserten ha symfoniska
mått. Den djupt kränkte, åter förbigångne, Burmester
framförde dock aldrig konserten. Däremot fick den
ursprungliga versionen en senkommen äreräddning
i Lahtis-versionen med Leonidas Kavakos, framförd
och inspelad 1991.
Konserten igenom står solisten i centrum, alltifrån
upptaktens tema av dorisk prägel i ett organiskt växande. Till och med första satsens solokadens, fylld
av dubbelgrepp, skalor och drillar, ingår i en arkitektonisk helhet. Andra satsens hjärtevarma skönhet har
ändrats minst från originalet. I finalen turas orkester
och solist om att utveckla motiven till de sista takternas seger över mörkret.
Från tonsättarens 100-årsjubileum 1965 ordnar
Sibelius-samfundet vart femte år en internationell
violintävling i tonsättarens namn, med konserten som
obligatoriskt inslag.
ROLF HAG LU N D
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LARSSON GOTHE "THE APOTHEOSIS OF THE DANCE" 9 min
SIBELIUS VIOLINKONSERT 32 min
PAUS
GRIEG SVIT UR PEER GYNT 55 min

15 & 16 SEPT

Akt 2
Nr 4 Brudrovet/Ingrids klagan
Nr 8 I Bergakungens sal
Akt 3
Nr 12 Åses död
Akt 4
Nr 13
Nr 15
Nr 16
Nr 19

Morgonstämning
Arabisk dans
Anitras dans
Solveigs sång

Edvard Grieg

Henrik Ibsen

Akt 5
Nr 21 Peer Gynts hemkomst
Nr 26 Solveigs vaggvisa

"Det, som du er, vær fuldt og helt, og ikke stykkevis og
delt." Citatet är den norske författaren Henrik Ibsens
ur hans stora genombrottsverk, den dramatiska dikten
Brand från 1866. Året därpå skrev han Peer Gynt,
också som dramatisk dikt, i fem akter, där huvudpersonen, drömmaren Peer levde ut sina olika delar – i
verklighet och fantasi gjorde han vad som föll honom
in, på gott och ont. Till sist slog det över i ett slags
storhetsvansinne och galenskap innan han, efter
livets långa resor ”hittade hem” till den norska fjällvärldens tystnad och sin evigt väntande kärlek, den
nu blinda Solveig. Och han, den ångerfulle syndaren,
som ”varit sig själv nog”, ger henne gåtan: ”Var var
jag mej själv, mitt hela, sanna? Hon vet svaret: ”I min
tro, i mitt hopp och i min kärlek”. För honom är hon nu
förutom hans hustru och en oskyldig kvinna också
sinnebilden för hans döda mor Åse. Och dramat slutar
med att Solveig vaggar sin åldrade Peer Gynt ”Sov,
du käraste pojken min! Jag ska vagga dej, jag ska
vaka.”
Ibsen hade hämtat sin huvudperson ur Peter
Christen Asbjørnsens samling Norska folksagor och
huldre-sägner från 1842. I januari 1874 fick han, efter
eget förslag, i uppdrag att bearbeta sin nu oerhört
populära dikt för sceniskt framförande på Christiania

(Oslo) Theater, som musikaliskt drama. Helst under
hösten samma år. Teaterns svenske chef Ludvig
Josephson skulle vara regissör. Och med dess folkligt förankrade innehåll fanns det bara en norsk tonsättare som för Ibsen skulle passa perfekt till musiken,
Edvard Grieg. Denne tackade ja efter att ha läst författarens långa brev, som utförligt beskrev vilka
scener han ville stryka och vilka han önskade musik
till. Han gav sedan Grieg helt fria händer som
tonsättare.
Snart skulle dock Grieg inse att han behövde
mycket längre tid än sommaren på sig att skriva
musiken och han var inte heller nöjd med kvaliteten
på teaterns musiker. Mycket kom emellan komponerandet, bland annat vistelser i Köpenhamn och Leipzig
och ett tilltagande ointresse för Peer Gynt överhuvudtaget. Sommaren 1875 slutförde han äntligen
arbetet. Han kunde dock inte närvara vid repetitionerna eftersom båda hans föräldrar avled under
hösten och varken han själv eller Ibsen kom till
uruppförandet den 24 februari 1876.
Det blev en fantastisk framgång hos både kritiker
och publik och Peer Gynt gick 36 gånger den våren.
”Griegs musik var särskilt verkningsfull och anslöt sig
genialiskt till scenerna”, skrev Aftenpostens recen30

sent. Grieg satte själv samman två sviter med fyra
avsnitt vardera och utan inbördes ordning i dramat:
Op 46 (Morgonstämning, Åses död, Anitras dans, I
Bergakungens sal) och op 55 (Brudrovet/Ingrids
klagan, Arabisk dans, Peer Gynts hemkomst, Solveigs
sang) som bidrog till musikens framgång över hela
världen, dels för orkester, dels i arrangemang för solopiano, några för sång och piano och en mängd andra
bearbetningar.
Inte förrän 1988 publicerades hela Op 23 från
1875 med partiturets 26 originalsatser i rätt ordningsföljd från urpremiären. Utgåvan ingår i norske musikologen och Griegforskaren professor Finn Benestads
arton band med Griegs samtliga verk. Ur denna
hämtas dagens tolv avsnitt placerade i rätt följd och
akter.
Griegs musik karakteriseras genomgående av
starka impulser från den norska folkmusikens melodier, rytmer och ibland utsmyckningar, personlig och
expressiv harmonik och inspiration från den norska
naturens stämningar och uttryck. Kombinationen av
Ibsens mytiskt-poetiska text och Griegs romantiska
musik har gjort Peer Gynt till Norges nationaldrama
framför andra.
G U N I LLA PETE RSÉ N
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EDVARD GRIEG (1843-1907)
UR PEER GYNT OP 23
Akt 1
Nr 1 I bröllopsgården
Nr 2 Halling
Nr 3 Springar

ALAIN ALTINOGLU
Orchestra, Bayerska Radions symfoniorkester och
London Philharmonic Orchestra, och bland annat
samarbetat med dirigenterna Christoph Eschenbach,
Neeme och Paavo Järvi, Andris Nelsons och Sakari
Oramo.
Hon har spelat in fem cd för Orfeo, den senaste
med Nielsens och Sibelius violinkonserter tillsammans med Tammerfors filharmoniker och SanttuMatias Rouvali (blivande chefdirigent för Göteborgs
Symfoniker). Baiba Skride är också verksam som
kammarmusiker, ofta tillsammans med systern och
pianisten Lauma Skride.

I höst börjar Alain Altinoglu som chefdirigent vid den
berömda La Monnaieoperan i Bryssel. Samtidigt är
han flitigt verksam som gästdirigent hos orkestrar
som Chicago Symphony, Philadelphia Orchestra,
Franska Nationalorkestern, Orchestre de Paris,
Franska Radions filharmoniker, City of Birmingham
Symphony Orchestra, Göteborgs Symfoniker och
Staatskapelle Dresden. På operasidan har han bland
annat haft framgångar med Mozarts Don Giovanni
på Covent Garden, Puccinis Manon Lescaut på
Bayerska statsoperan och Wagners Lohengrin på
festspelen i Bayreuth. Han har också haft gästuppdrag på Lyric Opera of Chicago, Wiens statsopera
samt ett flertal andra internationella operahus: ”Alain
Altinoglu var kvällens hjälte, han dirigerade en
pulserande, fängslande Otello” (New York Times).
Alain Altinoglu är också verksam som pianist
tillsammans med mezzosopranen Nora Gubisch. De
ger regelbundet konserter och har gjort flera inspelningar för skivbolaget Naïve som också har
givit ut en inspelning av Goreckis tredje symfoni med
de båda och Sinfonia Varsovia. Alain Altinoglu har
också gjort inspelningar för Pentatone och Deutsche
Grammophon, bland de senare Wagners Den
flygande holländaren (DG).
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”Hon är en hängiven musiker med känslorna utanpå
skinnet och hon inledde med en ton så fyllig att
hennes Stradivarius klingade mer som en viola än
en violin. De följande svängarna mellan lyriska och
drivande passager var utsökt avvägda.” (The Guardian)
Baiba Skrides naturliga sätt att ta sig an musiken har
gjort henne till en favorit hos betydande dirigenter
och orkestrar runt om i världen. Hon har arbetat med
orkestrar som Berlins filharmoniker, Boston Symphony

15 & 16 SEPT

BAIBA SKRIDE

KLARA EK
Sopranen Klara Ek har en osedvanligt klar och
vacker röst som uppskattas av flera världsledande dirigenter och orkestrar. Denna säsong
återvänder Klara Ek till Vocale Gent för att
sjunga Händel med dirigenten Philippe Herreweghe, inklusive en Europa-turné. Hon sjunger
också i Mahlers fjärde symfoni samt Alban Bergs
Sieben frühe Lieder med Trondheims symfoniorkester och i Orffs Carmina Burana med Strasbourgs
filharmoniker. Klara Ek är ofta efterfrågad av
ensembler för tidig musik och har bland annat sjungit
med Academy of Ancient Music och Christopher
Hogwood respektive Richard Egarr, Compañia y
Orquesta Barrocca de Aranjuez och Pablo HerasCasado samt Il Complesso Barocco och Alan Curtis.
Bland andra höjdpunkter finns framträdanden med
National Orchestra of Washington och Helmuth Rilling
(Haydns Skapelsen), Berlins filharmoniker och Ton
Koopman (Bachs Magnificat) samt Gewandhausorkestern i Leipzig och Christoper Hogwood
3232

(Schumanns Scener ur Goethes Faust). Hon har
också sjungit solopartierna i Mahlers symfonier nr
2 & 4 med Simón Bolívar-orkestern och Gustavo
Dudamel, samt i Mahlers fjärde symfoni med
Chicago Symphony Orchestra, London Symphony
och Tonhalle-orkestern i Zürich, samtliga med
Bernard Haitink. Klara Ek har också framträtt på
Innsbruckfestivalen, Kölnoperan, Det Kongelige i
Köpenhamn och Hokuptopia-festivalen i Japan.
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GÖTEBORGS SYMFONIKER
DIRIGENT SANTTU-MATIAS ROUVALI
MARC-ANDRÉ HAMELIN piano
Konsertmästare Per Enoksson
Introduktioner onsdag och torsdag kl 18.30 med Jan Alm
Spelas in för GSOplay

KATARINA LEYMAN (f 1963)
SOLAR FLARES

Solen, ursprunget till allt liv, kan betraktas ur många
synvinklar. Solar Flares är huvudsakligen en tolkning
av det fysiska objektet solen med försök att i musik
gestalta koronan, dess struktur och ständiga febrila
aktivitet. Jag har låtit mig inspireras av företeelser
som solfläckar, facklor och solvinden som sträcker
sig långt ut i universum och kanske framför allt av
solutbrott, ”solar flares”, som lånat stycket dess titel
och kan vara våldsamma jetstrålar eller mindre och
snabba utbrott och ibland bildar de mest fantastiska
välvda bågar påminnande om stora handtag.
Min sol, dynamon i sin mest mogna fas, är en positiv kraft och livgivare. Som antites till denna kan man
tänka sig ett svart hål, en död sol, en destruktiv kraft
som suger åt sig all energi som kommer i dess väg.
Solar Flares är Sveriges Radio Berwaldhallens
beställningsverk och stycket uruppfördes vid Östersjöfestivalen den 28 augusti 2010.
KATAR I NA LEYMAN

Katarina Leyman kommer ursprungligen från Orust
på Sveriges västkust men lever och verkar nu i
Stockholm. Färg och struktur, form och rörelse är
ofta utgångsläge för och formskapande element i
hennes musik. Idéer till kompositioner kan också
väckas av olika naturfenomen såsom fiskars rörelser
i stim, dna-kedjor, vattenmolekyler, moln, vulkanisk
verksamhet…

Konst har alltid betytt mycket för henne och under
flera år studerade hon målning och skulptur vid olika
förberedande konstskolor i Stockholm. En tidig inspiration och väg in i det moderna och abstrakta konstuttrycket var pappans, skulptören Fred Leyman, luftiga
och rytmiska, ofta monumentala skulpturer i rostfritt
stål, järn och trä.
Katarina Leyman arbetar ofta i nära samarbete
med olika musiker och komponerar övervägande
orkester- och kammarmusik men gör ibland utflykter
till den elektroakustiska världen. Hennes musik har
framförts i Europa, USA, Argentina och Ryssland,
bland annat vid olika musikfestivaler såsom Östersjöfestivalen 2010, ISCM World New Music Days
Zagreb 2011 och Nordic Music Days Reykjavik
2011. Från juli 2012 till juni 2015 var Katarina
Leyman Norrlandsoperans symfoniorkesters
hustonsättare.
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Johannes Brahms hade ofta svårt att bestämma sig
för i vilken form han skulle stöpa sina musikaliska
idéer. Att han därför började skriva en sonat för två
pianon, som han sedan tänkte sig som en symfoni,
och som – när verket så småningom fullbordats –
visade sig bli en pianokonsert, är bara naturligt. Det
var en process som kunde ta många år. Kvar blev
emellertid i det här fallet en symfonisk karaktär, som
är särskilt tydlig i den monumentala första satsen.
Musiken är också påverkad av vännen Robert Schumanns försök att ta sitt liv genom att i sinnesförvirrat tillstånd kasta sig i Rhen 1854, och därför har
den fått ett djupt dystert innehåll. Den andra satsen
har i skisserna överskriften: ”Benedictus, qui venit in
nomine Domini” (Välsignad vare han som kommer i
Herrens namn) – också det en anspelning på Schumann, som avlidit 1856, och som Brahms brukade
kalla ”Myherr Domine”. Den inledande violinmelodin
har en innerlig, nästan religiös karaktär som behålls
under den själfulla dialogen mellan piano och
orkester. Finalen är ett rondo med ljusare stämning,
men musiken går fortfarande huvudsakligen i moll.
Konserten fullbordades 1858 efter fem års slit och
tonsättaren var själv pianosolist vid uruppförandet i
Hannover i januari året därpå. En vecka senare framfördes den i Leipzig. Brahms skrev i ett brev: ”Den
första repetitionen medförde ingen reaktion från
musiker eller åhörare. Vid den andra fanns inga
åhörare och inte en muskel rörde sig i musikernas
ansikten… Vid framförandet åhördes första och andra
satserna utan den minsta reaktion. Efteråt började
tre par händer försiktigt klappa mot varandra, varpå
visslingar från alla håll hindrade sådana bifallsyttringar.
Ingenting mer har jag att berätta om händelsen, för
ingen har ännu sagt ett ord om stycket till mig…
Jag tror att detta är det bästa som kan hända. Det
tvingar mig att samla tankarna och det sporrar. Trots
allt håller jag ju ännu bara på att experimentera och
känna mig för. Men visslingarna var ändå för mycket,
eller hur?”
I dag är Brahms första pianokonsert förvisso älskad
av publiken, och fruktad av solisten som har ett gigantiskt verk att bemästra. Den lever på sin intensitet
och sin vildhet, på sin kraft och sitt självklara uttryck.
STIG JACOBSSON

När den här musiken skrevs 1943 hade Bela Bartók
två år kvar att leva. Han hade kommit till USA på flykt
från ett Europa i krig och hankat sig fram under några
magra år i New York. Hedersdoktoratet vid Harvard
gav ingen inkomst. Därtill blev han allt sjukare, det
som tidigare verkat vara tuberkulos visade sig vara
leukemi. Men han komponerade vidare som alltid.
Arbetet var hans liv – och nöje också, om man så vill.
Likt ett barn vilade han genom att göra andra saker.
Han var först och främst musiketnolog, det vill säga
nedtecknare och insamlare av folkmusik. Och det var
bland annat detta omätliga bibliotek, mer än 13 000
melodier, han var så mån om att rädda undan andra
världskriget. Otaliga resor i Ungern, Rumänien, Bulgarien, Slovakien och Turkiet företogs med en fonograf
som minneshjälp. Dessemellan komponerade han,
ovanpå det en hel massa undervisning som inkomst
och omväxling, och så förstås en omfattande verksamhet som konsertpianist i många länder. Dessutom var han intresserad av att samla växter, skalbaggar, att lära sig nya språk. Palestrinas musik låg
alltid på pianot och han reste aldrig utan sitt tummade partitur av Stravinskys Våroffer under armen.
Finns det en diagnos för detta? skulle vi fråga i dag.
Musiken Bela Bartók skrev var i högsta grad påverkad av all musik han sett och hört på sina insamlingsresor, men i de senare verken hör man också
hur fascinerad han var av barockmästarna. Konserten
för orkester skrevs på beställning av Sergej Kussevitskijs musikstiftelse. Bartók själv har beskrivit
musiken som en resa från stränghet via en dödsbådande sång till ett livsbejakande slut. Likt Mozart
komponerade han oerhört snabbt, han hann inte få
ur sig en idé förrän nästa dök upp. Med en sådan
kakafoni inombords är det inte underligt att han
genom hela livet uppsökte tysta platser.
Insamlandet av folkmusik såg Bartok själv som sin
största och viktigaste gärning av mer än ett skäl: ”…
folkens brödraskap, brödraskap trots alla krig och
konflikter. Jag försöker – så gott jag kan – att tjäna
den idén i min musik: därför avvisar jag inga
influenser, vare sig slovakiska, rumänska, arabiska,
eller från andra källor.” (Bartók, 1931)
KATAR I NA A KAR LSSON
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LEYMAN SOLAR FLARES 9 min
BRAHMS PIANOKONSERT NR 1 45 min
PAUS
BARTÓK KONSERT FÖR ORKESTER 39 min

BELA BARTÓK (1881-1945)
KONSERT FÖR ORKESTER
Introduzione: Andante non troppo. Allegro vivace
Giuco della coppie: Allegretto scherzando
Elegia: Andante, non troppo
Intermezzo interrotto: Allegretto
Finale: Pesante. Presto

21 & 22 SEPT

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
PIANOKONSERT NR 1 D-MOLL OP 15
Maestoso
Adagio
Rondo: Allegro non troppo

ONSDAG 21 SEPT KL 19.30
TORSDAG 22 SEPT KL 19.30

21 & 22 SEPT

SANTTU-MATIAS ROUVALI
Cincinnati Symphony Orchestra och Minnesota
Orchestra. Ett gästspel i Japan med Tammerfors
stadsorkester väntar också.
Bland hans inspelningar finns gitarrkonserter av
Hakola och Hosokawa med Timo Korhonen och
Uleåborgs symfoniorkester samt Sibelius och
Nielsens violinkonserter med Baiba Skride och
Tammerfors stadsorkester. I recensionen av den
senare skrev The Guardian att Rouvali ”är den
senaste märkvärdiga begåvningen som framkommit i den finska dirigenttraditionen”.
Santtu-Matias Rouvali har ett nära samarbete med
nordiska solister som violinisterna Vilde Frang och
Pekka Kuusisto, cellisten Truls Mørk, trumpetaren
Håkan Hardenberger och klarinettisten Kari Kriikku.
Han har också samarbetat med pianisterna Katia
och Marielle Labèque, cellisten Alisa Weilerstein,
pianisten Benjamin Grosvenor, trumpetaren Alison
Balsom och slagverkaren Martin Grubinger. Som
operadirigent har Santtu-Matias Rouvali dirigerat
uppsättningar av Bizets Carmen och Mozarts Trollflöjten vid operafestivalen i finska Karleby och han
kommer också att leda Verdis Ödets makt med
Tammerforsoperan.

MARC-ANDRÉ HAMELIN
Kanadensiske Marc-André Hamelin hör till världens
främsta pianister med sin oslagbara kombination av
musikalitet och virtuositet i den etablerade repertoarens mästerverk samt i utforskandet av sällsynta verk
från 1800-, 1900- och 2000-talen, både på konsert
och skiva. Bland aktuella engagemang kan nämnas
framträdanden i Carnegie Hall både vid en pianoafton samt som solist med Budapest festivalorkester
och Iván Fischer som också inkluderade konserter i
Washington och Montreal. Han har framträtt med
London Philharmonic Orchestra och Vladimir Jurowski
iFrankfurt, London och Eastbourne. De har också
spelat in Rachmaninovs tredje pianokonsert och
Medtners andra pianokonsert. Marc-André Hamelin
debuterade även med La Scala-orkestern i Milano
samt framförde Mark-Anthony Turnages pianokonsert (komponerad för Hamelin) tillsammans med Halléorkestern. Han har också framträtt vid BBC Proms
och festivalen i Colorado då han spelade Ravels
konsert för vänster hand.
Marc-André Hamelin framträder flitigt vid soloaftnar
och på festivaler både i Nordamerika och Europa. Han
har bland annat besökt Chicago, Montreal, Toronto,
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München, Antwerpen, Moskva, Salzburg (Mozarteum)
och Amsterdam där han hade ett tredagars residens
i Muziekgebouw.
Marc-André Hamelin har spelat in ett stort antal
prisbelönta skivor och valdes förra året in i Gramophone Hall of Fame. Han har också fått tyska kritikernas stora skivpris. Bland hans över 70 cd för
skivbolaget Hyperion finns aktuella utgåvor som
pianosonater av Mozart och pianokvintetter av
Sjostakovitj och Ornstein med Takácskvartetten.
Inspelningarna med soloverk av Schumann, Janácek
och Busoni har hyllats av kritikerna, Busoni-inspelningarna erhöll en ECHO-utmärkelse samt utsågs
till årets skiva av Diapason och Classica. Marc-André
Hamelins diskografi innefattar förbisedda mästerverk av Alkan, Ives, Medtner, Eckhardt-Gramatté och
Roslavets samt rosade tolkningar av Schumann,
Brahms, Chopin och Debussy. En serie inspelningar
av sonater och konserter av Haydn fick särskilt
beröm och placerade Hamelin på ”den absoluta
topplistan bland Haydn-tolkare på skiva” (BBC
Music Magazine).
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Från och med hösten 2017 är finske Santtu-Matias
Rouvali chefdirigent för Göteborgs Symfoniker. Han
är också chefdirigent för Tammerfors stadsorkester
och förste gästdirigent för Själlands symfoniorkester.
Santtu-Matias Rouvali har också etablerat en
internationell karriär som innefattar regelbundna
framträdanden med orkestrar som Philharmonia
Orchestra, Franska Radions filharmoniker, Kungliga
filharmonikerna och Finska Radions symfoniorkester.
Senaste säsongen debuterade han med Bambergs
symfoniker vid deras firande av Sibelius 150-årsdag
samt med radioorkestern i Baden-Baden och Freiburg. Säsongen 2016-2017 turnerar han i Europa
med Lausannes kammarorkester samt återvänder till
BBC Symphony Orchestra, Deutsches SymphonieOrchester Berlin och Bergens filharmoniker. I USA
framträder han med Los Angeles Philharmonic,

25 SEPT

SÖNDAG 25 SEPT KL 18.00
KAMMARKONSERT Stenhammarsalen

SAMUEL FEINBERG (1890-1962)
PIANOSONAT NR 2 OP 2
PIANOSONAT NR 1 OP 1

Som en av Rysslands främsta och mest legendariska
pianister har Samuel Feinberg aldrig varit bortglömd.
Han var 1914 den förste ryske pianist som framförde
Biografi på föregående sida
Bachs hela Das wohltemperierte Klavier under en
konsert och han gav konsertcykler med Beehovens
alla sonater, liksom han gärna gav omfattande konserter med musik av Skrjabin, Prokofjev och Debussy.
Hans berömmelse spreds över hela Europa när han
gav konserter i Paris, runt om i Österrike och Tyskland.
På 1920-talet spelade han in skivor för Deutsche
Grammophon. Men efter Stalins maktövertagande
tilläts han inte längre lämna Sovjet, däremot kunde
han fortsätta turnera inom landet där han också fick
MARIA SZYMANOWSKA (1789-1831)
spela in rikligt med skivor. Av hälsoskäl avslutade han
NOCTURNE B-DUR
sin pianistkarriär 1956. Däremot fortsatte han sin
Liksom Clara Schumann var Maria Szymanowska en pedagogiska verksamhet livet ut. Han var en älskad
välkänd och firad pianist som visade upp sina färdig- lärare vid konservatoriet i Moskva.
Feinberg hade en stor produktion av egna pianoheter över större delen av Europa fram till 1828.
stycken före första världskriget. Men efter att ha inHon hade debuterat som konsertpianist hemma i
kallats till fronten, ådragit sig tyfus och frikallats efter
Warszawa 1810 och spelade samma år i Paris. I
London besöktes hennes konserter av kungligheter en lång rehabilitering kom han att betrakta sin tidiga
och i St Petersburg blev hon bekant med Pusjkin och produktion som passé. Han gjorde en nystart med de
Glinka och 1822 utsågs hon till hovpianist av tsaren. båda pianosonater vi nu får höra, de med de symboI Ryssland träffade hon också den märklige irländaren liska opusnumren 1 och 2. De skrevs båda under
John Field som anses vara Chopins förebild. Robert Skrjabins dödsår, och har möjligen drag av denna
Schumann kallade för övrigt Maria Szymanowska för visionär. Det är virtuos musik som ställer stora krav
”den kvinnliga Field”. Diktaren Goethe blev förälskad på sin utövare, något som också utmärker flera av
i henne och inspirerades till dikten Aussöhnung, ”för- de följande sonaterna. Mellan åren 1915 och 1962
skrev han tolv pianosonater, men dessutom något
soning”. I hennes olika bostäder hölls musikaliska
salonger, och i hennes gästbok har små kompositio- hundratal andra pianostycken, sånger och tre pianokonserter. Med stigande ålder blev hans musik
ner skrivits in av såväl Robert och Clara Schumann
som Chopin, Liszt, Beethoven, Field, Rossini, Meyer- lugnare och enklare.
De båda första pianosonaterna är mycket korta,
beer och Mozarts son Franz Xaver.
Szymanowska hade en briljant teknik och spelade bara sju till nio minuter långa. De är tekniskt avancerade, kraftigt kromatiska, rymmer plötsliga och
ofta i flexibelt tempo, vilket vissa kritiserade henne
brutala dissonanser, är vildsint kontrastrika och skrivna
för. Ingen förnekade däremot hennes musikaliska
insikter. Hon komponerade sånger och något 100-tal så att händerna ofta måste korsa varandra. Men här
smärre, ofta virtuosa, pianostycken vars karaktär når finns också elegiska partier. Den första sonaten
inleds sökande men slutar triumfatoriskt. Kanske
långt över det man förväntade sig att höra under
skildrar den ett barns uppväxt fram till den första
musikaliska salonger. Hon närmade sig romantiken
smärtsamma förälskelsen. Den andra sonaten är mer
och blev en av de främsta polska tonsättarna före
känslosam.
Chopin.
MARC-ANDRÉ HAMELIN piano
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1802 skrev Beethoven sitt berömda ”testamente” i
Wiens förstad Heiligenstadt. Det är inget testamente i
vedertagen mening, utan ett brev riktat till hans båda
bröder, i vilket han beklagar sin svåra situation. Han
har just blivit införstådd med att han skulle komma
att förlora hörseln totalt, och vad hade en tonsättare
då att leva för? Men så tänkte han en gång till, och
menade att det var hans skyldighet att skänka
mänskligheten de mästerverk han bar inom sig.
Brevet till bröderna blev aldrig ivägskickat, men
bevarades och satte djupa spår i eftervärlden.
Två år senare befann sig Beethoven i en annan
del av den österrikiska huvudstadens omgivningar, i
Döbling, på promenad tillsammans med eleven Ferdinand Ries. Mästaren var svår att få kontakt med och
det berodde inte bara på den alltmer tilltagande dövheten. Han var nämligen dessutom starkt inspirerad
och gick hela tiden och brummade på något som han
sa skulle bli huvudtemat till finalen i en ny pianosonat.
När de kommit hem satte sig Beethoven genast vid
pianot utan att ens ta av sig hatten och där blev han
sittande någon timme medan han försökte hitta
temats definitiva utformning. Det var sällan Beethovens idéer kom till honom i färdigt skick. Hans
skissböcker avslöjar ett hårt och tålamodsprövande
arbete.
Sonaten i fråga var hans tjugotredje, den som förläggaren Cranz i Hamburg gav namnet Appassionata.
De tre satserna komponerades i bakvänd ordning
med finalen först och första satsen sist. Man har länge
menat att det var Shakespeares drama Stormen som
var den direkta inspirationskällan. Ett är dock säkert:
här skapade Beethoven ett kraftfullt verk, fyllt av
vulkaniska utbrott, en sonat som skulle bli modell för
många kommande pianosonater.
Beethoven var själv nöjd. Han betraktade sonaten
som sin mest storslagna även om han själv nöjde sig
med att bara kalla den ”Grande Sonate pour piano”
på titelbladet. Den är fylld av dådkraft, och namnet
Appassionata är onekligen passande, för lidelsefull
och passionerad är musiken verkligen. De båda yttersatserna är brett upplagda och ger musiken tyngd och
allvar. Otto von Bismarck lär ha sagt: ”Om jag ofta
hörde den, vore jag alltid mycket modig.”

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)
FANTASI C-DUR OP 17
Durchaus phantastisch und leidenschaftlich vorgetragen
Mässig. Durchaus energisch
Langsam getragen. Durchweg leise zu halten

Det finns något intensivt i Schumanns stora pianofantasi från 1836. Man har ibland kallat den en
”karta över den musikaliska romantiken”. Ursprungligen presenterades verket som en stor sonat med
satsrubrikerna Ruiner, Troféer, Palmer, och den skrevs
för det Beethovenmonument som Liszt låtit bygga i
Bonn. Senare ändrades rubrikerna till Ruiner, Triumfbågar, Stjärnornas klarhet. Han tänkte en tid kalla
verket Grosse Sonate von Florestan und Eusebius,
med anspelning på de två väsensskilda signaturer
han brukade underteckna sina artiklar med i Neue
Zeitschrift für Musik. Storslaget och överspänt kan
det i alla händelser klinga, och till bakgrunden hör
också att hans älskade Clara Wieck vid denna tid
förtrollade parisarna med sitt pianospel. Hon var
sexton år gammal och han skrev all sin musik med
tanke på henne. ”Du kan inte förstå fantasin, om Du
inte själsligen förflyttar Dig till den olyckliga sommar,
då jag fick avstå från Dig”, skrev han. När musiken
kom ut i tryck 1838 var alla satstitlarna borta och
verket försett med den enkla titeln Fantasi, samt en
dedikation till Liszt.
Första satsen börjar med en appell. ”Sångtemat
tycker jag bäst om. Är det inte Du själv, som är den
sång som mottot berättar om? En omärklig sång
lockar i hemlighet den lyssnande.” Här finns också
ett citat från Beethovens sångcykel An die ferne
Geliebte – ett påpassligt lån förvisso. Andra satsen
börjar som en triumfmarsch, men innehåller också
lyrik och extatiska hallucinationer. Musiken är nästan
orkestral. I finalen kommer slutligen en strimma hopp.
Den ena huvudmelodin är upplyst och klar, den andra
livlig och generös. Några tidigare teman dyker upp
på nytt innan musiken diskret dör bort.
Detta är verkligen romantisk, lidelsefull musik,
skriven av en ung hetsporre. Claras far hade på alla
sätt försökt förhindra de unga tu att träffas, men de
trotsade hans förbud – och med detta verk skrev
Robert ett känslofullt kärleksbrev.
STIG JACOBSSON
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KAMMARKONSERT: MARC-ANDRÉ HAMELIN

SZYMANOWSKA NOCTURNE B-DUR 5 min
FEINBERG PIANOSONAT NR 2 8 min
FEINBERG PIANOSONAT NR 1 7 min
BEETHOVEN PIANOSONAT NR 23
"APPASSIONATA" 21 min
PAUS
SCHUMANN FANTASI C-DUR OP 17 31 min

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
PIANOSONAT NR 23 F-MOLL OP 57 ”APPASSIONATA”
Allegro assai
Andante con moto
Allegro, ma non troppo. Presto

30 SEPT & 1 OKT

FREDAG 30 SEPT KL 18.00
LÖRDAG 1 OKT KL 15.00

GÖTEBORGS SYMFONIKER
DIRIGENT HERBERT BLOMSTEDT
MARTIN STURFELDT piano
Konsertmästare Sara Trobäck
Introduktioner fredag kl 17 och lördag kl 14 med Jan Alm

Wilhelm Stenhammar

WILHELM STENHAMMAR (1871-1927)
PIANOKONSERT NR 2 D-MOLL OP 23
Introduktion
Scherzo
Adagio
Final
(satserna spelas i en följd)

I sin andra pianokonsert har Stenhammar skapat ett
underverk av kompositionstekniska finesser. Framförallt har han skapat homogenitet genom att bygga
hela verket på ett fåtal tematiska idéer som i olika
förklädnad dyker upp på flera ställen och i skiftande
För oss svenskar har Wilhelm Stenhammar alltid
funktion. Första satsens andra tema (det med
betraktats som en mästare av stora mått, vare sig
pianots mäktiga arpeggios – ”harpslag”) återkomdet gällt orkesterverk, pianostycken, kammarmusik,
mer även i en episod i finalen, vars huvudtema i sin
sånger, körer eller operor. Vid sidan av Hugo Alfvén tur vuxit fram i adagiosatsen, vars huvudtema i sin tur
är han den starkaste kandidaten som en nationell
blommar ut i full glans först mot slutet av konserten,
svensk motsvarighet till norrmännens Grieg, finländ- och så vidare… Konsertens många skiftande epiarnas Sibelius och danskarnas Nielsen. Dessutom
soder spelas utan satspauser.
var han en framstående dirigent och en av den tidens
Stenhammar började komponera sin nya konsert i
ledande svenska pianister. Han framträdde med
Kristiania i maj 1904, men hade inga större förväntpianoaftnar och som kammarmusiker runt om i landet. ningar på att det skulle resultera i någonting. ”… du
Med sin första pianokonsert (1893) slog han
skall icke vänta dig någon klaverkonsert – det blir
igenom internationellt och fick spela den med dirinog ingen denna sommar”. Nej, inte då, men han
genter som Richard Strauss, Arthur Nikisch, Karl
arbetade vidare på den i Saltsjöbaden och fullborMuck, Felix Weingartner och Hans Richter. Men när dade finalen i Florens i februari 1907, där han uppehan fullbordat sin andra pianokonsert var det den
hållit sig i mer än fyra månader och ”inte hört någon
han ville lansera, varför den första lades i träda, och
musik, sedan jag reste hemifrån”. Som alltid tog
brann under första världskriget upp när förlaget i
Stenhammar god tid på sig. Uruppförandet ägde rum
Breslau bombades. Så småningom rekonstruerades den 15 april 1908 när Zelmica Asplund var solist till
den av Kurt Atterberg efter den bevarade solostäm- Göteborgs orkesterförening, dirigerad av tonsättaren
man och minnen från framföranden. 1990 dök oväntat själv. Den här konsertkvällen upptog enbart hans
en kopia av originalet upp i en privat samling i Library egna verk, och även den svenska rapsodin Midvinter
of Congress i Washington! I mellantiden var det Sten- op 24 för kör och orkester uruppfördes vid detta tillhammars andra pianokonsert som var den enda
fälle. Mottagandet var över lag mycket positivt.
kända. Ett sammanhållet och genialt verk.
STIG JACOBSSON
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LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
SYMFONI NR 6 F-DUR OP 68 ”PASTORALSYMFONIN”
1. Allegro ma non troppo: Glada känslors uppvaknande
vid ankomsten till landet
2. Andante molto mosso: Scen vid bäcken
3. Allegro: Lantfolkets glada samkväm
4. Allegro: Åska och storm
5. Allegretto: Herdens sång. Glada och tacksamma känslor
efter stormen
(satserna 3-5 spelas utan uppehåll)

Ludwig van Beethoven var rakt ingen snabbskrivare.
Det framgår av de skisser som råkat överleva till vår
tid: ett stort antal papper innehållande kvalificerat
notkludd. De som har forskat grundligt i dem säger
att där finns vissa system att gå på när man letar.
På de 130 blad som handlar om Pastoralsymfonin
finns det ord också - mitt uppe i kluddet. Beethoven
får tankar under arbetet och skriver in dem för att
minnas. Vad skulle till exempel symfonin heta?
Sinfonia pastorella? Sinfonia caracteristica oder
Erinnerungen an das Landleben?
Ska han skriva ut sina ”ordtankar” om musiken.
Ordet ”programmusik” fanns ännu inte. Det skulle
komma med Franz Liszt.
”Man überlässt es dem Zuhörer sich selbst die
Situationen zu finden. Auch ohne Beschreibungen
wird das Ganze , welches mehr Empfindung als
Tongemählde, erkennen… Jede Mahlerei, nachdem
sie in der Instrumentalmusik zu weit getrieben,
verliert.”
”Karakteristisk” musik betydde den gången musik
som visar på något utöver sig själv. Minnen av lantlivet är fullt begripligt. Och så bör man alltså överlåta
på åhöraren att själv finna ut vad som beskrivs. Även
utan förklaringar blir helheten begriplig; det handlar
mer om känsla än tonmåleri. Om måleriet drivs för
långt inom instrumentalmusiken förlorar den på det.
Varje sats fick sin lilla ”förklaring” inskriven i första
fiolstämman; partiturutgåvan fick ju vänta som vanligt.

Beethoven var en ivrig läsare av den nya musiktidningen Allgemeine Musikzeitung (AMZ) som gavs ut
i Leipzig. Den första tidning som verkligen diskuterade
musik. Där hade ventilerats kritik mot Haydn och hans
tonmåleri i de högst aktuella oratorierna Skapelsen
och Årstiderna. Målerierna var delvis inspirerade av
uppdragsgivaren; gamle Haydn var lärd att lyda ”överheten”.
Man kunde också reta sig på Abbé ”Hosianna”
Vogler och hans hiskeliga armbågsspel på orgeln när
Jerikos murar föll. Sådana övningar var välbekanta
även i Stockholm där en lyssnare skrev i tidningen
att herr abbén borde ropa ut i förväg från läktaren
vad som ”hände” i musiken. Sånt ville Beethoven inte
förknippas med!
Nåja: Pastoralsymfonin avbildar ju bäckens
mummel, fågelsång, åskväder och mycket annat som
man borde ”finna ut själv”.
Zeitung für die elegante Welt tryckte 5 juli 1810
en dikt där Beethoven som gestaltad poet själv upplever scenen vid bäcken (sats två). Poeten blir en
huvudperson i ett drama – inte tonsättaren. Ett av
alla fantasiporträtt av Beethoven placerar honom ju
sittande vid den där bäcken med papper och penna.
En särskilt utpekad bäck blev snart en turistfälla:
den bara måste upplevas.
Symfonin spelades offentligt för första gången
under den hiskeliga fyratimmars-konserten i en utkyld teater 22 december 1808. Den bör ha varit en
katastrof: sekunda musiker mötte mängder av orimligt
annorlunda och svår musik, ledda av en vilt gestikulerande tok, som uppenbarligen inte hörde hur det
lät i verkligheten.
I NG E MAR VON H E IJ N E
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STENHAMMAR PIANOKONSERT NR 2 28 min
PAUS
BEETHOVEN SYMFONI NR 6
"PASTORALSYMFONIN" 41 min

4242

HERBERT BLOMSTEDT
Under sin karriär har Herbert Blomstedt bland annat
varit chefdirigent för Gewandhausorkestern i
Leipzig, NDR-orkestern i Hamburg, Staatskapelle
Dresden, San Francisco Symphony Orchestra,
Danska Radions symfoniorkester och Sveriges
Radios symfoniorkester. Under sin karriär har han
framträtt med de flesta av världens stora orkestrar,
däribland Berlinfilharmonikerna, Bostons och
Chicagos symfoniorkestrar,
Concertgebouworkestern, New Yorks filharmoniker,
Bayerska Radions symfoniorkester,
Clevelandorkestern och Philadelphiaorkestern. Så
sent som 2011 debuterade han med Wiens
filharmoniker som han också lett på turné.
Herbert Blomstedts diskografi omfattar över 130
verk med Staatskapelle Dresden, däribland
Beethovens och Schuberts kompletta symfonier
(Berlin Classics), samt Nielsens symfonier med
Danska Radions symfoniorkester (EMI). Med San
Francisco Symphony Orchestra har han spelat in
Sibelius och Nielsens samtliga symfonier (Decca).
Bland senare utgåvor finns Bruckners nio symfonier

live med Gewandhausorkestern (querstand) samt
Sven-David Sandströms High Mass (DG) och
Mendelssohns Elias (RCA Red Seal). 2014 gav
Decca ut boxen The San Francisco Years, 15 cd
med inspelningar från hans tid som orkesterns
chefdirigent.
Herbert Blomstedt utbildades vid Kungliga
musikaliska akademin och vid universitetet i
Uppsala. Senare följde studier i dirigering vid
Juilliard School of Music i New York samt för Igor
Markevitch i Salzburg och Leonard Bernstein i
Tanglewood i Massachusetts. Herbert Blomstedt
debuterade med Göteborgs radioorkester
(Göteborgs Symfoniker) den 11 september 1953 då
Beethovens sjunde symfoni spelades in. Året efter
debuterade han med Kungliga Filharmonikerna och
senare samma år gjorde han sin första offentliga
konsert med Göteborgs Symfoniker, den 1 december 1954. År 2006 utsågs han till hederssymfoniker
av Göteborgs Symfoniker.
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”Martin Sturfält är en mästare på komplex senromantisk pianomusik och spelar med imponerande briljans,
kraft och klarhet” skrev Aftonbladet i en recension.
Martin Sturfält har etablerat sig som en uppmärksammad uttolkare av såväl nyare som äldre svensk musik,
bland annat genom internationellt kritikerrosade inspelningar av Stenhammar och Wiklund på Hyperion
Records. The Independent on Sunday skrev att ”Martin
Sturfälts inspelning är den viktigaste hyllningen till Stenhammars fullständiga insikt i pianots klang. Nyanserad,
rörlig och vackert schatterad.”
Martin Sturfält är en flitig gäst som solist hos svenska
och utländska symfoniorkestrar och är även en hängiven
kammarmusiker. Han har varit aktiv som konserterande
pianist sedan elvaårsåldern och hans framträdanden
har tagit honom till Skandinavien, övriga Europa, USA
och Asien. Han har på senare år som solist samarbetat
med framstående dirigenter som Sir Mark Elder, Andrew
Manze, Thomas Dausgaard, Vasily Sinaisky och Alexander Vedernikov med orkestrar som Halléorkestern i
Manchester och New London Sinfonia i England samt
med flertalet svenska symfoniorkestrar, bland dem
Kungliga filharmonikerna, Sveriges Radios symfoniorkester och Göteborgs Symfoniker. Han har också givit
solo- och kammarkonserter på Nybrokajen 11 och
Konserthuset i Stockholm, Wigmore Hall, Barbican Hall,
Royal Festival Hall och Purcell Room i London, Concertgebouw i Amsterdam och Palais des Beaux-Arts i
Bryssel. Martin Sturfälts första tävlingsframgång var
1999 då han erhöll första pris i den svenska Yamahatävlingen. Under de följande åren vann han förstapriser i den engelska Yamaha-tävlingen 2002, nordiska
Blüthner-tävlingen i Malmö 2002, John Ogdon Prize i
London 2004 och Terence Judd Award i Manchester
2005.

30 SEPT & 1 OKT

MARTIN STURFÄLT

2 OKT

SÖNDAG 2 OKT KL 18.00

GAGEEGO!
GIACINTO SCELSI (1905-1988)
MANTO 1-3 (1966)

Upptäckten av Scelsis musik inträffar egentligen inte
förrän mot slutet av hans liv. Efterdyningarna är fortfarande kännbara. Än i dag grävs nya verk fram ur
hans musikaliska gömmor. Orsakerna till att det än
idag kan upptäckas eller rekonstrueras nya Scelsiverk beror framförallt på den säregna metodiken han
från 1950-talet kom att kultivera, där improvisation
och ett intimt arbete med ett fåtal musiker utgör
konstens epicentrum. Scelsis skapande började
med inspelade improvisationer på det halvelektroniska synthliknande instrumentet ondioline, vilka
överfördes till olika instrument i nära, praktisk dialog
och först mot slutet – för att ändå möjliggöra
framtida framföranden – skrevs ett partitur ned och
då alltsomoftast endast muntligen övervakat av
Scelsi. Det är en arbetsprocess som fortfarande

grafiska element. En repetitiv gest imiteras i instrument efter instrument, sakta transformerandes tills
den plötsligt, som av en slump, ändrar riktning – som
en plötslig vindpust bärs musiken från plats till plats
Donatonis inverkan på generationer av italienska ton- i ett imaginärt landskap.
sättare är oöverskådlig, den pedagogiska ådran var
så stark att den under 1970- talet, i kombination med LISA STREICH (f 1985)
en livskris, fick honom att överge komponerandet till DER ZARTE FADEN, DEN DIE SCHÖNHEIT SPINNT (2014)
PERFORMANCEINSTALLATION FÖR SLAGVERKSförmån för lärargärningen. Sextetten Lumen är ett
KVARTETT
av de verk som fick honom att återvända till kompoDen svenska tonsättaren Lisa Streich har färdats
nerandet. Även om Lumen i stil på många vis påminner om tidigare verk, igenkänns ett mer påtagligt långt från födelseorten i Norra Råda i Värmland.
Sedan många år har hon haft kontinenten som hemintresse för instrumenten. Såväl deras klang som
idiomatiska användning. De sex instrumenten är för- vist: Köln, Berlin, Paris och nu hemmahörande i Rom
där hon tillbringar året i Villa Medici som mottagare
delade i tre duor där stråket fokuserar på rytm;
av det prestigefyllda Prix de Rome. Streichs musik
vibrafon och celesta på det harmoniska; och där
blåset sveper genom musiken med en fragmentariskt karaktäriseras av lika mycket drömskt vackra ljudhörd sång. I flöjt och pianoduon Fili finner vi en lik- världar som intensivt hypnotiska klangsjok. En kaffekvarn likaväl som en cello sätts under samma
artad kompositionsteknik men där den klangliga
utgången ändå skiljer sig märkbart. I Fili är duon en allvarliga, men ändå lekfulla lupp. I varje ögonblick,
vardagligt eller ej, finns ett kalejdoskop av ljud att
symbios, en omständighet som ställer enorma krav
på exekutörerna. De rytmiska gestalterna, samt den upptäcka. I kvällens kvartett som Streich benämner
dynamik och de tempoförskjutningar som eftersöks performanceinstallation möter vi en intrikat väv av
är knivskarp. Fili kan översättas till trådar, men också klanger. Musikerna binds samman genom trådar och
till kanter eller egg (knivens). Och pianot och flöjtens remmar där varje musiker har den “andres” instrusamspel kan ses mot ljuset av titeln. Stundom är de ment inom räckhåll, eller snarare trådhåll. Musiken
breder ut sig långsamt, drömskt och spöklikt. Streich
sammanflätade i ett myller och ibland ställda mot
skriver själv: “Vem är spelare, vem är instrument, vem
varandra i bjärt kontrast.
är framförare, och vem är det som spelas på? Ett
CAROLA BAUCKHOLT (f 1959)
mångfacetterat nät av de mest skilda trådar vävs och
LUFTWURZELN (1993) FÖR FLÖJT, KLARINETT, VIOLA
genom att omdefiniera relationen mellan musiker
OCH CELLO
och instrument får lyssnaren möjlighet att skapa sin
egen förståelse av vad som sker.” Titeln är en tysk
Carola Bauckholt har under 2000- talet kommit att
bli ett av de stora namnen såväl som tonsättare som översättning av en dikt av Edward de Vere, Earlen av
lärare med gästprofessurer från Oslo till Chile och Oxford, en av de historiska gestalter som av vissa
med ett flertal kompositionspriser i hyllan. Att Bauck- ses som William Shakespeares sanna identitet.
holt under 1980-talet studerade för Mauricio Kagel Shakespeare som mer än någon annan förstod att
se igenom och dramatisera de roller vi på gott och
får nog ses som en av nycklarna till hennes gränsöverskridande estetik. Musiken utforskar gränslandet ont antar genom livet.
mellan musikteater, performancekonst och konsertmusik. Där Kagel mot slutet fokuserade alltmer på IVAN FEDELE (f 1953)
DONAX (1992) FÖR SOLOFLÖJT
det absurdistiska, befinner sig Bauckholts öra i ett
tidigare skede – hos ljudet. I kvällens Luftwurzeln får Arundo donax är ett bambuliknade gräs som sedan
vi möta henne i en mer tydligt konsertinriktad musik. urminnes tider använts som material för panflöjter
Samtidigt bär den brusderiverade, ljudassocierande och liknande världen över. Alltifrån Fjärran östern till
musiken en stark visuell prägel, inte genom vad som det antika Grekland. Ivan Fedeles första flöjtsolo är
sker på scen, men i lyssnandet. Musiken utforskar
en hommage till flöjten i en vid bemärkelse. En musikolika tremolerande, vibrerande och luftlika ljud och alisk resa där bamburörens dova klang hörsammas
örat börjar sakta höra gesterna nästan som koreo- likaväl som dess västerländska metalliska vidareutFRANCO DONATONI (1927-2000)
LUMEN (1975) FLÖJT, KLARINETT, CELESTA, VIBRAFON,
VIOLA OCH CELLO
FILI (1983) FÖR FLÖJT OCH PIANO

SCELSI MANTO 1 3 min
DONATONI LUMEN 5 min
SCELSI MANTO 2 3 min
BAUCKHOLT LUFTWURZELN 8 min
SCELSI MANTO 3 3 min
DONATONI FILI FÖR FLÖJT & PIANO 12 min
PAUS
STREICH DER ZARTE FADEN
DEN DIE SCHÖNHEIT SPINNT 15 min
FEDELE DONAX 12 min
IANNOTTA LIMUN 9 min
GRISEY TALEA 16 min

anses kontroversiell. En del av Scelsis “assistenter”
gick till och med ut och sade att det var de som
egentligen skrev musiken. Oavsett, så har musiken i
dag sin givna plats i repertoaren. De många verken
för stråkar utforskar en transcendent klangvärld där
det västerländska och österländska tänkandet såväl
som dess klingande historia utgör lika starka och
viktiga poler. I kvällens Manto för soloviola har de
fyra strängarna noterats på fyra olika notsystem.
Inte för att separera klangpaletten; effekten blir
istället den motsatta – Scelsis åtskillnad gör det
möjligt att smälta samman de fyra strängarna till en
“supersträng”. När violasten mot slutet även stämmer
in med rösten, och därigenom ger eko av de kryptiska
spådomar som titelns Manto (en profetissa i det
antika Grekland) åsyftar, blir musiken komplett. Kropp
och ljud i en holististik rörelse.

Gageego! färdas till Rom. Vi framför musik av tonsättare med olika anknytningar till staden där
öst möter väst. Vi spelar musik av Prix de Rome-pristagare som vår egen Lisa Streich, den
ikoniske Gerard Grisey och tyska Carola Bauckholt. Däremellan hörs klanger från den forne
kompositionsprofessorn i Rom, Franco Donatoni, till den nuvarande, Ivan Fedele. Givetvis hörs
i kväll även toner av den mytomspunne Rom-bon, Giacinto Scelsi.
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6, 7 & 8 OKT

TORSDAG 6 OKT KL 19.30
FREDAG 7 OKT KL 18.00
LÖRDAG 8 OKT KL 19.00

GÖTEBORGS SYMFONIKER DIRIGENT HANS EK

DAVID BOWIE: BERLINTRILOGIN
MUSIK AV DAVID BOWIE, KURT WEIL, BRIAN ENO
OCH PHILIP GLASS
GÖTEBORGS SYMFONIKER
MANSKÖR UR GÖTEBORGS SYMFONISKA KÖR
DIRIGENT HANS EK
MAGNUS CARLSON
JENNIE ABRAHAMSON
MOTO BOY

veckling. Musiken börjar i ett suggestivt landskap
där inte minst 1900- talets kanske mest radikale flöjtutforskande tonsättare, Salvatore Sciarrino, ännu
ekar, men allt eftersom musiken fortskrider träder vi
in i ett mer exotiskt rum. I både klang och formell
disposition börjar olika flöjttraditioner ljuda.
Speltekniker, melodier och rytmik förs samman i en
dialog där materialen möts i samförstånd. När
codan breder ut sig är det som om vi lyssnar på en
musik där öst möter väst. En skärningspunkt som i
äldre tider var Rom, den plats där Fedele sedan
flera år nu upptar professorsstolen. Strategin att
söka i instrumentets inte bara tekniska utan också
kulturella rötter är något som går igen i Fedeles
musikaliska värv, en faiblesse som också har tagit sig
uttryck i hans akademiska verksamhet som forskare
och, givetvis, pedagog.

koreografi där rörelse ger ljud, men likaså – givetvis
– ger ljud rörelse. Det är en skir och öm klangbild,
men som tvärt kan fara fram med en aggressiv skärpa.
Iannottas ord om att musik ska ses såväl som höras,
får ni i publiken verkligen bli varse under Limun, så
blunda inte för länge: det örat fångar är nog, men
även för ögat har Ianotta något till del.

Konsertmästare Justina Jara
Introduktioner torsdag kl 18.30, fredag kl 17
och lördag kl 18 med Hans Ek och Marco Feklistoff

GÉRARD GRISEY (1946-1998)
TALEA (1986) FÖR FLÖJT, KLARINETT, PIANO, VIOLIN OCH
CELLO

Fransmannen Gérard Grisey förknippas med den så
kallade spektrala musiken. En musik han tillsammans
med framförallt Tristan Murail och Michaël Lévinas
under 1970- och 1980-talen kom att utveckla. Själva
termen, spektralism, tog Grisey snart avstånd från
då det för honom begränsade musiken och gav det
klangliga en snarast vetenskaplig och avmusikaliserad
CLARA IANNOTTA (f 1983)
konnotation: “We are musicians and our model is
LIMUN (2011) FÖR VIOLA, VIOLIN OCH BLADVÄNDARE
sound not literature, sound not mathematics, sound
Undertecknad befann sig för drygt fem år sedan på not theatre, visual arts, quantum physics, geology,
astrology or acupuncture". Likväl, om man – som det
den ryska landsbygden inom ramen för en musikakademi där även Iannotta deltog. Det verk som var i nog är vanligare idag – tänker sig den spektrala
vardande var kvällens Limun, ett verk som kan sägas skolan som en attityd vis-à-vis det klangliga, där ett
utgöra startskottet för en framgångssaga: Romfödda enskilt ljud sätts under lupp och ömsom förstoras och
Iannotta delar i dag sin tid mellan Berlin och doktorand- ömsom dekonstrueras så finner man Griseys musik
studier på Harvard, hennes musik framförs världen och konstnärliga strategier. I Talea möter vi en uppöver och sedan 2014 är hon även konstnärlig ledare repad gest där en snabb, stark uppåtgående rörelse
följs av en alltmer utdragen långsam nedåtgående
för Bludenzer Musiktage. Ianottas musik karaktäriseras av ett fenomenologiskt utforskande, som hon motrörelse. En gest som sakta eroderar musiken
och sakta transformeras till vidlyftiga arpeggion som
själv beskriver: “Jag är framförallt intresserad av
musik som en existentiell, fysisk erfarenhet – musik blir till klang, snarare än melodi. Det furiosa pianobör ses såväl som höras. Det är en av orsakerna till solot leder musiken till sin andra del, där det heterofona, polyfona, i Taleas första hälft blir till en mer
att jag ibland föredrar att tala om ljudets koreografi
homofon musik, som snarast gör en motsatt resa,
än orkestrering.” I Limun skönjs allt detta. Den
från klang till melodi.
sinnrika notbilden är i stora delar en koreografi, en

En hyllning till David Bowie med utgångspunkt från
albumen i Berlintrilogin: Low, Heroes och Lodger.
Göteborgs Symfoniker, Göteborgs Symfoniska Kör,
Magnus Carlson, Moto Boy, Jennie Abrahamson, och
dirigenten Hans Ek framför David Bowies klassiska
låtar från den framgångsrika karriären med en naturlig
målgång i Where Are We Now från 2013 där Bowie
blickar tillbaks på sin tid i Berlin.
Musik skapad tillsammans med producenten Brian
Eno i en kreativ explosion där Berlinmuren blev en
symbolisk skiljelinje i David Bowies skapande. Här
skrev han allt från slagkraftiga poplåtar till symfoniskt
färgad elektronisk musik. Heroes gav röst åt en hel
generation och blev en mäktig kampsång för alla som
ville utforma sina liv på egna villkor. Vid sidan av musiken från Berlintrilogin och låtar från andra delar av
Bowies karriär blir det också musik av Iggy Pop, Kraftwerk, Philip Glass och Kurt Weill.

Läs mer om Berlintrilogin och Bowies
Göteborgsbesök på sid 88-92

E SAIAS JÄR N EGAR D
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MAGNUS CARLSON

MOTO BOY

För de flesta är Magnus Carlson känd som sångare i
bandet Weeping Willows, en legendarisk grupp som
firar 20 år som band i år med sitt nionde album
Tomorrow Became Today. Men att bara ägna sig åt
ett projekt i taget har aldrig varit nog för att fylla
Magnus Carlsons stora behov av musik. Som solo-

artist har han släppt två album på svenska, två jazzalbum med The Moon Ray Quintet och för några år
sedan gick han ihop med DJn Michael Nordgren
under aliaset Tandem Sky. Till hösten deltar han
även i årets säsong av det populära tv-programmet
Så mycket bättre i TV4.
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Scenartisten Moto Boy har kallats den omisskännliga
romantikern med den ”makalösa rösten” (Sonic).
Under 2015 var Moto Boy ute på världsturné med
Cardigans, spelade på en HBTQ-festival i Ryssland
och medverkade i en hyllning till artisten Björk. Just
nu spelar han in nytt material som ges ut i höst. I
början av 2017 kommer ett nytt album. 2014 kom
albumet Keep Your Darkness Secret som ”ger rysningar av välmående ända nere i ländryggen”
(Corren) och fick högsta betyg av Värmlands Folkblad. Våren samma år medverkade han i Wermland
Operas uppsättning av L’Orfeo.
2015 var Moto Boy aktuell som kompositör för den
hyllade teaterföreställningen Faust i Gasklockan som
DN kallade "en imponerande överdådig, folklig och
förunderlig föreställning".
När Moto Boy dök upp på den svenska musikscenen 2006 med sin sakrala sång och självklara
utstrålning lämnade han få oberörda. Hans första
skivor Moto Boy (2008) och Lost in the Call (2010)
togs emot väl av musikrecensenterna och beskrevs
som ”en hel gosskör i fjäderboa” (SvD) och ett ”stort
svenskt album” (DI Weekend).
De senaste åren har Moto Boy turnerat utomlands, komponerat musiken till och själv medverkat i
teateruppsättningen Lubiewo – kärleksön på Göteborgs stadsteater och turnerat över hela världen som
gitarrist med The Cardigans.

JENNIE ABRAHAMSON
I sommar har Jennie Abrahamson och Linnea Olsson
turnerat i USA med Peter Gabriel och Sting på deras
Rock Paper Scissors Tour. Det är andra gången
Jennie Abrahamson samarbetar med Peter Gabriel,
hon var också med på världsturnén 2013. Som soloartist arbetar hon kontinuerligt med att spela in nya
låtar. På senaste albumet Gemini Gemini, hennes
fjärde, visade Jennie Abrahamson än en gång sin
styrka som artist och låtskrivare. Här möts sound
från 1980-talet, exotiska rytmer och texter som
speglar livets många motsättningar. Jennie Abrahamson har under karriären samarbetat länge med
Ane Brun och framträtt i flera olika konstellationer. I
våras gjorde hon en omtalad och mycket uppskattad Popical-konsert med musiker ur Göteborgs
Symfoniker.
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MANSKÖR UR GÖTEBORGS SYMFONISKA KÖR
Göteborgs Symfoniska kör grundades 1917 av kusinerna Elsa och Wilhelm Stenhammar. Elsa Stenhammar
var en av de drivande krafterna i sekelskiftets körliv i
Göteborg och blev körens första repetitör. Wilhelm
Stenhammar hade skapat sig en position i Göteborgs
musikliv genom tio års arbete med Göteborgs Symfoniker. Den 8 december 1917 debuterade kören i
Beethovens Körfantasi med Wilhelm Stenhammar
som solist vid flygeln.
En del körmedlemmar har gedigna musikutbildningar medan andra har tagit privata sånglektioner.

En sak har de dock gemensamt: stor körvana.
Många har börjat sin körbana i kyrkokörer, studentoch universitetskörer eller andra sångsammanhang.
Göteborgs Symfoniska kör är en ideell förening
som är knuten till Göteborgs Symfoniker. Kören
medverkar i konserter och föreställningar i såväl
orkesterns som i egen regi. Musiken blir därför
blandad och repertoaren omfattande. Kören
repeterar regelbundet med kormästare Alexander
Einarsson och symfonikernas pianist Erik Risberg.

ALEXANDER EINARSSON
Sedan 2015 är Alexander Einarsson ny kormästare
för Göteborgs Symfoniska Kör. Han är utbildad
organist vid Musikhögskolan i Malmö och har solistexamen i kördirigering från det Kongelige Danske
Musikkonservatorium med studier för professor DanOlof Stenlund. Alexander Einarsson har också ägnat
sig åt studier i Paris för Laurence Equilbey och Denis
Rouger samt deltagit i mästarklasser och kurser för
dirigenter som Michel Gläser, Stefan Parkman,
Stephen Cleobury och Helmut Rilling. Alexander
Einarsson är sedan 2010 anställd som kördirigent
och organist i S:t Petri kyrka i Malmö och är där
konstnärlig ledare för ungdomskören SPUK och
kammarkören Petri sångare, en ensemble han

konserterat och turnerat med både i Sverige och
utomlands och som också medverkat i radio och tv.
Som dirigent har Alexander Einarsson bland annat
arbetat med Uppsala akademiska kör, Lunds vokalensemble, Ars Nova Copenhagen, Gächinger Kantorei
Stuttgart och Malmö kammarkör. 2008 bildade han
stråkorkestern Malmö kammarorkester, en professionell orkester med tolv musiker. Han har också
dirigerat Malmö symfoniorkester, Malmö barockorkester och Malmö sinfonietta.
Vid de internationella Grand Prix-tävlingarna i körsång i maj 2015 i Tours, Frankrike, fick Alexander Einarsson festivalens dirigentpris till minne av Arthur
Oldham.
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HANS EK
Genom sin förmåga att göra musiken giltig i vår tid,
oavsett ursprung och genre, har Hans Ek skaffat sig
en alldeles särskild ställning i svenskt musikliv. Det
har lett till en mängd fruktbara samarbeten, som med
danska Efterklang, brittiska These New Puritans,
Kroke, Sveriges Radios symfoniorkester och artister
som Veronica Maggio, Salem al Fakir, Tommy Körberg,
Michael Nyman, Ale Möller och många fler. Bland
projekten finns EST Symphony där han tillsammans
med en rad framstående jazzsolister och symfoniorkestrar runt om i Europa framför musik av Esbjörn
Svensson Trio och bearbetningen av musiken till
Monteverdis opera L'Orfeo för Wermland Opera som
rönt stor uppskattning hos både press och publik.
Sedan flera år är Hans Ek ansvarig för musiken
vid Polarprisutdelningen där han dirigerat Kungliga
Filharmonikerna och samarbetat med flera av
Sveriges allra främsta artister i prisvinnarnas musik,
bland dem First Aid Kit i musik av Paul Simon och
Robyn som sjöng Björk. På listan finns också Pink
Floyd, Peter Gabriel, Patti Smith och artister som
Barbara Hendricks, Ola Salo, Neneh Cherry, Stenhammarkvartetten och Laleh.

Hans Ek är musikaliskt huvudansvarig för Björn och
Bennys musikal Kristina från Duvemåla som spelats
på Svenska Teatern i Helsingfors 2012, Göteborgsoperan 2014 och Cirkus i Stockholm 2015. Hösten
2015 skapade han konserthyllningen Made by Björk
på isländskans 50-årsdag i en produktion på Norrlandsoperan i Umeå, ett konsertprojekt som även
gavs med Sveriges Radios symfoniorkester. I somras
ledde Hans Ek Norrköpings symfoniorkester på Bråvalla i Dance Music Symphony, klassiska versioner
av elektronisk dansmusik.
Han har också arbetat med musiken till filmer som
Låt den rätte komma in i regi av Tomas Alfredson,
Susanne Biers Hämnden och senast i den Oscarsnominerade storfilmen Kon-Tiki.
Med sin ensemble Modern Fantazias arbetar han
konsekvent med musik som betytt mycket för honom:
i projektet Trans Europe Express tog han avstamp i
den legendariska syntgruppen Kraftwerk och tillförde välavvägda arrangemang av låtar från David
Bowies berömda album Heroes och Low, musik av
Karlheinz Stockhausen och klanger från Brian Enos
banbrytande Music for Airports.
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GÖTEBORGS SYMFONIKER
DIRIGENT KENT NAGANO
TRULS MØRK cello
Konsertmästare Per Enoksson & Sara Trobäck
Introduktioner onsdag och torsdag kl 18.30
och fredag kl 17 med Karin Knutson

ANTONIN DVORÁK (1841-1904)
CELLOKONSERT H-MOLL OP 104
Allegro
Adagio ma non troppo
Finale. Allegro moderato

Under 1880- och 1890-talen stod Antonin Dvorák
på höjden av sin karriär. Han bodde i Prag och försörjde sin familj som tonsättare, dirigent, organist
och kompositionslärare vid Pragkonservatoriet.
Han älskade hemlandets folkmusik, var redan
Tjeckoslovakiens store nationaltonsättare som fick sin
inspiration från just ”folkets röst” i flera av sina verk
och han uppskattades högt även i andra länder. Detta
var ett av skälen till att den förmögna Jeanette M
Thurber 1891 inbjöd honom att bli direktör för hennes
nya National Conservatory of Music i New York
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vetat att man kunde skriva en cellokonsert på det
här sättet, så skulle jag ha gjort det för längesedan!”
G U N I LLA PETE RSÉ N

RICHARD STRAUSS (1864-1949)
SERENAD ESS-DUR FÖR 13 BLÅSINSTRUMENT OP 7

Richard Strauss växte upp i ett musikaliskt hem där
fadern var professionell hornist och en inte oäven
tonsättare. Redan 1882 skrev Richard Strauss en
hornkonsert i Ess-dur till honom. Men fadern fann
pojkens verk alltför svårt för att våga spela det
offentligt. Blåsinstrument kom i alla fall att höra till
Strauss favoriter, och endast 17 år gammal och ännu
skolpojke hade han komponerat sitt första verk för
blåsarensemble, Serenad i Ess-dur för 13 blåsinstrument. Verket väckte berättigad uppmärksamhet och
kom ut i tryck redan året därpå, samma år som
musiken också uruppfördes i Dresden av den store
dirigenten Hans von Bülow som redan tidigare hade
sett – och ogillat – några av Strauss ungdomsverk.
Men serenaden tilltalade honom och den tog han
gärna med på sin repertoar. Samtidigt beställde han
ytterligare ett verk för blåsare av den unga begåvningen; det blev Svit op 4, som trots ett lägre opusnummer alltså skrevs först 1884.
Serenaden har bara en sats, men är mycket charmfull. Musiken visar att tonsättaren var väl förtrogen
med de enskilda blåsinstrumentens egenheter. Och
även om man här och var kan finna påverkan från
Mozart, Schumann och Brahms, så dominerar sådana
drag som man kan hitta fullt utvecklade hos den
mogne Strauss.
STIG JACOBSSON

RICHARD STRAUSS (1864-1949)
METAMORFOSER: IN MEMORIAM,
STUDIE FÖR 23 SOLOSTRÅKAR

80-årige Richard Strauss komponerade sina Metamorfoser i mars-april 1945 då andra världskriget
gick mot sitt slut. Sedan de tyska bakslagen börjat
vintern 1942-1943 hade trycket från de allierade
hårdnat, attackerna blivit alltmer intensiva.
Skådeplatsen för hemskheterna hade flyttats till
hemmaplan. Verket avspeglar tonsättarens känslor
inför förstörelsen av hans land och den tyska
kulturens undergång. Fyra stora städer betydde för
honom särskilt mycket: München (där han var född),
Berlin, Dresden och Wien. Här hade man turats om

att framföra hans musik och här hade han haft sina
största framgångar som dirigent. Nu kom det ena
beskedet efter det andra om tyska städer som förstörts av bomber. Det närbelägna München (han
bodde själv i Garmisch söder därom) svårt skadat,
Nationalteatern lagd i ruiner. Berlin bombat, Staatsoper unter den Linden förstörd, likaså berömda Philharmonie på Bernburger Strasse som använts sedan
1882. Så kom den 13 februari 1945 det enorma
luftangrepp som ödelade Dresden. Därmed förintades Semperoperan, den kanske mest betydande
tyska operascenen med flerhundraåriga anor.
Den 2 mars 1945 skriver Strauss till en vän: ”Jag
är förtvivlad! Goethehuset, världens främsta helgedom, är förstört! Mitt underbara Dresden, mitt
Weimar, München, allt är borta!” Senare samma
månad kom beskedet att även Wienoperan skadats
allvarligt. Det är hans känslor inför allt detta som
avspeglas i Metamorfoser.
Partituret påbörjades den 13 mars och avslutades
den 12 april. Man kan dock anta att han burit idéerna
inom sig under en längre tid; musiken är alldeles för
sinnrikt utarbetad för att vara något tillfällighetsstycke. Verket hör till höjdpunkterna i hans produktion.
Man tänker sig i förstone att titeln valts med tanke
på den tematiska bearbetningsteknik som använts.
Men metamorfoser i ordets musikaliska betydelse,
på exempelvis Liszts maner, förekommer knappast.
Troligen var det något annat Strauss avsåg. Kanske
lånade han termen från litteraturen. Man vet att han
just då ägnade sig intensivt åt Goethes verk. Några
av dennes Zahme Xenien (vers tillfogad en present)
skrev han till och med in bland metamorfosernas
manuskriptblad. Ordet kan mycket väl vara hämtat
från Goethe som med det betecknat människans
själsliga utveckling. I flera av hans sena dikter förekommer det även i titlarna: Die Metamorphose der
Pflanzen och Metamorphose der Tiere.
En helt annan anknytning till det förgångna är
Strauss citat av huvudmotivet ur sorgmarschen i
Beethovens ”Eroica”, den centraleuropeiska
musikens kanske främsta sorgesymbol. Han sade
själv att det ”flödat ur hans notpenna”, att han först
mitt inne i kompositionsarbetet blivit medveten om
dess härkomst. Frasen förekommer mer eller mindre
oförändrad genom hela verket för att i de sista
takterna fullföljas med klanger av yttersta förtvivlan.
”In memoriam!” skrev han här i noterna.
LE N NART DE H N

53

GÖTEBORGS SYMFONIKER DIRIGENT KENT NAGANO

DVORÁK CELLOKONSERT H-MOLL 41 min
PAUS
STRAUSS SERENAD 10 min
METARMORFOSER 26 min

(bilden). För hon hade en speciell önskan. Att Dvorák
skulle hjälpa och uppmuntra skolans kompositionselever att skapa en amerikansk nationalmusik. Han
var först oerhört tveksam till att lämna sitt hemland.
Men den stora lönen avgjorde och familjen installerade sig i en lägenhet på Manhattan där man bodde
1892-1895.
Snart förstod Dvorák vilken betydelse de amerikaska urinvånarnas och de svartas sånger kunde ha
som grund för ”en stor och ädel musikalisk tradition…
de är Amerikas folksånger och era tonsättare måste
ta dem i bruk.” 1893 uruppfördes hans mest kända
symfoni ”Från nya världen”, med inspiration från både
amerikansk och tjeckisk folkmusik, i Carnegie Hall.
Under många år hade Antonin Dvorák inte varit så
intresserad av att komponera en hel konsert för cello
och orkester. Men vid konservatoriet i New York fanns
Victor Herbert som, förutom tonsättare och pedagog,
var en välkänd solocellist och konsertmästare i New
York Philharmonic Society. Dvorák hörde dennes
egen cellokonsert i mars 1894 och insåg äntligen
instrumentets många möjligheter.
Under sina sista månader i Amerika skrev Dvorák
sin cellokonsert som fortfarande är solocellisters och
åhörares önskekonsert. Han fick hjälp av landsmannen, cellisten Hans Wihan, med instrumenttekniska
detaljer, men avböjde dennes vidlyftiga förslag till solokadens, som Wihan helst själv velat spela. Men liksom
Herbert ville Dvorák att solisten och orkestern skulle
vara jämbördiga. Konserten börjar därför med ett långt
orkesteravsnitt innan cellon kommer in. Det var
mycket ovanligt! Den både högromantiska och
klassiskt tresatsiga konserten uruppfördes i London
i mars 1896 med Dvorák själv på dirigentpulten.
Solist var den engelske cellisten Leo Stern. Därefter
började dess segertåg över världen.
Några hävdar att Dvoráks hemlängtan här speglas
i enbart böhmiska influenser, andra hittar även amerikanska tonfall i exempelvis första satsens horntema,
i andra satsens vemodiga melodi som citerar hans
egen sång ”Lämna mig ensam” från opus 82 och i
den tredje satsens högtidliga marschinledning. Även
mot slutet av finalsatsen kan man höra ett längre
avsnitt av sångtemat som Dvorák lade till när han
kommit tillbaka till hemlandet, en hyllning till hans
just bortgångna svägerska Josefina som alltid tyckt
om den sången. Hon som en gång var hans första,
men obesvarade kärlek.
Johannes Brahms, Dvoráks vän och mentor, lär ha
yttrat när han fått se partituret: ”Om jag bara hade

12, 13 & 14 OKT

ONSDAG 12 OKT KL 19.30
TORSDAG 13 OKT KL 19.30
FREDAG 14 OKT KL 18.00

L’Aiglon, en sällsynt opera av Honegger och Ibert
som också spelades in för Decca. Som gästdirigent
har Kent Nagano framträtt med flera av världens
ledande orkestrar. Bland aktuella orkestrar han samarbetat med finns Münchens filharmoniker, Bayerska
Radions symfoniorkester, Tonhalleorkestern i Zürich,
London Symphony Orchestra och Santa Ceciliaorkestern i Rom. En viktig period i Kent Naganos
karriär var hans tid som konstnärlig ledare och chefdirigent för Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
2000-2006. Han utsågs sedan till orkesterns hedersdirigent. Tillsammans spelade de in en rad skivor med
musik av Bernstein, Beethoven, Mahler och Schönberg (Harmonia Mundi). Kent Nagano har också varit
chefdirigent för operan i Los Angeles. Han tillbringade sin första yrkesverksamma tid i Boston där han
arbetade vid operan och som assisterande dirigent
till Seiji Ozawa hos Bostons symfoniorkester. Kent
Naganos framgångar i USA ledde till europeiska utnämningar: konstnärlig ledare för Nationaloperan i
Lyon (1988-1998) och för Halléorkestern i
Manchester (1991-2000).
Tillsammans med Göteborgs Symfoniker har Kent
Nagano spelat in vokalverk av Hillborg, Gefors och
Boldemann med Anne Sofie von Otter som solist
(DG).
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Norske Truls Mørks fängslande framträdanden, där
eldig intensitet förenas med integritet och känslighet, har etablerat honom som en av vår tids främsta
cellister. Han är en hyllad artist som framträtt med
ledande orkestrar som Orchestre de Paris, Berlins
filharmoniker, Wiens filharmoniker, Concertgebouworkestern, Münchens filharmoniker, Philharmonia
Orchestra, London Philharmonic Orchestra och
Gewandhausorkestern i Leipzig. I Nordamerika har
han bland annat samarbetat med New York Philharmonic, orkestrarna i Philadelphia och Cleveland,
Boston Symphony Orchestra och Los Angeles
Philharmonic Orchestra. Han samarbetar med vår
tids främsta dirigenter, bland dem Myung-Whun
Chung, Mariss Jansons, Manfred Honeck, EsaPekka Salonen, Gustavo Dudamel, Sir Simon
Rattle, Kent Nagano, Yannick Nézét-Séguin och
Christoph Eschenbach.
Säsongen 2016-2017 är Truls Mørk Artist in
Residence hos Göteborgs Symfoniker och han
kommer också att turnera med Bergens filharmoniska orkester och Oslofilharmonin. Samtidigt
fortsätter han att framträda på viktiga scener och
festivaler i olika delar av världen. Han deltog i den
internationella Piatigorsky-festivalen i Los Angeles
samt vid BBC Proms och återvänder till Verbierfestivalen 2017.
Truls Mørk har ett stort intresse för samtida musik
och han har gjort fler än 30 uruppföranden, bland
dem Rautavaaras Towards the Horizon med BBC
Symphony Orchestra och John Storgårds, Pavel
Haas cellokonsert med Wiens filharmoniker och
Jonathan Nott, Pendereckis Konsert för tre celli och
orkester med NHK-orkestern i Tokyo och Charles
Dutoit samt Haflidi Hallgrimssons cellokonsert, en
sambeställning av Oslofilharmonin, Islands symfoniorkester och Skotska kammarorkestern.
Bland hans många skivinspelningar för Virgin
Classics, EMI, Deutsche Grammophon och andra
bolag finns de flesta stora cellokonserterna. Flera
av inspelningarna har erhållit utmärkelser som
Grammy, Gramophone Award, ECHO Klassik och
Midem-priset. Bland hans senaste inspelningar
finns Sjostakovitjs cellokonserter med Oslofilharmonin och Vassilij Petrenko (Ondine) samt
musik för cello och orkester av Massenet med
Orchestre de la Suisse Romande och Neeme
Järvi (Chandos).
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Amerikanske dirigenten Kent Nagano är hemmastadd i klassisk, romantisk och samtida musik och
har skänkt konsertpubliken världen runt nya upplevelser i den etablerade repertoaren. 2006 blev han
chefdirigent för Montreals symfoniorkester och
2015 konstnärlig ledare för Hamburgs statsopera
och filharmoniska orkester. Hans första produktioner i Hamburg omfattade Berlioz Trojanerna, världspremiären av Toshio Hosokawas opera Stilles Meer
samt Messiaens Turangalîlasymfoni. Sedan 2013 är
han förste gästdirigent för Göteborgs Symfoniker
och tillsammans har de bland annat turnerat i Kina
samt framfört Sibelius sju symfonier vid firandet av
tonsättarens 150-årsdag. Nyligen utgavs också den
första volymen i en serie med orkestermusik av
Richard Strauss, En alpsymfoni, på Farao Classics.
2006-2013 var Kent Nagano konstnärlig ledare för
Bayerska statsoperan i München. Under sin tid där
dirigerade han världspremiären av Jörg Widmanns
opera Babylon samt uruppförde verk av tonsättare
som Wolfgang Rihm och Unsuk Chin.
Tillsammans med Montreals symfoniorkester har
han bland annat framfört Mahlers och Beethovens
symfonier (de senare också inspelade för Sony),
operor av Wagner samt konsertserier med musik av
Dutilleux och Boulez. I mars 2015 framförde de

12, 13 & 14 OKT

TRULS MØRK

KENT NAGANO
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21 & 22 OKT

FREDAG 21 OKT KL 18.00
LÖRDAG 22 OKT KL 15.00

S TA N N A K V
AR!

bara i undantagsfall får den
fram en vanlig, full ton.
Genom denna metod
GÖTEBORGS SYMFONIKER
presenteras styckets huvudGÖTEBORGS SYMFONISKA KÖR
DIRIGENT SIMONE YOUNG
material nästan som bakom
CHRISTINA GANSCH sopran
en slöja, eller som om den
KATIJA DRAGOJEVIC mezzosopran
filtrerats genom en dålig hörsel.
TENOR meddelas senare
Man ser att det är mycket som pågår,
RUDOLF ROSEN baryton
men det är en obestämbar, ljudlig upplevelse. Det
Konsertmästare Sara Trobäck
scherzoartade i detta klottrande avlöses så småningom av långsammare musik, ledd av en hög melodi i
Introduktioner fredag kl 17 och lördag kl 14 med Erik Risberg
förstaviolan, vars form har påverkats av en tonsättning av några ord ur Beethovens text, en sång
med ord men utan röster. Citat från den långsamma
BRETT DEAN (f 1961)
TESTAMENT FÖR ORKESTER
satsen i hans första Razumovskykvartett op 59 börjar
att allt mer ta utrymmet i anspråk men avbryts innan
För några år sedan lades ett kompositionsprojekt fram den bildat en helhet. En känsla av förlust och
om ett stycke för stråkar som på något sätt förhöll sig alienering hänger kvar i luften när, med fullt hartsade
till Beethovens liv och musik. Idéerna som utvecklades stråkar i hela ensemblen, den antydda våndan bakom
efter denna inledande förfrågan har sedan dess be- musiken till slut plötsligt träder fram. Den följande,
fästs och utvecklats. Det kändes då passande att
snabba musiken har utvecklats avsevärt från ingenomföra dessa planer med mina före detta kolleger ledningstakternas dämpade oro och är stundtals
i Berlins filharmoniker, en stämma med vilken jag har utåtriktat aggressiv, stundtals inåtvänd och obeslutspelat så mycket av Beethovens musik och lärt så
sam och vid andra ställen oväntat lätt och rörlig,
mycket av. En särskilt livaktig idé som kom när jag
med fragmentariska referenser till Beethovens överåterigen läst Beethovens berömda
svallande final i op 59:1.
Heiligenstadttestamente (hans sista vilja och testaDenna ambivalenta atmosfär håller i sig till slutet av
mente som skrevs ganska tidigt i hans liv när han fick Testament (ursprungligen musik för 12 altvioliner),
veta att hans hörsel bara skulle bli sämre), var det
vilande någonstans mellan likgiltighet och beslutsvaga, intensiva ljudet av Ludwigs gåspenna när han samhet. Den tid Beethoven tillbringade i den stillmaniskt skrev pergamentblad efter pergamentblad.
samma byn Heiligenstadt utanför Wien, som
Beethovens testamente från 1802 visar onekligen kulminerade i hans insikt om den nära förestående
samma impulsiva humör som man så väl känner igen dövheten, var ironiskt nog också början på en av de
från andra av hans (knappt läsbara) manuskript och mest kreativa perioderna i hans liv. I snabb följd kom
brev. Därtill finns en upphöjd känsla av patos, förEroicasymfonin, Razumovsky-kvartetterna och andra
tvivlan och självömkan som gör detta till ett särskilt
helt igenom revolutionerande partitur. Hans tid i Heiligenrörande dokument. ”Ah”, skriver han på ett ställe, ”hur stadt var därmed ett avsked, ett accepterande och
kan jag över huvud taget acceptera en krämpa i det en nystart.
sinne som borde vara mer perfekt hos mig än hos
B R ETT DEAN
andra, ett sinne som jag en gång ägde i dess högsta
fullkomlighet…”
BRETT DEAN
Testament inleds med ilande, andlösa ljud på grän- Efter studier i Australien reste Brett Dean 1985 till
sen till tyst desperation när violaensemblen spelar
Tyskland där han blev medlem i Berlins filharmonikers
sina instrument med stråkar som ej hartsats. Utan
violastämma. Vid sidan av sin karriär som orkesterden vanliga friktion som hartset tillför glider stråken musiker framträdde han också som solist och gjorde
med ett kusligt brusande ljud över strängarna, och
flera uruppföranden. 1988 började han komponera,
VI O LA STÄM
M AN S PE LA
R
I G Ö TA PL AT
S FOAJ ÉN
E FT E R O R K
E ST E R KO N SE RT EN
PÅ FR EDAG
.
FR I EN TR É
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inledningsvis som arrangör. Han arbetade också med
improvisation i radio- och filmprojekt i Australien.
Brett Dean etablerade sig som tonsättare med musik
till baletten One of a Kind för Nederländska dansteatern och klarinettkonserten Ariel’s Music som fick
en utmärkelse av Unesco International Rostrum of
Composers. Både verken har framförts på flera håll i
världen. Målningar av hans partner Heather Betts har
inspirerat ett flertal av hans kompositioner. Sedan år
2000 är han frilansande tonsättare bosatt i Australien.
Flera av världens ledande dirigenter och solister har
framfört hans musik, bland dem Sir Simon Rattle,
Markus Stenz, Simone Young, Frank Peter Zimmermann och Daniel Harding.

WOLGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
REQUIEM D-MOLL K 626
Introitus
Sequence
Offertorium
Sanctus
Agnus dei
Communion

Hösten 1791. 6/9: premiär i Prag på kröningsoperan Titus mildhet. Mitten av september far Mozart
hem till Wien. 30/9 leder han premiären på Trollflöjten. Oktober-november komponerar han klarinettkonserten och sitt sista frimurarstycke. Mitt uppe i
all röran mår han allt sämre men
måste ju ta itu med detta mystiskt
beställda rekviem. Han börjar skriva
de fyra sångstämmorna mitt på
partitursidorna och orkesterbasen
längst ner. Utöver detta bara en och
annan antydan om orkesterns motiv
runt omkring. Det vill säga första
satsen fyller han i nästan fullständigt.
När han kommer till Lacrymosa
bryter han av någon anledning efter
åtta takter och fortsätter till Offertoriet. Där tar det slut, före Sanctus
och Agnus Dei. Det finns i autograf en ofullbordad
dubbelfuga: Amen, byggd över några toner från
rekviets första sats. Den kan möjligen ha något att
göra med detta språng ut ur Lacrymosa.
20 november blir Mozart sängliggande. Han rådgör
om arbetet med eleven och hjälpredan Süssmaier

– oklart hur detaljerat. Mozart dör natten till den femte
december. Det blir en enkel ceremoni i Stefanskyrkan nästa dag. Sedan förs Mozarts kista till den
avlägsna kyrkogården och en omarkerad grav. Så
brukade det gå till de här åren.
Arma Constance – med nytt barn – får hjälp från
många håll. Redan den 10 december lyckas man få
till en minnesmässa i Mikaelikyrkan. Den kunde tydligen använda de två första satserna ur det ofullbordade verket. Det måste ha krävt snabbutskrifter för
fyra kvalificerade sångare. Vad mera? Måste resten
överlåtas på en driven organist?
Süssmaier åtar sig att fullborda rekviet, han härmar
Mozarts piktur. Constance låter göra en egen avskrift
av hans version, som hon senare förstår att utnyttja
till fullo: det första framförandet blir ingalunda ute
hos den hemlige beställaren, en greve Wallsegg, (han
som brukade skriva av musik han köpt och sedan
göra gällande att den var hans egen.)
Constance levde 50 år till. Hon berättade gärna
om salig maken. Något litet av detta har vidarebefordrats till eftervärlden – plus ett förfalskat, synnerligen ”försvunnet” brev, tillverkat många år efter hans
död. I dessa källor kan man bland annat läsa om
Mozarts förgiftningsskräck och hans känsla av att
skriva på sitt eget rekviem. Rätt mänskligt med en
smula vidskepelse med tanke på omständigheterna,
kan jag tycka…
En utmärkt hjälpare fann Constance
i den danske diplomaten Nissen som
var en riktig skrivkarl. Det behöver hon
sannerligen i förhandlingarna med olika
förlag. Det låg ju fullt med otryckta
noter i våningen. Vännen Abbé Stadler
ordnade upp dem åt henne.
År 1800 ville Breitkopf & Härtel ge
ut rekviet. Süssmaier skrev och sade
som det var. De struntade i honom
förstås. Constance var kanske heller
inte så angelägen om att sanningen
skulle komma ut. Förvirringen kring
vem som skrivit vad, och varför, och på
vilket papper, kom att vara nästan ett halvsekel.
På senare år har somliga velat förbättra Süssmaiers
arbete. Nya lösningar kommer då och då. Det tycks
aldrig vilja bli någon ”evig vila” kring detta rekviem…
I NG E MAR VON H E IJ N E
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DEAN TESTAMENT FÖR ORKESTER 14 min
PAUS
MOZART REQUIEM 55 min

Som konsertsångerska har hon sjungit i Brahms Ein
deutsches Requiem med Hamburgs operaorkester
och Kent Nagano, i Mozarts Don Giovanni med
Musicaeterna och Theodor Currentzis samt Mozarts
Idomeneo vid Ingolfestivalen med Concerto Köln och
Kent Nagano. Christina Gansch har också sjungit i
sakrala verk av Mozart vid Innsbruckfestivalen samt
med Mozarteums orkester och Adam Fischer.
Säsongen 2016-2017 fortsätter hon sin verksamhet vid Statsoperan i Hamburg där hennes roller
innefattar Pamina i en ny uppsättning av Mozarts
Trollflöjten, Adina i Donizettis Kärleksdrycken och
Greta i Humperdincks Hans och Greta. Bland
kommande engagemang finns framträdanden vid
festspelen i Salzburg samt debuter på Parisoperan,
Nederländska operan samt Covent Garden.

KATIJA DRAGOJEVIC

SIMONE YOUNG
Sedan flera år hör Simone Young till vår tids mer
betydande dirigenter. Hon studerade i hemstaden Sydney och visade sådan begåvning att hon erhöll ett
stipendium för studier vid Kölnoperan där hon snart
framträdde som kapellmästare. Därefter engagerades
hon vid Staatsoper unter den Linden i Berlin av Daniel
Barenboim. Vid samma tid grundlade hon också en
internationell karriär som inom några år förde henne
till världens ledande operahus och symfoniorkestrar.
2001-2003 var hon chefdirigent för Australiensiska
operan och dirigerade både i Sydneys och Melbournes
operahus. 1998-2002 var hon chefdirigent för Bergens filharmoniska orkester och 2007-2012 förste
gästdirigent för Gulbenkianorkestern i Lissabon.
2005-2015 var hon chefdirigent för statsoperan i
Hamburg och för Hamburgs filharmoniker, en uppgift som tog det mesta av hennes tid i anspråk. Hon
dirigerade en bred repertoar med musik från Mozart,
Verdi, Puccini, Wagner och Richard Strauss till Hinde-

mith, Britten och Henze. Tyska uruppföranden och
världspremiärer förekom regelbundet under hennes
tid i Hamburg. Efter att ha fullbordat sitt tioåriga
åtagande i Hamburg är Simone Young en regelbunden gästdirigent vid operahusen i München, Berlin,
Wien, Dresden och Zürich.
Under sin karriär har Simone Young samarbetat
med ledande orkestrar som Wiens och Berlins filharmoniker, London Philharmonic Orchestra och New
York Philharmonic Orchestra. Bland aktuella orkesterengagemang finns framträdanden med Wiens symfoniker, Lausannes kammarorkester, Cincinnati
Symphony Orchestra, Dresdens filharmoniker och
Deutsches Symphonie-Orchester.
Bland hennes många inspelningar finns Bruckners
symfonier i originalversion, Brahms symfonier och
symfonier av Mahler (Oehms Classics) samt dvdutgåvor av Pfitzners Palestrina och Poulencs
Karmelitsystrarna.
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Mezzosopranen
Katija Dragojevic
har den senaste
säsongen varit
aktuell som Carmen
i Bizets opera med
samma namn, följt
av Dorabella i
Mozarts Così fan
tutte, båda vid
Kungliga Operan i
Stockholm. Dessförinnan har hon bland annat sjungit
i operor av Mozart och Händel på Drottningholms
Slottsteater och på Kungliga Operan.
De senaste säsongerna har innefattat rollen som
Zerlina i Mozarts Don Giovanni i Baden-Baden under
ledning av Thomas Hengelbrock i en stjärnspäckad
uppsättning med Anna Netrebko. Hon har sjungit
Dorabella konsertant på Theater an der Wien under
ledning av Nikolaus Harnoncourt samt vid framträdanden vid La Scala i Milano ledda av Daniel Barenboim. Katija Dragojevic har även framträtt i rollen
som Sextus i Mozarts Titus mildhet i Drottningholm
och som Lichas i Händels Hercules med William
Christie och Les Arts Florissants i New York och
London.

Katija Dragojevic har även framträtt vid festspelen i
Salzburg, på Den norske opera, Finlands Nationalopera, Covent Garden, Bastiljoperan i Paris, Göteborgsoperan, Scottish Opera, Welsh National Opera
och Opera North. Hon gestaltar Zerlina i Kasper
Holtens uppmärksammade film Juan baserad på
Mozarts Don Giovanni. Som konsertsångerska har
Katija Dragojevic framträtt med orkestrar som
Sveriges Radios symfoniorkester, Malmö symfoniorkester, Gulbenkianorkestern i Lissabon, NDRorkestern i Hamburg och Bayerska Radions symfoniorkester i München i verk som Bachs Magnificat,
Mozarts c-mollmässa och Mahlers Des Knaben Wunderhorn. Hon har samarbetat med dirigenter som
Ivor Bolton, Daniel Harding, Andris Nelsons, Thomas
Hengelbrock, Manfred Honeck och Robin Ticciati. I
mars 2013 uruppförde hon Sven-David Sandströms
Requiem med Sveriges Radios Symfoniorkester.
Katija Dragojevic har spelat in Michael Haydns
Missa Sancti Hieronymi och Temete Dominum på
BIS. Hon är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i
Stockholm, samt vid Guildhall School of Music and
Drama i London och debuterade år 2000 som Krista
i Janaceks Fallet Makropulos vid La Monnaie i
Bryssel.
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Den österrikiska
sopranen Christina
Gansch tog examen
vid Mozarteum i Salzburg och Royal
Academy of Music i
London och erhöll
Kathleen Ferrierutmärkelsen 2014.
Som solist på Statsoperan i Hamburg
har hon bland annat
sjungit Ascagne i Berlioz Trojanerna och Gremmy i
en ny uppsättning av Rossinis Wilhelm Tell. Hon har
också framträtt som Barbarina i Mozarts Figaros
bröllop och som Skogsfågeln i Wagners Siegfried
vid sin debut på Deutsche Staatsoper.

21 & 22 OKT

CHRISTINA GANSCH

23 OKT

SÖNDAG 23 OKT KL 18.00

Den schweiziske barytonsångaren Rudolf Rosen
erhöll efter sin examen flera utmärkelser och priser,
bland dem från CIEM-Genève 1997, ett år senare
ARDs internationella musiktävling i München samt
vid den internationella Belvedere-sångtävlingen i
Wien 1999. Som konsert- och liedsångare har han
framträtt på flera av de viktigaste konsertscenerna i
Europa, bland dem Den gamle logen i Oslo, Liederhall
i Stuttgart, Gewandhaus i Leipzig, Herkulessalen i
München, Tonhalle i Zürich och Concertgebouw i
Amsterdam. Rudolf Rosen har samarbetat med välkända dirigenter som Herbert Blomstedt, Riccardo
Chailly, Michel Corboz, Christoph Eschenbach,
Daniele Gatti, Michael Gielen, Hartmut Haenchen,
Heinz Holliger, René Jacobs, Neeme Järvi, Dimitrij
Kitajenko, Helmuth Rilling och Pinchas Steinberg.
2002 blev han medlem i operaensemblen vid
Stuttgarts statsteater där han under två års tid
spelade huvudroller i operor som Mozarts Don Giovanni, Trollflöjten och Figaros bröllop samt Bartóks
Riddar Blåskäggs borg. Den senare rollen sjöng han
också på Semperoperan i Dresden och i Münchens
filharmoni 2008. Sedan 2004 är Rudolf Rosen frilansande sångare med engagemang hos kända
operor som Nya Nationalteatern i Tokyo, Théâtre des
Champs-Elysées i Paris, Grand Théâtre de Genève
samt La Scala i Milano och vid Wiener Festwochen.
På senare tid har Rudolf Rosen gjort alltfler framträdanden som konsertsångare i Brahms Ein
deutsches Requiem, Haydns Skapelsen, Bachs Juloratorium, Brahms Vier ernste Gesänge, Schuberts
Die Winterreise och Schwanengesang samt vokalverk av Mendelssohn och Schoeck. Flera samtida
tonsättare har skrivit verk direkt för Rudolf Rosen.
Bland dem finns Jean-Luc Darbellays Derniere lettre
a Theo med Orchestre de la Suisse Romande och
Alfred Felders Khamush med Tonhalleorkestern i
Zürich. Föregående säsong turnerade Rudolf Rosen
i Europa med Haydns Skapelsen och Philippe
Herreweghe som dirigent, ett framförande som också
är aktuellt på cd.
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RUDOLF ROSEN

SHAW PARTITA FOR EIGHT VOICES 25 min
HARRISON JUST CONSTELLATIONS 21 min
PAUS
BRITTELLE HIGH DONE NO WHY 5 min
DUDLEY SUONARE 4 min
ECKERT CESCA'S VIEW 4 min
GREENSTEIN MONTMARTRE 5 min
BURHANS BENEATH 14 min
WELLS OTHERWISE 6 min
ROOMFUL OF TEETH
DIRIGENT BRAD WELLS

Alla tonsättarna vid denna konsert är amerikaner i
30-40-årsåldern, verksamma i trakterna av New York
City. De är alla nära knutna till vokalensemblen
Roomful of Teeth – några till och med medlemmar i
gruppen. De är också alla synnerligen mångsidiga
musiker som gärna sysslar med genreöverskridande
verksamhet och som gör allt för att spränga ramar
och hitta nya sätt att uttrycka sig på. De tar sig friheten att skapa precis som de själva vill och har
verkligen hittat annorlunda tonspråk – alla på sitt
eget sätt. Deras CV:n är mycket innehållsrika.
Caroline Shaw är en av ensemblens sångerskor,
när hon inte spelar violin i ACME, American Contemporary Music Ensemble. Dessutom är hon en uppmärksammad tonsättare som varit Composer in
Residence i Dumbarton Oaks och Vancouver’s
Musican Main. Hon har fått verkbeställningar från
Cincinnati Symphony, Guggenheim Work & Process
Series och en rad andra framåtsyftande institutioner.
2013 blev hon den yngsta någonsin som tilldelats
Pulitzerpriset i musik. Det verk som motiverade priset
var just den Partita som inleder konserten och som
med sina 25 minuter är dess längsta inslag. Verket
har fyra stiliserade danssatser, vilka leder tankarna till
en Partita från barocktiden (Allemande, Sarabande,
Courante, Passacaglia), uruppförd i sin helhet 2015 i
New York, men de olika satserna (skrivna 2009-2011)
hade framförts separat dessförinnan. Lyssnaren
behöver kanske ställa om öronen för att uppfatta det
överraskande tonspråket med kombination av talsång
och skönsång, och allt däremellan, i olika tempi och
med skiftande karaktärer, ständigt varierad och
engagerad, och med en släng av rop och läten. Men

inget är slumpartat och anspelningarna på barocken
är inte gripna ur luften.
Michael Harrison skrev Just Constellations (2015)
på beställning av Roomful of Teeth Vocal Art Project.
Han har ett mångsidigt musikaliskt intresse som
spänner från samtida klassisk tonkonst till klassisk
indisk musik. Det indiska har han studerat för de
främsta inhemska kännarna och han grundade också
American Academy of Indian Classical Music. Han
har skrivit verk i många olika stilar och genrer och har
tilldelats otaliga priser och utmärkelser. Man kan se
honom som en arvtagare till moderna storheter som
La Monte Young och Terry Riley, vilket kan ge en
ledtråd till att hans musik rymmer minimalism och
annorlunda harmoniska kombinationer – något som
ställer oerhörda krav på utövarna. Varje sångare har
sin egen ton att tänka på, samtidigt som de måste
inordnas i samklangen. Just Constellations har fyra
avdelningar som ständigt leder oss in i nya harmoniska skalor och världar.
Den andra halvan av konserten består av sex kortare
verk och den inleds med ett verk av multiinstrumentalisten William Brittelle, baserad i Brooklyn. Han
bygger gärna broar mellan rock/pop och den seriösa
modernismen. High Done No Why (2011) är ett av
de verk som Roomful of Teeth beställt av honom, och
som utnyttjar varje medlem i gruppen till det yttersta.
Han experimenterar med en palett av utvidgade
vokala tekniker som fört honom långt utanför gränserna för den västerländska klassiska musiken. Han
har för övrigt fått beställningar från många ledande
amerikanska ensembler, däribland ACME. Genom
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En oförtröttlig förespråkare för oberoende ny musik
är Judd Greenstein och den musik han själv skriver
är öppen för all påverkan utifrån. Han studerade vid
Yale School of Music och Princeton University och har
erhållit stipendier från Tanglewood Music Center och
Bang on a Can Summer Institute, för att nu nämna
några. Till hans mer uppmärksammade verk hör en
sångcykel med orkester för en indie-rock-vokalist.
Bland dem som beställt musik av honom kan nämnas
Minnesota Orchestra, Alabama Symphony och North
Carolina Symphony. Montmartre skrevs sommaren
2009 när Roomful of Teeth höll på att hitta sin form,
och är en studie i rytm och virtuosa höga stämmor,
ibland vackert melodiska, till basrösternas trygga
strupsång. Det blir en nästan hypnotiserande effekt.
Tonsättaren är övertygad om att endast Roomful of
Teeth kan framföra detta verk – det är skräddarsytt
för den.
En ständigt återkommande profil på den nutida
musikscenen i New York är den mångfrestande Caleb
Burhans. Man kan möta honom som interpret i såväl
violin- som vokalmusik eller som tonsättare. Som
musiker har han specialiserat sig på såväl barockspel som samtida musik, rock/pop och fri improvisation. Som tonsättare har han fått beställningar från
Lincoln Center, Carnegie Hall, Library of Congress
och Kronos Quartet. Han är musicerande medlem i
Alarm Will Sound, Signal, Wordless Music Orchestra,
ACME, Newspeak och discobandet Escort. Han har
medverkat vid åtskilliga uruppföranden av musik
komponerad av tonsättare som Philip Glass, Steve
Reich och John Adams. Som dirigent har han bland
annat arbetat med London Sinfonietta. Hans långsamma och mörka Beneath skrevs 2015 och är ett
tolv minuter långt utnyttjande av ensemblens otroliga
bredd. Resultatet blir ett förtrollande eteriskt ljudlandskap
Brad Wells är konstnärlig ledare för Roomful of
Teeth, och i hans färggranna Otherwise kan man
finna inslag av joddling och polyfon folkmusik från
Sardinien. Över körens rytmiska sång ryms här ett
lysande bel canto-parti för barytonsolo.

Rinde Eckert, Judd Greenstein, Caleb Burhans, Merrill
Garbus (från tUnE-yArDs), William Brittelle, Anna
Clyne, Fred Hersch, Wally Gunn, Sarah Kirkland
Snider, Missy Mazzoli, Michael Harrison, Sam Amidon
och Ted Hearne. Den senaste säsongen har de bland
annat varit involverade i projektet The Colorado, en
musikaliskt baserad film som utforskar vatten, land
och överlevnad i Coloradoflodens utbredningsområde (med Kronoskvartettens tidigare cellist Jeffrey
Ziegler och Wilcos Glenn Kotche), samarbeten med
NOW-ensemblen, Kanye West och American Contemporary Music Ensemble (ACME); framträdanden
med Seattle Symphony i Luciano Berios Sinfonia och
vid festivaler för ny musik i USA, Mexiko och Kanada
samt partnerprojekt med över ett dussin högre utbildningsinstitutioner i USA.

BRAD WELLS
Som grundare och konstnärlig ledare för Roomful of
Teeth har Brad Wells många strängar på sin lyra:
dirigent, sångare, tonsättare, arrangör och pedagog.
Han är professor och leder kurser i dirigering, arrangering och vokalteknik vid Williams College i Williamstown, Minnesota. Brad Wells har haft lärartjänster vid
Yale, Trinity College, University of California at Berkeley och California State University samt har lett körer
i olika åldrar. Han har med sina ensembler framträtt i
Nord- och Sydamerika, Sydafrika och Europa. Han har
ett stort intresse för estnisk körmusik och har bland
annat lett USA-premiärer av estniska tonsättare som
Raimo Kangro, Jüri-Ruut Kangur och Lambit Veevo.

Han har föreläst och
publicerat artiklar om
fysiologin och akustiken i ickeklassiska
sångstilar och sångens
roll i filmer. Som sångare
har han framträtt och gjort
inspelningar med ensembler som Paul Hilliers
Theatre of Voices, Philharmonia Baroque Orchestra
(med Nicholas McGegan och Philip Brett) och California Choral Company. 1998 mottog han Aidan
Kavanagh-priset av Yale Institute of Sacred Music.

STIG JACOBSSON
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sin metod att friskt blanda komplexa tematiska idéer,
rytmer och strukturer har han ansetts vara en av de
mest lovande arvtagarna till den vitala amerikanska
traditionen att stjäla det man behöver från alla genrer
och tider. Han har mottagit utmärkelser från National
Endowment of the Arts, American Music Center,
American Composers Forum, Foundation for Contemporary Arts och många fler.
Eric Dudley är en Grammy-vinnande dirigent,
vokalist, pianist och tonsättare med rötterna i Kanada.
Han studerade för Augusta Read Thomas och
Christopher Rouse och tog examen vid Eastman
School of Music. Som dirigent har han varit assistent
till Paavo Järvi och arbetat med orkestrarna i
Cincinnati och Princeton. Han är även chefdirigent
för Adelphi Chamber Orchestra i New Jersey. Som
gästdirigent har han framträtt med nyskriven musik
runt om i världen. I sex säsonger har han verkat som
tenor i Grammy-nominerade Choir of Trinity Wall
Street och han framträder även som tenorsolist runt
om i världen. Han medverkar även som tenor i Roomful of Teeth. I hans Suonare/To Sound möter vi något
i sammanhanget ovanligt: ord. Stycket är en meditation över klangfärg och språk, när samma dikt sjungs
på såväl engelska som italienska – samtidigt. De åtta
rösterna överlappar och korsar varandra i en ständigt
skiftande klangbild: de låga rösterna på engelska i
långsamt skiftande harmonier med sopranerna
ekande högt däröver.
Även Rinde Eckert har många strängar på sin lyra:
författare, tonsättare, librettist, musiker, administratör. Med produktioner från hans New Music Theatre
har han turnerat runt hela USA och vid ledande festivaler i Europa och Asien – och föreställningarna
söker sig bort från beteckningar som skådespel,
dansföreställning, opera eller musikal för att i stället
bli en allomfattande manifestation, där han själv medverkar på scenen, och han undervisar även doktorander vid English Department och School of Music
vid Princeton University sedan 2007. För Roomful of
Teeth har han bland annat skapat I Have Stopped
the Clocks. Cesca’s View är en helt kort studie för
fyra damer och joddling.

Amerikanska Roomful of Teeth är ett Grammynominerat sångprojekt som utforskar den mänskliga
röstens möjligheter. Efter studier för skickliga representanter i olika sångtraditioner runt om i världen
utvidgar den åttastämmiga gruppen löpande sin vokabulär av sångtekniker och de bygger också en ny
repertoar utan gränser genom en omfattande beställningsverksamhet.
Gruppen bildades 2009 av Brad Wells och samlas
årligen vid Massachusetts Museum of Contemporary
Art (MASS MoCA) i North Adams där de studerat
tuvansk strupsång, joddling, belting, inuitisk strupsång, koreansk p’ansori, georgisk sång, sardinisk
cantu a tenore, hindustansk musik och persisk
klassisk sång med flera av världens främsta artister
och lärare. De har beställt verk av tonsättare som

BRUCKNER SYMFONI NR 9 60 min

STEEN-ANDERSEN PIANOKONSERT 25 min
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BRUCKNER SYMFONI NR 9 60 min

Introduktion kl 18.30 med Erik Risberg

GÖTEBORGS SYMFONIKER
DIRIGENT FRANÇOIS-XAVIER ROTH
NICHOLAS HODGES piano

Konserten ges utan paus

Konsertmästare Justina Jara

Konsertmästare Justina Jara

Introduktion kl 18.30 med Erik Risberg

ANTON BRUCKNER (1824–1896)
SYMFONI NR 9 D-MOLL
Feierlich: Misterioso
Scherzo: Bewegt, lebhaft
Adagio: Langsam

Brahms timslånga Symfoni nr 9 har länge varit en
tresatsig torso. Nu har dock fyra musikforskare,
ledda av Nicola Samale, efter 30 års arbete färdigställt den oavslutade finalen (”Misterioso, nicht
schnell”), så att ytterligare drygt 22 minuter lagts till
symfonin, i denna version uruppförd av Sir Simon
Rattle och Berlins Filharmoniker i februari 2012, nu
också på skiva. Finalen utgörs i detta skick av en
koral, en fuga och referenser till psalmen Kristus är
uppstånden. I Göteborg får vi tills vidare nöja oss med
den tresatsiga versionen.
En i forskarlaget, tysken Benjamin-Gunnar Cohrs,
lade 2012 fram en rapport kring Alfred Orels självsvåldiga, källkritiska edition 1934 med många transkriberingsfel, därpå reviderad av Leopold Nowak 1951
(här används denna version). Vid Bruckners död 11
oktober 1896 fanns 75 utkast till en oavslutad final
som gavs till hans elev Joseph Schalk för bearbetning. Då Schalk dog den 7 november 1900 övertog
hans bror Franz materialet, som enligt testamentet
egentligen skulle lämnas till Wiens nuvarande
nationalbibliotek. När Ferdinand Löwe uruppförde
symfonin i Wien 11 februari 1903 fann han den så
radikal att han omorkestrerade de tre första satserna
helt men avstod från den oredigerade finalen, ”av
respekt för mästarens önskan” att ersätta den med
Te Deum (som Bruckner komponerat 1884). Löwes
åsikt att de tre kompletta satserna i sig dög som fär-

digt verk har gällt in i vår tid. I den kompletta Brucknerutgåvan 1961 nämndes inte ens Bruckners önskan
att framföra Te Deum i anslutning till symfonin. Under
årens lopp har många försök gjorts att rekonstruera
finalen, vissa aldrig utgivna eller senare återtagna,
andra både spelade och utgivna utan att tränga igenom eller att ens motiveras. Bruckner började arbeta
på sin från början planerade fyrsatsiga symfoni den
12 augusti 1887. Bara på öppningssatsen arbetade
han i sex år. Över ett år hann han också arbeta på
finalen, där då egentligen bara instrumentationen av
träblås och bleckblås återstod.
Därmed blev Bruckners nionde symfoni en torso
liksom Mahlers tionde, Elgars tredje och Mozarts
Requiem. Den version Rattle framförde är dock inte
oomstridd, särskilt första satsen. Tiden får väl visa
hur vi ska förhålla oss till den final som kvartetten
Samale-Phillips-Cohrs-Mazzuca rekonstruerat, där
nästan 600 av de 653 takterna byggts på Bruckners
egna skisser.
Att Beethovens Symfoni nr 9 i samma tonart var
en av Bruckners modeller är uppenbart. Han kallade
själv symfonin sitt ”avsked till livet”, en ”hyllning till
det gudomliga majestätet”. Den tillägnades också ”den
käre guden”. Den motiviskt nästan överrika första
satsen citerar även ur sjunde symfonin. Scherzots
harmoniskt djärva öppning anses rentav förebåda
1900-talsmodernismen. Triodelen skrev han om i tre
versioner och hänvisar bland annat till Händels
Messias. Adagiot har självbiografiska drag som hans
egentliga ”avsked till livet” och samtidigt en trosbekännelse. Den skrevs sedan han avsagt sig sina
tjänster i hovkapell, konservatorium och universitet.

SIMON STEEN-ANDERSEN (f 1976)
PIANOKONSERT

Simon Steen-Andersens pianokonsert är skriven för
piano, sampler, video och orkester. I verket konfronteras den perfekta, klassiska konsertflygeln med en
demolerad, nästan ödelagd flygel i ett slags virtuell
dubbelkonsert. Solisten Nicholas Hodges sitter ovanför sin dubbelgångare, där på videoupptagningen,
spelar på det ödelagda instrumentet omedelbart
efter att det har genomgått ett fall på åtta meter.
Utöver att vi upplever den nystämda, klassiska
flygeln och symfoniorkestern i ett nytt ljus, konfronterat med det ödelagda, ostämda pianot, så insisterar
verket på att det inte bara handlar om ett förstört
instrument, men om ett nytt, återuppstått instrument
med en utvecklad klangpalett och en helt egen poesi
och skönhet.
Pianokonserten uruppfördes av SWR-orkestern
Baden-Baden och Freiburg vid musikdagarna i
Donaueschingen 2014 där Simon Steen-Andersen
tilldelades tyska SWRs orkesterpris för verket. Han
mottog dessutom Carl-priset 2015 i kategorin årets
bästa orkesterverk för sin pianokonsert.
Verket har också berömts av kritikerna:
”Det är visuellt, extremt spektakulärt och med ett
musikaliskt material där klangens ”ursprung” tydliggörs, vilket gör klangen i sig själv konkret och handgriplig. Ett i grunden likaså tekniskt, virtuost och
imponerande verk som ett direkt, begripligt och tilltalande sådant.” (Seismograf.org)

”En hyllning till dadaistisk aktionskonst, Fluxus, slapstick à la Helan och Halvan. Men verket är förnämnt
ihopslaget; mellan de sammanstyrda klangstrukturerna blandar sig traditionella passager à la Tjajkovskij.” (Badische Zeitung)
Simon Steen-Andersen är
kompositör, performanceartist och installationskonstnär. Han är född i
Århus men i dag bosatt i
Berlin varifrån han har
det mesta av Europa som
arbetsplats. Han arbetar i
spänningsfältet mellan instrumental- och elektronmusik, video och performance, och hans verk har de
senaste åren fokuserat på att integrera konkreta
element i musiken samtidigt som de fysiska och
koreografiska aspekterna av musikutförandet framhävs. De senaste åren har han fått stor internationell
uppmärksamhet genom att utmana gängse former
om hur man tänker i musik. 2016 valdes han in i
konstakademin i Berlin och han har mottagit en rad
priser och utmärkelser, bland dem Nordiska rådets
musikpris, Carl Nielsen-priset och musikpriset från
konstakademin i Berlin. Hans verk framförs på de
mest erkända scenerna för ny musik och han har
mottagit verkbeställningar från några av världens
ledande orkestrar, ensembler och festivaler.

ROLF HAG LU N D
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GÖTEBORGS SYMFONIKER
DIRIGENT FRANÇOIS-XAVIER ROTH

26 & 27 OKT

TORSDAG 27 OKT KL 19.30

ONSDAG 26 OKT KL 19.30

26 & 27 OKT

FRANÇOIS-XAVIER ROTH

Pianisten Nicholas Hodges repertoar innefattar kompositörer som Beethoven, Berg, Brahms, Debussy,
Schubert och Stravinsky vilket ger en extra skärpa
åt hans framgångar inom den samtida musiken.
Tidskriften Tempo skrev att ”Hodges är en uppfriskande artist; han spelar klassikerna som om de var
komponerade i går, och det som skrevs i går som om
det var klassiker”. Bland aktuella höjdpunkter finns
uruppförandet av Steen-Andersens pianokonsert
med François-Xavier Roth och SWR-orkestern vid
Donaueschingen-festivalen 2014 liksom världspremiären av Birtwistles Variations from the Golden

Mountains i Wigmore Hall i London. Nicolas Hodges
uruppförde också Elliott Carters Dialogues med
Chicago Symphony Orchestra och den tyska premiären med Berlins filharmoniker och Daniel Barenboim. Han uruppförde också Thomas Adès pianokonsert In Seven Days med London Sinfonietta och
spelade den även med London Symphony och Los
Angeles Philharmonic. Bland andra orkestrar
Nicholas Hodges samarbetat med finns BBC
Symphony, New York Philharmonic, Tokyos
filharmoniker och Tonhalleorkestern i Zürich.
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NICHOLAS HODGES

Fransmannen François-Xavier Roth, född i Paris
1971, är en av de mest karismatiska och initiativrika
dirigenterna i sin generation. Han är chefdirigent
och konstnärlig ledare i Köln, både för Gürzenichorkestern och operan, och chefdirigent för SWRorkestern Baden-Baden & Freiburg. Hans repertoar
omfattar musik från 1600-talet till samtida tonsättare.
2003 grundade han den nyskapande orkestern Les
Siècles som framför kontrastrika och färgrika
program med moderna och tidstypiska instrument vid
en och samma konsert. Tillsammans startade de
tv-serien Presto! för France2 som lockade en publik
på över tre miljoner tittare varje vecka.
Under firandet av SWR-orkestern Baden-Baden
& Freiburgs 70-årsjubileum ledde han orkestern vid
gästspel i London och Hamburg samt vid festivalerna
i Luzern och Berlin. De har också gjort en cykel med
Richard Strauss samtliga tondikter, uruppfört verk av
Philippe Manoury, Yann Robin och Georg-Friedrich
Haas samt samarbetat med tonsättarna Wolfgang
Rihm, Jörg Widmann och Helmut Lachenmann.
François-Xavier Roths programsättning, skärpa och
kommunikationsförmåga uppskattas världen runt.
Han arbetar med ledande orkestrar som Berlins
filharmoniker, Concertgebouworkestern och Boston
Symphony Orchestra. Tillsammans med London
Symphony leder och överser han ett projekt kring
det musikaliska arvet från postromantiken.
Bland operaproduktioner han dirigerat finns
Thomas Mignon, Offenbachs Frihetsbröderna
och Delibes Lakmé vid Opéra Comique i Paris,
Morton Feldmans Neither på Staatsoper
Berlin och Wagners Den flygande holländaren med Les Siècles. Hans första säsong i
Köln inkluderar Berlioz Benvenuto Cellini i en
ny produktion av teatergruppen La Fura dels
Baus samt Mozarts Don Giovanni.
Projekt för att finna ny publik och söka
sig utåt utgör en grundpelare i FrançoisXavier Roths verksamhet. Han är dirigent för
LSO Panufnik Young Composers Scheme
och han grundade Jeune Orchestre
Européen Hector Berlioz, en orkesterakademi med sin egen samling tidstypiska
instrument. I Köln kommer han att ta
musiken till nya, okonventionella spelplatser och att initiera samarbeten med
stadens kulturinstitutioner.
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TIDIGARE
FRAMFÖRANDEN

Intresserad av att se vilka artister, dirigenter och verk som förekommit i Göteborgs Symfonikers historia?
Hela arkivet finns tillgängligt på: gso.se/historik
BARTÓK
Konsert för orkester har spelats 43 gånger. Bland
dirigenterna: Dean Dixon (sju gånger 1956-1963),
Iván Fischer (1985), Neeme Järvi (elva gånger
1990-1997 inklusive turnéer), Gianandrea Noseda
(2003) och Peter Eötvös (2007).
BAUCKHOLT
Luftwurzeln spelas för första
gången.

BURHANS
Beneath framförs för första gången.
DEAN
Testment spelas för första gången.
DONATONI
Lumen spelas för första gången. Fili har spelats en
gång (2002).
DUDLEY
Suonare framförs för första
gången.

BEETHOVEN
Pianosonat nr 23 ”Appassionata” har spelats fyra
gånger. Pianister: Staffan Scheja (1986), Garrick
Ohlsson (1990), Pierre-Laurent Aimard (2007) och
Emanuel Ax (2008).
BRAHMS
Pianokonsert nr 1 har spelats 41 gånger. Bland
solisterna: Jakob Gimpel (1934), Ignaz Friedman
(1940), Wilhelm Backhaus (1941), Edwin Fischer
(1952), Daniel Barenboim (1967), Vladimir
Ashkenazy (1977), Hélène Grimaud (1990), Grigory
Sokolov (1998), Krystian Zimerman (2002) och
Christian Zacharias (2006).
BRITTELLE
High Done No Why framförs
för första gången.

GREENSTEIN
Montmartre framförs för första
gången.

DVORÁK
Cellokonserten har spelats 76 gånger. Bland
solisterna: Gregor Pjatigorskij (1932), Emanuel
Feuermann (1937), Gaspar Cassadó (1940, 1946 &
1963), Symfonikernas solocellist Guido Vecchi (åtta
gånger 1943-1975), Pierre Fournier (1949, 1957,
1958 & 1971), Antonio Janigro 1952), Janos
Starker (1963), Jacqueline du Pré (1969), Mstislav
Rostropovitj (1979), Lynn Harrell (1982), Frans
Helmerson (23 gånger 1983-1991 inklusive
skivinspelning för BIS), Mischa Maisky (1993),
Raphael Wallfisch (1996), Symfonikernas solocellist
Claes Gunnarsson (1998), Jian Wang (2005),
Jakob Koranyi (2012) och Alisa Weilerstein (2013).
ECKERT
Cesca’s View framförs för första gången.

GRIEG
Sviterna nr 1 och 2 ur Peer Gynt har spelats 152
gånger. Urvalet i den aktuella sviten spelas för första
gången.
GRISEY
Talea spelas för första gången.
IANNOTTA
Limun spelas för första
gången.

LARSSON GOTHE
The Apotheosis of the Dance framförs för första
gången.
LEYMAN
Solar Flares spelas för första gången.
MOZART
Requiem har framförts 16 gånger inklusive turnéer
och gästspel.
SCELSI
Manto spelas för första
gången.

HARRISON
Just Constellations framförs för första gången.
SIBELIUS
Violinkonserten har framförs 97 gånger inklusive
turnéer och gästspel. Solist vid det första framförandet under Wilhelm Stenhammars ledning 1909 var
Julius Ruthström, konsertmästare i Göteborgs
Symfoniker. Under studietiden på högskolan i Berlin
var han konsertmästare i högskolans orkester som
leddes av Joseph Joachim, den berömde violinisten
och dirigenten som uruppförde Brahms violinkonsert.
Bland de senaste årens solister: Julian Rachlin
(2002), Nikolaj Znaider (2004), Réka Szilvay (2006),
Sergej Kachatryan (2008) och Ray Chen (2015).
STEEN-ANDERSEN
Pianokonserten framförs för
första gången.

R STRAUSS
Serenad för 13 blåsare har spelats sju gånger. Första
gången under Tor Aulins ledning i Konserthuset på
Heden (1909). Metamorfoser har spelats fyra
gånger.
STREICH
Der zarte Faden den die Schönheit spinnt spelas för
första gången.
SZYMANOWSKA
Nocturne B-dur spelas för första gången.
WELLS
Otherwise framförs för första gången.

FEDELE
Donax har spelats två gånger.
BRUCKNER
Symfoni nr 9 har spelats 16 gånger.
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FEINBERG
Pianosonaterna nr 1 och 2 spelas för första gången.

SHAW
Partita for Eight Voices framförs för första gången.
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Var så god och sitt!
TEXT STE FAN NÄVE R MYR FOTO MAG DALE NA N I LSSON

Visst var det något av ett äventyr – att byta omkring
1600 stolar i Stenhammarsalen och Stora salen. Det
är drygt 35 år sedan stolarna byttes för första
gången, 1980. Ett bygglag med ett 20-tal personer
har sedan början av juni gjort ett omfattande
arbete. Man var först ut i Stenhammarsalen med
att skruva loss och demontera salens närmare 400
stolar. I mitten av juni, när alla konserter och uthyrningar var avklarade, påbörjade man samma
arbete i Stora salen. Det skruvades, hamrades och
sågades så det ekade i huset. Arbetet är mer omfattande än man i förstone kan tro. När de gamla
stolarna tagits bort revs de gamla golvmattorna
bort och underlaget förbereddes och jämnades
inför nästa steg. Vissa reparationsarbeten och
byten av träreglar krävdes också. Alla ventilationsöppningar byggdes också om, de som man kanske
inte tänker på men som finns under stolarna och
ser till att det blir lämplig luftcirkulation i salarna.
Sedan skulle alla linoleummattor läggas –
sammanlagt ett antal hundra kvadratmeter! Först
efter detta grundläggande och omfattande arbete
var det dags för de nya stolarna att göra entré. De
monterades en för en med golvfästen i stål. Alla
skulle sättas på plats och skruvas fast. Bara att få
dem från lastbilstransporterna ute på Stenhammargatan till sin rätta plats i salarna krävde att
speciella transportvägar med staket och golvskydd
drogs genom foajén till Stenhammarsalen och
genom Garderobshallen och trappan upp till
Götaplatsfoajén med destination dörr G.
Rödgulrandiga plastremsor hängde också från de
ömtåliga lamporna i Garderobshallen som en
tydlig varningssignal.
Som vi tidigare berättat har gick uppdraget att
leverera de nya stolarna gick till Kinnarp/Adept.
Under Higabs ledning genomförde AIX arkitekter
och akustikföretaget Artifon projektet tillsammans

med fastighetsansvarige Johan Björkman och
orkesterchef Johan Nordin från Göteborgs Symfoniker AB. Målet var att bygga stolar som var
anpassade till originalen i stil, design och färg,
men att de skulle bli mer bekväma och ge bättre
utrymme åt benen. Samtidigt skulle de akustiskt
sett vara minst lika bra som de gamla, och förhoppningsvis bättra på vissa egenskaper. Alf
Berntsson från Artifon förklarar:
– Vi önskade bland annat lite mer lyster, lite mer
reflexer och efterklang i diskanten, och det fick vi
fram genom att ha hårdare, reflekterande ytor på
sätenas undersida och stolsryggarnas baksida.
Viktigast var förstås att den utmärkta akustiken
i Göteborgs Konserthus inte påverkades negativt.
När stolen var testad och godkänd påbörjades
bygget av stolarna hos en renommerad stolstillverkare utanför Ljubljana i Slovenien. De har bland
annat byggt stolar till Lorensbergsteatern och
konserthus i Holland.
Så efter ett intensivt arbete från juni till augusti
står alla nya stolar nu på plats i färger som så
mycket som möjligt liknar dem som en gång lyste
i salarna när Göteborgs Konserthus invigdes 1935.
Blått i Stenhammarsalen, rött i Stora salen. Vi kan
också lugna alla abonnenter och stamgäster med
att numreringen i stort sett har behållits från
tidigare salsplaner – plats och nummerbricka
känns igen från förr. En förbättring är att antalet
rullstolsplatser utökats i och med att vissa ytterstolar är flyttbara och därmed kan ge plats åt rullstolar. Preliminära tester visar att de nya stolarna
uppfyller de krav på bekvämlighet och akustiska
egenskaper man ställde vid projekteringen. Men
det slutgiltiga provet sker förstås när den första
publikskaran testar stolarna vid orkesterkonserterna den 15 och 16 september. Samma gamla
fina konserthus men en ny sittupplevelse!
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MITT INSTRUMENT
TROMBONE

Lars-Göran Dimle
I artikelserien Mitt instrument presenterar vi i detta nummer Lars-Göran Dimle,
stämledare i Göteborgs Symfoniker.
TEXT U LLA M AN DE R SSON

FOTO AN NA H U LT

I år firar Lars-Göran Dimle 35-årsjubileum som
musiker i Göteborgs Symfoniker. Han är en av
orkesterns fyra trombonister och är stämledare
för sektionen. Minnena är många, särskilt från
1980-talet.
– Det var en fantastisk tid under Järvi-åren, vi var
ju så okända. Nu är det roligt att få vara med när så
många nya duktiga musiker kommer in i orkestern,
man får inspiration. Man får blanda upp sin egen
rutin med det som de unga kommer med.
De senaste åren har orkestern spelat verk av
Richard Strauss tillsammans med dirigenten Kent
Nagano. Resultatet har blivit flera cd.
– Det är fascinerande att man både ser och hör det
som Strauss vill gestalta, till exempel i Alpsymfonin. Han berättar om en bergsbestigning och
vi får vara med om allt som händer. I Sinfonia
domestica beskriver han sitt eget hem och sin
familj. Vår konsertmästare Sara Trobäck spelar ett
solo som gestaltar hans fru.
Särskilt i En alpsymfoni är brassinstrumenten
framträdande, man förstår att det måste vara både
roligt och utmanande att spela. I Sinfonia domestica följer man familjelivets ups and downs, gräl
och försoning, de lågmälda känslorna och de

I Lars-Göran Dimles hem vimlar det av tromboner, stora som små. I sitt musicerande rör han sig
hemtamt mellan symfonisk musik, storbandsjazz
och militärmusik. Och väljer instrument därefter.
Dörren är öppen till Lars-Göran Dimles hus,
men han är inte där. Trädgården är uppbyggd i
nivåer och det är svårt att hitta bland friggebodar,
trädäck och trappor. Två koppar varmt kaffe på ett
räcke är en ledtråd; här har det nyss varit någon.
Längst bort i trädgården, med pelargoner i allsköns nyanser och några trappsteg ner, håller han
hus. I det lilla övningshuset råder ett kreativt stök.
Tromboner ligger på golvet, på väggen hänger två
smäckra näverlurar och en kora, ett västafrikanskt
stränginstrument. Han spelar några etyder, upp
till det ljusaste läget på trombonen och ner i
instrumentets källarvåning.
– Jag gillar lite äldre instrument, soundet i dom
passar mig bättre. Man har ju oftast ett ideal hur
man vill att det ska låta. Det här är min stora
orkestertrombon, Conn 8 H heter den. Den har
mer kropp än de andra, den måste ju matcha ljudet
från den stora orkestern, berättar han medan han
guidar tillbaka till boningshuset i sina stadiga
Birkenstock-sandaler.
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Till vänster Lars-Göran Dimles reguljära trombon, till höger en miniatyrkopia för knattar.

stora utbrotten. Om man ska tro det musiken illustrerar, var det inte så många stillastående stunder i
det Straussiska hemmet.
Lars-Göran Dimle är född i Örnsköldsvik och var
som åtta- nioåring ett stort fan av Sven-Ingvars.
Han kunde alla deras texter och följde dem, tillsammans med mamma och pappa, under folkparksturnéerna i Västernorrland. När han fyllde
tolv lämnade han, storebror Anders och föräldrarna Ö-vik för ett kort gästspel i Ludvika, innan
familjen flyttade sina bopålar till Mölndal. SvenIngvars-eran var definitivt över.
– Jag fick mitt första jobb som springpojke på en
manufakturfabrik där. Chefen släppte iväg mig
tidigare på fredagar för ett vik i Musikhögskolans
blåsorkester, berättar han.
Trumpet var huvudinstrumentet tills läraren Åke
Edefors frågade om han ville spela trombon istället.
Så blev det och efter tre års övande kom han in på
Musikhögskolan i Göteborg som 18-åring.
Det fanns en del musik i hemmet, mamma
Ingrid och pappa Bernhard var körsångare i Mölndals körsällskap. Ett gott gehör har han fått av sin
pappa, truckreparatör till yrket.
– Han lyssnade på motorns gång, och ställde in
brytarspetsar och ventilspel med hjälp av gehöret.
I kören var pappa bas men han kunde inte läsa

noter. Han ställde sig bredvid nån som kunde och
härmade. Det funkade.
Sin egen pappa-karriär startade Lars-Göran
Dimle redan som 21-åring. När den första dottern
var på väg, hade varken han eller hans dåvarande
fru arbete.
– Vi hade tur, jag fick en 80-procentig tjänst vid
regionmusiken i Borås när jag gick andra året på
Musikhögskolan. Där startades en brasskvintett,
BrassaNova, en av de första i Sverige inom regionmusiken. 1978 tror jag att det var, säger han.
Men han ville vidare, siktet var inställt på Göteborgs Symfoniker, trots att han varken lyssnat eller
spelat särskilt mycket klassisk musik.
– Jag pendlade till Borås i en gammal risig bil som
jag hade installerat en musikanläggning i, den var
värd mer än bilen. Så gick jag till Waideles musikaffär och köpte skivor för att lyssna in verken inför
provspelningen. Det tog nån timme att köra och
jag lyssnade och lyssnade, minns han.
1981 erövrade han platsen som trombonist i
Göteborgs Symfoniker. Inom 10 år blev han far till
ytterligare tre flickor och barnaskaran utökades
med en son för 14 år sedan. I samma veva gifte han
om sig och bytte efternamnet Carlsson till Dimle.
Det är frun Annas namn, efter gårdsnamnet Dimle
i Dalarna. Nu har han hunnit bli morfar också.
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Hemmet gömmer ett antal kornetter, olika horn
och ett tio-tal tromboner. Han spelar en bit ur
Ravels Bolero för att jämföra klangen hos trombonerna. En amerikansk Conn från 1928, vackert
ornamenterad på klockstycket, plockas fram.
– Man säger att det mesta av metallen gick till
vapen under andra världskriget och därför blev
instrumenten sämre. Men metallen är fin på den
här. Jag har inte börjat använda den i orkestern
än, jag har just fått den renoverad i Tyskland.
Lars-Göran Dimle byter till en Vincent Bach från
1961 och spelar samma stycke igen.
– Alla militära fartyg hade en egen militärorkester
och det sägs att den här var med på ett hangarfartyg under Vietnamkriget 1968. Den funkar bäst i
romantisk musik av Bruckner, Schubert och Schumann. Jag kallar den jazztrombonen och använder
den i storband också, berättar han.
Klangen i båda instrumenten låter mjuk och
fyllig, det är svårt att höra en tydlig skillnad. Men
kanske den första har en lite tunnare klang?
Trombonerna var mindre förr, det syns när han
tar fram barocktrombonen från Tyskland av
märket Edvard Meinl. Skillnaden i klang hörs tydligare; det är inget riktigt tryck i baslägena. Han
visar hur man förändrar stämningen av instrumentet med hjälp av byglar som tas av och på.
Dagen till ära är flygeln städad med dammsugare; inne i den bland strängarna, ligger faktiskt
ännu en trombon. Den är i leksaksstorlek, men
en exakt kopia av en stor, inköpt på auktion av
hustrun Anna.
Lars-Göran Dimle är en musikalisk allätare av
rang med ett brokigt förflutet. Han har studsat
mellan genrerna; i storband, i kompband bakom
Tom Jones och Stevie Wonder och i blåsarkvintetter. Och de musikaliska utmaningarna i Göteborgs
Symfoniker gör att han ständigt måste vara på tå.
– Det är ett tufft arbete, både fysiskt och psykiskt,
men det mesta av pressen lägger man på sig själv.
Den här orkestern låter fantastiskt idag och jag
ångrar inte mitt yrkesval för en sekund, säger han.
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FI RAR FE M ÅR!
musiker har också med glädje skrivit för Podiet,
bland dem Rickard Söderberg, Nils Landgren,
Lasse Åberg och Åke Edwardson. Läsvärda anekdoter om när Nils Landgren somnade på en tonfisksmörgås efter att ha spelat in med Crusaders i
Los Angeles, när Åke Edwardson spelade kornett
med värkande läppar, när Timo Räisänen sjöng
Mahler i gosskören för Kent Nagano eller när
Viveca Lärn frös om fötterna i Slottsskogen tillsammans med den unge pianisten Ilan Volkov.
Två gökungar satte också bo i Podiet: den omdiskuterade norske historikern Sverre Bøyebaag
– snille eller bluff? – som i en serie artiklar visade
att Göteborgs Symfoniker grundades redan på
1000-talet, och den helt okända poeten Laila
Luhring som 97 år gammal debuterade med dikten
Jag mindes en afton och befäste sin position som
en av de främsta postpekorala diktarna med
mästerverket Men inte i Prag. Hur dessa två
original lyckades nästla sig in i redaktionens
innersta rum är fortfarande ett mysterium.
Våra tillbakablickande inslag om orkesterns
historia, Konserthusets arkitektur och utveckling
samt den omvärldshistoria hela verksamheten
varit förbunden med i olika epoker har också
vidgat bilden om kulturen och dess betydelse i olika
samhällsskeden.
En del av det bästa från Podiets fem år har
samlats på gso.se så att man i lugn och ro kan ta
del av text och bild när ögonblicket är det rätta.
Jag rekommenderar verkligt ett besök där!
Den enkät som gjordes nyligen visade att merparten av er läsare är mycket nöjda med Podiet
och ser det som en värdefull bonus. Det ger oss
energi och glädje när vi arbetar vidare för att utveckla innehållet och hitta nya vinklar på allt
intressant som sker i musikens värld. Jag hoppas
ni följer oss framöver och ser personligen fram
emot att skriva en ny text till tioårsjubiléet!

”Time flies when you’re having fun” och det stämmer definitivt när det gäller Podiet. Göteborgs
Symfonikers konsertmagasin fyller fem år och det
känns som om första numret kom i går. I själva
verket gavs det ut september 2011 och sedan dess
har det sammanlagt blivit 20 nummer, du läser
just nu nr 21. Totalt över 2000 sidor som vi på
redaktionen med glädje, möda och fantasi skapat
för alla våra musikälskare, abonnenter och nyfikna
konsertbesökare. Inför den nya säsongen har
Podiets AD Magdalena Nilsson också fräschat
upp formgivningen.
Utvecklingen från de enkla programblad som
gjordes fram till 2001, de mer samlande programbroschyrer som efterträdde bladen samt till slut
Podiet har varit enorm. Tanken med Podiet var att
lyfta fram musikerna i Göteborgs Symfoniker,
intervjua gästande artister samt att erbjuda notiser
och fördjupande texter om allt spännande som
händer i Göteborgs Konserthus: det är en omfattande och högklassig verksamhet som alla
inblandade kan vara stolta över. En av Podiets
viktiga uppgifter har varit att på ett inbjudande och
enkelt sätt lyfta fram det varierade utbudet och de
många konserter och evenemang som genomförs
här varje säsong. Vi vill inte att ni ska missa något!
Vi har varit lyckligt lottade med de fantastiska
musikerna i orkestern som generöst öppnat sina
hem och liv för Podiets läsare. Att lära känna
människor och skickliga instrumentalister ger en
ny ingång till musikupplevelserna. Podiets skickliga
skribenter har också demonstrerat sina specialkunskaper och stilistiska personligheter i verkkommentarer som ofta ger oss något nytt och
intressant att reflektera över. Exklusiva intervjuer
med världsartister och lokala ikoner har också
varit en fjäder i hatten för Podiet: Hélène Grimaud,
Tomas von Brömssen, Martin Fröst, Wim Wenders,
Barbara Hannigan… bara för att nämna några.
Flera av Sveriges mest kända artister, författare och
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Stefan Nävermyr, redaktör
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Astrids bricka
TEXT STE FAN NÄVE R MYR
FOTO MATTIAS JOHANSSON

Harpisten Astrid Ydén (18811963) hörde till det fåtal kvinnor
som ingick i Göteborgs Symfoniker under orkesterns första
decennium, en pionjär och skicklig
musiker. De övriga kvinnliga musikerna i orkestern vid denna tid var alla
violinister: Mary van Loenen, Karin
Bodman, Karin Ringblom, Terese Margadant och Saga Söderbaum. Av dessa tycks det bara
ha varit Karin Bodman som, likt Astrid Ydén
gjorde internationell karriär. I boken Musiken på
Heden (Martin Fritz och Jan Ling) kan man läsa
att Karin Bodman efter studier vid Kungliga
musikkonservatoriet i Stockholm fortsatte sina
studier i Genève för Henri Marteau. Hon var
också solist med Lausannes symfoni-orkester
under Heinrich Hammers ledning. La Tribune de
Lausanne recenserade: ”Den unga och begåvade
svenska violinisten Karin Bodman spelade Gades
violinkonsert på en Guarneri-violin, ur vilken hon
framlockade toner av anmärkningsvärd skönhet.
Framförallt andantesatsen är full av poesi och den
tolkades synnerligen lyckat. Den unga konstnärinnans spel är i högsta grad uttrycksfullt.” Karin
Bodman rekryterades senare av Heinrich Hammer,
Symfonikernas förste chefdirigent när orkestern
bildades 1905. När Astrid Ydén anställdes 1909
hade Hammer brådstörtat fått gå och hon fick i
stället Wilhelm Stenhammar som dirigent.
Astrid Ydén föddes i Sundsvall men familjen
flyttade till Stockholm där fadern var verksam som
handelsman. Hon visade tidigt musikalisk begåvning och utbildades först i Stockholm innan hon

fortsatte till Berlin och London
där hon tog sin examen efter
studier för den berömde harpisten
John Thomas vid Royal Academy
of Music. 1909 värvades hon till
Göteborgs Symfoniker. Hon visade
gärna framfötterna och framträdde
som solist i Mozarts konsert för flöjt
och harpa 1910 och 1911. Efter konserten
med Göteborgs Symfoniker i Konserthuset på
Heden 1910 skrev Göteborgs-Posten att hon
spelade ”med fin smak, känsligt föredrag och stor
teknisk skicklighet”.
1912 lämnade hon orkestern för en framgångsrik solokarriär som förde henne till Köpenhamn,
USA och England. Efter en konsert i Boston 1916
skrev en recensent i The Music News: ”Astrid Ydén
spelade med en sällan hörd teknik, och det som
tycktes vara svåra passager framfördes med perfekt självsäkerhet och lätthet. Vid avslutningen av
Debussys Arabesque fick hon många inropningar.” 1925 var hon solist med BBCs första symfoniorkester, en konsert som också sändes i radio. Hon
gifte sig 1926 i Chelsea, London, med Sidney Austin
och tycks därefter ha dragit sig undan den offentliga konsertverksamheten.Hennes efterträdare i
orkestern blev i tur och ordning Fritz Günther,
Hugo Posse, Holger Åberg, Masayo Matsuo och
nuvarande harpisten Erik Groenestein-Hendriks.
Därmed kom Astrid Ydén att utgöra en viktig länk
i alla de långa kedjor som utgör en orkester och
dess historia. Vi hyllar hennes namn med en
specialtillverkad bricka som en bonusgåva till alla
abonnenter. Hämtas i biljettkontoret!
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Astrid Ydéns bricka är tillverkad
av Formpress i Färjestaden på
Öland, ett litet familjeföretag
med kvalitetstillverkning.
Brickan görs av björkfaner och
limskikt med skyddslaminat
som pressas ihop under hårt
tryck. Resultatet blir en tålig
och slitstark produkt tillverkad av naturmaterial som
kommer att hålla under en
lång tid.

Tre olika etapper i bricktillverkningen hos firman Formpress på Öland.
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Hallå där,
Caroline Shaw
Kompositör, musiker och medlem i sångensemblen Roomful of Teeth. Vad är det
bästa med att vara med i denna grupp?
– Experimentlustan, rösternas alla klangfärger och medlemmarnas sköna inställning. De är mina vänner!
Har du alltid varit en komponerande
musiker?
– Jag har varit musiker i hela mitt liv och
har upptäckt att erfarenheterna från varje
framträdande på något sätt påverkat
musiken jag skrivit, ibland på väldigt överraskande sätt. Det är fantastiskt att skapa
musik inifrån en ensemble när jag framträder, men också på avstånd när jag
komponerar.

UPPTÄCK FÖRÄNDRINGEN I
STANS STÖRSTA HELGBILAGA.

Har du några musikaliska eller artistiska
förebilder som du lärt av?
– Jag tror att det alltid, alltid finns något
att lära av alla man träffar, och jag har haft
turen att få arbeta med många underbara
människor. När jag inte är upptagen av
musik älskar jag att höra mästerkockar
tala om mat: deras noggrannhet och kreativitet samt deras omsorg om detaljer och
funktion i arbetet.
Hur har vinsten av Pulitzer-priset
påverkat ditt liv?

VARJE
LÖRDAG!

– Jag är väldigt tacksam för de möjligheter
som priset öppnat för mig de senaste åren.
Vad är på gång för dig och Roomful of
Teeth i höst?
– Så mycket musik! Massor av konserter
och möjligheter att dela nya stycken med
ny publik. Det finns alltid något spännande runt hörnet!
STENHAMMARSALEN
SÖNDAG 23 OKT KL 18.00
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Insatta vet förstås vad gruppnamnet inspirerats av
men för andra kan vi ge en ledtråd: legendarisk
dubbel-lp med Miles Davis från 1970-talet. Blandade
stilar, blandade instrument – en mustig klanggryta med förföriska smaker och exotiska kryddor.
Beches Brew är en bångstyrig konstellation starka
musikprofiler som samlats under trummisen Bengt
Bergers trygga hand, en musikorganism av unikt och
fascinerande slag. Nu slår de till igen! Gruppen har
varit i Indien och tar med sig några av landets bästa
musiker på Sverige-turnén i höst. Beches Brews stuk
på Country & Eastern är helt unik: ”Musiken bestämmer själv hur vi vill att den skall bli.” Det är bara att
spänna fast säkerhetsbältena.
Alla musikanter i Beches Brew är stora improvisatörer, det är själva livsluften i gruppens musik.

När musiken föds är alla aktiva i skapandet och
utvecklingen av de spännande elementen. Nästan alla
originalmedlemmar från det första albumet är kvar i
gruppen som dessutom fyllts på med likasinnade så
att Beches Brew nu är mellan fem och tolv musiker
beroende på vad som passar bäst.
I januari 2016 besökte gruppen Indien där de gav
konserter i Chennai, Mumbai och Pune tillsammans
med några av de främsta klassiska musikerna från de
nord- och sydindiska traditionerna. En dokumentärfilm från Indien-besöket med konsertinslag finns på
gso.se. I oktober återgäldar de sydindiska musikerna
visiten genom att gästa Sverige och spela ett antal
konserter med de svenska vännerna i Beches Brew
– nu under det gemensamma namnet Beches Indian
Brew.

BEACHES BREW
Bengt Berger trummor
Lise-Lotte Norelius slagverk & elektronik
Stefan Bellnäs bas
Göran Klinghagen och Max Schultz gitarrer
Sir Thomas Jäderlund saxofoner och basklarinett
Livet Nord fiol
Jonas Knutsson och Thomas Gustafsson saxofoner
Staffan Svensson trumpet

SYDINDISKA MUSIKER
Akkarai Sisters: Akkarai Sornalatha
och Akkarai Subbulakshmi fiol och sång
Shree Sundarkumar khanjira
VÄSTAFRIKANSK TRUMSLAGARE
Doe Kushiator, Ghana
Ljud: Sigge Krantz

STENHAMMARSALEN
MÅNDAG 27 OKT KL 19.30
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Musikaliska
mirakel med
mästarpianist
TEXT JÖRG E N LU N DMAR K FOTO SI M CAN ETTY CLAR KE
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I snart trettio år har Marc-André Hamelin skämt bort sin publik med
enastående djup och bredd i sitt musicerande. I september kommer denne
pianistiske elegant till Göteborg och framträder både som solist i Brahms
första pianokonsert och med en pianoafton där Hamelin som vanligt
blandar det välkända med verk som oförtjänt glömts bort.

Jag har haft förmånen att följa Hamelins utveckling
under två decennier. Och det ska understrykas,
han blir bara bättre för varje år med sitt från början
redan makalösa pianospel. Det märks inte minst
då han återkommer till repertoar han spelat tidigare. Två olika inspelningar av Alkans monumentala konsert för solopiano är exempel på detta, där
den senare upptagningen har en större klanglig
variation och musikalisk innerlighet utan att den
briljanta skärpan trubbats av. Under senare år har
han även ägnat mer tid åt wienklassikerna, vilket
inte minst givit upphov till en rad mästerliga
Haydntolkningar.
Med Hamelin vid flygeln kan man förvänta sig
något extra. Efter en formidabel tolkning av Busonis pianokonsert var vi åhörare utpumpade av den
intensiva upplevelsen. Hamelin var istället upplivad och belåten. Det förvånar mig inte det minsta
att han vid ett annat tillfälle spelade verket tre dagar
i rad. Under sitt första besök i Sverige och Amorinaserien i Sollentuna 1995 spelade han bland annat
den 42:a och mest dramatiska av Godowskys bearbetningar av Chopins etyder. De mullrande ackordkaskaderna – en häpnadsväckande kompakt ljudvägg – som avslutar fick publiken att dra efter
andan. I en SVT-produktion 2003 visade Hamelin
upp hela sitt register. Från jazzig elegans och klanglig innerlighet, över rytmisk pregnans och dynamisk kraft, till humor och vemodsfylld känslighet.
Allt serverat med en pianistisk självklarhet. Vi i
publiken förbluffades av Hamelins förmåga att
behålla fokus och klarhet i spelet under flera timmars filmning.
Inför Göteborgskonserterna kontaktade jag
Hamelin för en kort pratstund. Jag nådde honom
på hans hotell i Los Angeles, 07:30 lokal tid, där
han skulle spela Mozarts Pianokonsert nr 17 till-

sammans med Los Angeles Chamber Orchestra
under ledning av Jeffrey Kahane. På grund av jetlag hade han bara sovit några få timmar, och han
var dessutom hes. Trots det var han som alltid
vänlig och generös med sin tid. Han torde även
vara en av få artister på världsnivå som i princip
aldrig ställer in en konsert.
Är det någon skillnad att spela med orkester och
spela en soloafton?
–Båda formerna är lika viktiga. Jag är där för att
jag vill dela med mig något till en publik, det jag
brukar kalla för ”den mänskliga kreativitetens mirakel”. Det är inte alls fråga om att visa upp mig själv.
Med en orkester, där många människor är inblandade, blir det självklart en extra dimension, en
speciell tilldragelse som i de flesta fall går ut på att
presentera ett enskilt verk. En orkester kan ha en
enorm kraft, och det betyder att man som solist
över lag måste spela starkare. Jag försöker dock
ofta utforska de svagaste nyanser även här. Utmaningen är att oavsett tonstyrka åstadkomma varierade, uttrycksfulla klanger, som behåller publikens
intresse. Förhoppningsvis är dirigenten välvilligt
inställd till samarbetet. Det är för övrigt just att
samarbeta med andra som lockar mig. Vid en
soloafton är det möjligt att variera dynamiken ännu
mer och presentera flera olika verk.
Du har spelat Brahms andra pianokonsert
under många säsonger, men det är först under
senare år som du tagit upp hans första. Vad
skiljer de här två verken åt?
–Jag har tyckt om båda länge, men av någon
anledning har jag dröjt med att spela d-mollkonserten. Så tänkte jag att det var dags att utforska mitt förhållande till verket, och fast jag ännu
inte spelat det så ofta känns musiken redan som
85

en kär gammal vän. Där den andra konserten har
en lugn och besinningsfull karaktär – en mogen
mästare som inte behöver bevisa något – är den
första intensivt tragisk. Dess dramatiska uttryck
är typiska för en ung tonsättare. Det är intressant
hur två verk av samme tonsättare kan vara så olika,
och det är märkligt att det är den andra konserten
som är den mest pianistiskt krävande.
Berätta litet om det varierade soloprogrammet.
– Det består av verk från olika program. Jag ombads ta med musik av en kvinnlig tonsättare
– Maria Szymanowskas Nocturne är ett vackert
musikstycke komponerat under perioden strax
före Chopin. Feinbergs sonater har funnits i mitt
notbibliotek i många år. Jag har fascinerats av
verken länge men det är först nu som jag börjat
spela dem på konserter. Det här är inte musik för

var och en, men den som tar sig tid att lyssna på
de här ytterst koncentrerade sonaterna kommer
att belönas rikligen. Feinbergs musik brukar
jämföras med Skrjabins, och det är sant att det
finns likheter. Hos Feinberg hittar man dock en
helt individuell, närmast skör harmonik. De sex
första sonaterna utvecklas från ljus och öppen
karaktär i den första till den sjätte sonatens dystra
mörker. I den andra sonaten ryms mer melankoliska stämningar.

VÄNNERNA PÅ KONSERTHUSET av Febe Jacobsson
Varför undrar
du över det?

Hej Bertil! Har du också förnyat
ditt abonnemang? Vet du om Berit
och Pia ska fortsätta sina serier?

Inget särskilt, jag
är bara nyfiken.

Vilka skivor har vi att se fram emot?
– Någon gång i höst kommer en cd med Rachmaninovs tredje och Medtners andra pianokonserter,
inspelade tillsammans med Vladimir Jurowski och
London Philharmonic Orchestra. Jag kommer
också snart att spela in Morton Feldmans stora
soloverk For Bunita Marcus.
STORA SALEN
ONSDAG 21 SEPT KL 19.30
TORSDAG 22 SEPT KL 19.30

En sak till, det blir introduktion till
alla konserter med undantag lördag
liten och det startar i dag så häng på.

Den här säsongen blir det nya stolar,
och så en ny abonnentgåva, spännande.

STENHAMMARSALEN
SÖNDAG 25 SEPT KL 18.00

STEWART SUKUMA & BANDA NKHUVU
Med sitt oemotståndliga funksväng och afrikanska driv har Stewart Sukuma & Banda Nkhuvu
från Mozambique blivit en garant för härlig musikglädje i stora delar av världen. En stark akt
med förföriska rytmer och medryckande sång som får publiken med på noterna från första
stund.
PLANETAFESTIVALEN
STEWART SUKUMA & BANDA NKHUVU
FREDAG 4 NOV KL 19.00 STENHAMMARSALEN

Kompositörer verkar
vara som folk är mest,
lite hit och dit.

Kompositören Brahms var från början
en fattig pianist. Han blev förälskad i
fruClara…
Clara.
Robert Schumannsfru

GROUPA & LENA WILLEMARK
LÖRDAG 5 NOV KL 19.00 STENHAMMARSALEN
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DAVID BOWIE: BERLINTRILOGIN
TEXT PE R STE R N

FOTO MASAYOSH I SU KITA & PE R KR ISTIANSE N

David Bowie stod aldrig på Konserthusets scen.
Men i höst kommer hans musik dit när Göteborgs
Symfoniker och Göteborgs Symfoniska Kör under
ledning av Hans Ek tillsammans med sångaren
Magnus Carlson och gästartisterna Jennie Abrahamson och Moto Boy hyllar den bortgångne
stjärnan i tre konserter.
Hans Ek är bland annat känd som ansvarig för
musiken vid Polarprisutdelningen där han dirigerar
Kungliga Filharmonikerna tillsammans med
Sveriges främsta artister när de framför Polarprisvinnarnas musik. Bowie var en favorit för honom
redan i tidiga tonåren, och det är på hans förslag
som Bowiekonserten blir verklighet.
– Den musik man lyssnar på i tonåren ger ofta
väldigt starka intryck och är identitetsskapande.
Men den håller inte alltid i längden. Bowie har jag
fortsatt att lyssna på och jag tycker att han är en av
de största musikskaparna under senare tid, säger
Hans Ek.
På programmet står musik från de tre album
som David Bowie spelade in när han i slutet av
70-talet bodde i Västberlin, Low (1976), Heroes
(1977) och Lodger (1979). De kom att gå under
benämningen Berlintrilogin, även om bara Heroes
spelades in i Hansa Studio i närheten av Berlinmuren.
– Jag tycker att Bowie var som bäst under andra
hälften av 70-talet. Han maxade i hur både en popartist och popmusik kunde vara. Han letade sig
mot avantgardistisk och experimentell musik och
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drog nya gränser för popmusiken. Berlintrilogin
är också den musik av Bowie som är bäst lämpad
för symfoniorkester, säger Hans Ek.
Det blir också en sats ur Das Berliner Requiem
(1928) av Kurt Weill och Berthold Brecht som båda
var en stor inspirationskälla för Bowie. Han framförde ibland på sina konserter Weill/Brecht-sången
Alabama Song ur operan Mahagonny och spelade
1982 in en ep med fem sånger ur Brechts teaterstycke Baal.
David Bowie hade kommit till den västtyska
enklaven i DDR via Los Angeles, där han varit
på väg att tappa greppet på grund av ett växande
kokainberoende och ett äktenskap med Angie
Barnett som var på upphällningen. Han hade
också gått in i musikaliska scenkaraktärer som
Ziggy Stardust och The Thin White Duke, ibland
så intensivt att han haft svårt att skilja dem från sitt
verkliga jag. Flytten till Västberlin, som han företog tillsammans med rockkollegan och gode
vännen Iggy Pop, var helt enkelt ett sätt att rädda
sig själv.
Vilket han också gjorde. Och, som han tycks ha
haft för vana, förnyade han sig även den här
gången. ”Självförnyelse är mitt mellannamn”, sa
Bowie med både självironi och en blinkning till
media som alltid har älskat att berätta om hans nya
stilar både musik- och gestaltmässigt. Nu lämnade
han sin funk- och soulperiod och lät sig inspireras
av den rådande västtyska musikscenen med
krautrock och elektronisk popmusik av band som
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Kraftwerk och Neu!. Dessutom tog han sig ur sitt
beroende, kanske hjälpt av att han i Berlin kunde
röra sig fritt och så gott som anonymt. ”Av någon
anledning brydde sig inte berlinarna. I alla fall inte
om en engelsk rocksångare”, konstaterade Bowie
enligt biografin Strange Fascination – David Bowie
(1999) av David Buckley.
Amerikanska rocktidskriften Rolling Stone har
skrivit om trilogin, som Bowie samproducerade

med Tony Visconti och Brian Eno, att den tillhör
det mest innovativa i Bowies inflytelserika katalog.
Några ledord som kan nämnas är originalitet,
personlig smärta och kalla kriget.
I november 2014 stod sångaren Magnus Carlson
på Konserthusets scen tillsammans med Göteborgs
Symfoniker, då som frontman för Weeping
Willows. Nu återvänder han för att sjunga Bowies
låtar. Och det är något han verkligen ser fram emot.
– Som sångare är jag influerad av Bowie. Vi var
båda ett mod, sprungna ur den här modsgrejen
på 60-talet. Vita soulsångare som Bowie från den
tiden är vad jag lyssnar på och identifierar mig
med. Vi har samma tonläge, Bowie och jag, och
jag har lätt för att sjunga honom, det passar mitt
naturliga uttryck. Jag längtar till den här konserten,
det kan du skriva, säger Magnus Carlson.
Dessutom håller han David Bowie för den störste
genom tiderna.
– Ingen annan artist har varit så konstant bra på en
så hög nivå under en så lång tid. Utan svackor. Han
hade väl en svacka under första halvan av 80-talet,
men från 1969 till 1980, elva år i rad, gav han ut

minst en skiva om året som samtliga var fem av
fem i kvalitet. Dessutom bytte han stil för varje ny
skiva, och han var även stilbildande inom mode.
Oslagbart.
Han framhåller också Bowies samarbete med
andra artister. Under samma period som Bowie
själv spelade in Berlintrilogin skrev han låtar till,
medverkade på och dessutom producerade Iggy
Pops mest hyllade album The Idiot (1977) och Lust
for Life (1977), båda inspelade på Hansa Studio.
Några år dessförinnan hade Bowie medverkat på
Lou Reeds album Transformer (1972) och också
gett bort låten All the Young Dudes till brittiska
glamrockarna Mott the Hoople, vilket blev gruppens i särklass största hitlåt.
– Vi kommer aldrig att få se David Bowies like
igen, konstaterar Magnus Carlson.
Även om Weeping Willows inte har gjort så
många låtar av Bowie på scen (”Vi har väl kört Life
on Mars några gånger, men vem har inte gjort
det?”), så finns det, förutom starka influenser och
identifikation då, en annan beröringspunkt. Weeping Willows senaste album, Tomorrow Became
Today (2016) mixades i Hansa Studio där den
gamla inspelningsutrustningen från Bowies tid
fortfarande finns kvar. I samband med det fick
Hans Ek en guidad visning i studion av Magnus
Carlson.
– Det som också är häftigt är att jag vet att Hans
Ek också brinner för Bowies musik. Vi har gjort
en hel del jobb ihop och jag har ju också jobbat
tidigare med Göteborgssymfonikerna som jag trivs
bra ihop med, så det här samarbetet känns klockrent, säger Magnus Carlson.
Och hur ser han på det här med David Bowie
och mode då? Bowie var som sagt en stilbildare
som inspirerade artister som Madonna och Lady
Gaga, båda kända för att ta ut svängarna vad gäller
scenkläder. Magnus Carlson brukar vara lite mer
nedtonat elegant i mörk kostym.
– Ja, jag är lite mer av den typen. Inte Ziggy
Stardust. Jag är Bowie med kavaj, säger han och
skrattar.
Kvällen på Konserthuset kommer också att bjuda
på dels musik från andra Bowiealbum, dels av
artister som Iggy Pop, Brian Eno och Kraftwerk.
Och av kompositören Philip Glass som gillar Bowie
och som har skrivit två symfonier baserade på
Berlintrilogin.
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BOWIE I GÖTEBORG
TEXT PE R STE R N

FOTO U R BAN AN DE R SSON & PE R WISSI NG

var inte sur för att vi hade följt efter, minns Anders
Hvidfeldt, idag presschef på SVT.
Bowie poserade ute på bryggan tillsammans med
Geeling Ng och svarade på Hvidfeldts frågor.
– Efter en stund frågade han om vi var nöjda.
”Jättenöjda”, sa vi. När han väl fattade att vi inte var
några gangsters var han verkligen avspänd, säger
Anders Hvidfeldt.
Bilderna på det nykära paret på bryggan ute i
Långedrag publicerades i tidningar över hela
världen.
I december 1999 var Bowie tillbaka i Göteborg
och uppträdde med två låtar i Bingolotto. Något
otippat för många att se världsstjärnan i ett
svenskt spelprogram med lokal prägel. Den då
nyeprogramledaren Lasse Kronér hade en vision
om att få med stora internationella artister i
programmet. I fallet Bowie lyckades han efter att
ha bearbetat hans management rätt ordentligt.

När David Bowie spelade på Ullevi i Göteborg
sommaren 1983 rapporterade Aktuellt om det
största publika evenemanget någonsin i Sverige.
Mer än 60 000 personer såg honom live den dagen
och även följande dags konsert var utsåld. Vad
som kanske tilldrog sig ännu större intresse
bland världens Bowie-fans var de exklusiva
bilder som Aftonbladet lyckades få av stjärnan
tillsammans med nya flickvännen Geeling Ng.
Tillsammans hade de nyligen spelat in Bowies
musikvideo ”China Girl” varvid tycke uppstått
och de båda var nu uppenbarligen ett par.
Aftonbladets fotograf Urban Andersson och
dåvarande nöjesreporter Anders Hvidfeldt, som
bevakade stjärnans hotell på Avenyn, lyckades
hänga på Bowies BMW ända ut till Långedrag.
– Han klev ur bilen och kom fram till oss och vi
vevade ned rutan. När han förstod vilka vi var sa
han ”Kom med killar, så ska ni få era bilder.” Han
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Vad har artisten David Bowie betytt för dig?
– Musikaliskt massor. Han var en av de verkligt
stora, en artist som under hela sin karriär klarade
av att förändra, förnya, föryngra och förvåna. Han
var en av dem som för alltid kommer att vara inskrivna i historieböckerna och hans musik kommer
att leva vidare för alltid, säger Lasse Kronér.
Vad fick du för intryck av honom som person när
ni träffades?
– Han var faktiskt magiskt trevlig, andra gången
han kom så var hans första ord, Hello Lasse, och
det visar hur mycket han brydde sig. Att han skulle
kommit ihåg mitt namn tror jag knappast, men han
hade i alla fall tagit sig tid att fråga runt om namnet
innan vi sågs. Otroligt trevlig, jag hade två mycket
fina lördagar med honom, med en lång intervju
och en väldigt trevlig sittning med middag.
”Andra gången” som Lasse Kronér syftar på inträffade i september 2002 då David Bowie återigen uppträdde i Bingolotto. Han besökte också
Bengans skivaffär i Göteborg där han signerade
nya albumet Heathen. Butikens delägare Peter
Sandberg minns fikastunden han fick med
stjärnan.
"What a nice record store!"
– Lite surrealistiskt. Vi satt väl och fikade i ungefär
tio minuter före signeringen. Han var lätt frågvis
kan man väl säga, pekade på affischer och ställde
frågor och verkade genuint intresserad av affären
STORA SALEN
och lokala artister, berättar Peter Sandberg.
TORSDAG 6 OKT KL 19.30
David Bowie släppte albumet Blackstar, som
FREDAG 7 OKT KL 18.00
skulle bli hans sista skiva, i januari i år. Bara ett
LÖRDAG 8 OKT KL 19.00
par dagar senare kom den
sorgliga nyheten att han
Bowie besöker Bingolotto 1999 (återkom 2002).
hade avlidit i sviterna av
Foto: Lasse Kronér
cancer.
– Det blir förstås alltid
stort när någon trillar av,
men Bowie är det största
jag har upplevt sedan jag
började i den här
branschen. Intresset för
nya skivan Blackstar var
enormt på releasedagen,
och när nyheten om att
Bowie hade dött fullkomligt exploderade det,
säger Peter Sandberg.
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Min starkaste

				konsertupplevelse
NAMN: Ulrika Nielsen
KONSERT: Mahlers femte symfoni med Göteborgs Symfoniker och Gustavo Dudamel
den 12 april 2006.
Ulrika Nielsen har silverabonnemang och går regelbundet på konserter med Göteborgs Symfoniker,
ibland tillsammans med sina föräldrar. Hennes farmor startade familjetraditionen med konsertabonnemang redan på 1950-talet.
Låt er inte luras av rubriken ovan, formulerad i
singularis. Det ordet existerar inte i Ulrika Nielsens
vokabulär, åtminstone inte när det gäller musikupplevelser. Det ena konsertminnet efter det andra
strömmar från henne när hon berättar om alla
högtidsstunder hon haft i Göteborgs Konserthus
sedan 1975: då gick hon med sin pappa för att höra
Verdis Requiem där mamma sjöng i kören. Ett
verk som kanske var alltför storslaget verk för en
åttaåring. Men senare blev musiken
en viktig del i hennes liv. Hon
spelade piano och sjöng och gick med
förtjusning på konserter, ibland med
sin farmor. Sjungandet har hon fortsatt med och är medlem i Guldhedskyrkans kammarkör.
– Brahms Requiem är ett av mina
favoritverk, det är så mäktigt och
gripande. Det var fantastiskt när
Herbert Blomstedt dirigerade det
senast. Trots sin ålder stegade han ut
på podiet rak i ryggen och dirigerade
som en ung man, rörligt och med inlevelse. Och man kunde se att han
sjöng med genom hela verket, han
kunde texten utantill. Det var en helt
fantastisk konsert.

Konserterna med Neeme Järvi minns hon också
med värme, från 1980-talet och framåt.
– Det var något speciellt när han dirigerade Sibelius Valse triste eller Andante festivo med armbågarna och lillfingret och hade hela orkestern
med sig. Man blev lycklig!
Ulrika Nielsen nämner också den rörande och
annorlunda konserten när Manfred Honeck
dirigerade Mozarts Requiem, ett verk som ligger
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henne varmt om hjärtat, och varvade
Den 12 april 2006 tillkännagavs
satserna i mässan med gregoriansk sång,
att Gustavo Dudamel blir ny
”man blev tagen”, eller kammarkonserchefdirigent för Göteborgs
terna ”där man får höra musiker ur
Symfoniker. Han ledde
orkestern på ett nära och personligt sätt,
orkestern 2007-2012.
musiker som annars är mer anonyma i
stämman”.
Men så nämner hon en avgörande sak
angående levande, klassisk musik:
– Beethovens femte symfoni skulle spelas och
jag tänkte ”inte nu igen, den har man ju hört till
leda”. Men när de började spela var det som om
man hörde den på nytt, där fanns saker jag aldrig
hört tidigare och det klingade som ett nytt verk
när Afkham dirigerade! Samma sak när David
kommer orkestern in – det var så att det fladdrade i
Zinman dirigerade Schumanns andra symfoni,
luften! En sådan intensitet och laddning. Och
det blev en helt ny upplevelse, särskilt den
Dudamel som formade hela musiken med sådan
underbara tredje satsen. Den konserten visade
passion och känsla, han är ju så fylld av musik,
för övrigt en annan sak som är härligt med
och hela orkestern gjorde sitt yttersta. Det var en
musiken: här möttes en 79-årig dirigent och en
otrolig konsert och vi applåderade våldsamt
25-årig pianist och skapade något fint tillsamefteråt. Och på det kom vd:n Edward Smith som
mans med orkestern och publiken, långt utöver
med engelsk brytning sa: ”Välkommen till Gustavo
åldersgränserna. Musiken förenar verkligen.
Dudamel, vår nye chefdirigent.” Då ville jublet
Den konsert Ulrika Nielsen till slut valde som
och applåderna inte sluta.
sitt finaste minne var speciell. Våren 2006 sattes en
Ulrika Nielsen är en av Göteborgs Symfonikers
extrakonsert in med kort varsel, ett framförande
största supporters och hon har med glädje och förav Mahlers femte symfoni. Ryktet gick om den
undran följt orkesterns framgångsresa från 1980unge dirigenten Gustavo Dudamels skicklighet
talet och framåt:
men i övrigt tänkte man inte så mycket på det.
– Det är fantastiskt att det finns en orkester av
Ulrika Nielsen hade skaffat biljett:
sådan klass i Göteborg. Det är ju egentligen en
– Vi satt där i publiken och det var en laddad stäm- orkester full av solister. Jag beundrar dem verkligen
ning, det kändes i luften. Så kom den här unge
för den insats de gör, varje vecka, år efter år, och
sydamerikanen in och inledde konserten. Först
att alla strävar åt samma håll för att uppnå ett
kommer trumpeterna och efter några takter
resultat. Det är imponerande.
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Gageego!s
fyra städer
TEXT U LLA M AN DE R SSON FOTO AN NA H U LT

I en ny konsertserie bjuder Gageego! på musikaliska berättelser associerade till fyra huvudstäder.
Podiet har träffat två musicerande eldsjälar som
varit med i ensemblen sedan starten.
I konsertserien A Tale of Four Cities är fokus
riktat mot metropolerna Rom, Paris, London och
Berlin. Men konsertprogrammet har mejslats ut
på ett originellt sätt och inte alls så som det brukar
gå till inom den klassiska musiken.
– Vi är förmodligen den enda nutida musikensemblen i Europa som är helt fri utan en fast
konstnärlig ledare. Inför den här serien skickade
vi ut mejl till musikerna och frågade Vad vill ni
göra nu? Vi fick in många härliga
förslag och gjorde ett urval
som var praktiskt
genomförbart. För
oss var det

viktigt att ha ett slags ram, berättar Johanna
Persson, violast i gruppen och administratör för
produktionen.
Förslagen grupperades in under fyra huvudstäder. Resultatet har blivit ett färgsprakande
knippe musik, från duetter och slagverksstycken
till stråkkvartetter och andra mer ovanliga instrumentsammansättningar.
– Vi tog kontakt med kompositörer som hade
koppling till någon av städerna, men inte nödvändigtvis är födda där. Klas Torstensson kommer
att minnas sina besök i Paris i verket Paris 1993,
som är beställt av Sveriges Radio P2. Just nu för
vi en dialog om vilka instrument och
klanger han kan skriva för,
berättar slagverkaren
Jonas Larsson.
Förutom

Ensemblen Gageego! spelar nutida kammarmusik som ofta är nyskriven av såväl svenska
som utländska tonsättare. Medlemmarna är frilansar eller ingår i Göteborgs Symfoniker eller
Göteborgsoperans orkester. Ensemblen, som funnits sedan 1995, har ett stort antal uruppföranden på meritlistan och lyfter fram bredden i den nutida musiken. 2015 fick Gageego
Föreningen Svenska Tonsättares interpretpris.
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Trots den konstnärliga friheten i gruppen, arbetar
Gageego! emellanåt med inbjudna gästdirigenter.
– Ibland behövs det en dirigent av praktiska skäl.
När vi spelade operan Prosperos trädgård av Ming
Tsao på Göteborgsoperan i våras, då behövde vi
en dirigent. Det kan också finnas konstnärliga
skäl, att vi vill att en person ska sätta sin prägel på
musiken. Det är ett sätt att få nya idéer, säger
Jonas Larsson.
Gageego! arbetar gärna i projekt med koreografer, konstnärer och med barnkonserter. De gör
produktioner ihop med kulturorganisationen
ShareMusic and Performing Arts, som arbetar för
allas möjlighet att uttrycka sig konstnärligt, hur
lika eller olika de än är, till det yttre eller inre.
– Det är spännande för trots att du är förlamad kan
du styra ett instrument. Det här är ganska långt
från konsertserien i Konserthuset, men det är
också något som vi vill göra, säger Johanna
Persson.
Konserthusen brukar någon gång emellanåt
stoppa in enstaka nutida verk bland klassikerna i
sina program. Det stöd som Gageego! och den
nutida musiken får av Göteborgs Konserthus är
än så länge unikt. Men långsamt märks en förändring; ensemblen blir regelbundet kontaktade
av arrangörer och kompositörer för olika samarbeten. Johanna Persson ser med tillförsikt på
framtiden:
– Den nutida musikarenan är större och mer livskraftig än någonsin. Den här musiken ska finnas
på konserthusen, det allra nyaste ska också finnas
i det klassiska rummet.
– Nu ser vi fram emot att spela i Stenhammarsalen där publiken är så nära att de ser när taglet
lossnar på stråkarna, säger Jonas Larsson.

uruppförandet av Paris 1993, är två verk så färska
att de inte ens hunnit få titlar i programmet. De
är komponerade av Per Mårtensson och Lina
Järnegard.
I konsertserien ingår musik av flera andra
nordiska tonsättare och även Västsverige finns
representerat i musikbuketten.
– Lisa Streich, en tysksvensk tonsättarinna har skrivit för fyra slagverkare. Hennes musik liknar ett
teaterstycke; i ett litet pariserhjul sätter man olika
saker i vagnarna som ger ljud när man snurrar på
det. Hela stycket har ett väldigt speciellt instrumentarium med glas, en linbana som binder ihop
alla stämmor, flaskor, koskällor, mekaniska objekt
och en hel massa äggskärare, berättar Jonas
Larsson.
Spiegel im Spiegel för viola och piano är ett smärtsamt vackert stycke av esten Arvo Pärt som bott i
Berlin. Det spelas under den fjärde konserten med
Berlin i blickpunkten, men trots att musiken räknas
som nutida har den redan hunnit få några år på
nacken.
Ett av Johanna Perssons favoritstycken i konsertserien är engelsmannen Thomas Adès stråkkvartett
Arcadiana.
– Men egentligen är det svårt att välja ut ett särskilt
stycke. Nutida musik har så olika klangvärldar som
är svåra att jämföra. Egentligen är det snarare hur
styckena är ställda mot varandra som jag tycker
mest om. Man kan ju inte börja med en chilisoppa
som slår ut allt, säger hon.
James MacMillans Memento är förmodligen så
långt ifrån en chilisoppa man kan komma. Stråkkvartetten frammanar den skotska naturen med
hest sträva melodislingor och dimmiga stråkklanger. Kompositören är dubbad till riddare av
den brittiska drottningen och har ett Sir framför
sitt namn, därav kopplingen till London.
Förra året firade musikpiloterna i Gageego!
20-årsjubileum. Ensemblens kärna består av åtta
till tio musiker med ett glödande intresse för
nutida musik. Resten av musikerna handplockas
och gruppen fluktuerar i storlek beroende på
vilka stycken man spelar. Det är roligt, tycker de
båda medlemmarna, men det kräver en del
planering som man turas om att ansvara för.

STENHAMMARSALEN
SÖNDAG 2 OKT KL 18.00
SÖNDAG 20 NOV KL 18.00
SÖNDAG 5 FEB KL 18.00
SÖNDAG 2 APRIL KL 18.00

Abonnemang för alla fyra konserter: 675 kr
(Abonnenter i orkesterserier får 40% rabatt)
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gas
FESTIVALE N

DÄ R A LLT I N G H Ä N D E R
Gothenburg Art Sounds skrivs förkortningen ut,
GAS för alla intresserade som i över 15 år besökt
den internationellt omtalade festivalen. För er
som bara stött på namnet i förbigående kan vi
informera om att det är Sveriges största festival
för ”ljudkonst, modern komposition, improvisation och electronica”. Ett spänningsfält mellan
installationer, dansmusik, performances och samtida konstmusik så ny att den bränns. Det finns
alltså nästan alltid något att ta del av oberoende
av vilket humör man är på. Och på humör blir
man när festivalen är i gång, det menar Staffan
Mossenmark, festivalgeneral:
– Vi har fått väldigt många positiva reaktioner.
Ofta är det så att man bestämt sig för att se och
höra en artist eller ensemble och samma kväll
har ytterligare några akter framträtt som då blivit
nya upptäckter för besökaren. Det är lite så vi
arbetar, att föra samman artister som skiljer sig åt
så att spännande kontraster uppstår. I år ska vi till
exempel vara på Storan en hel dag. Man köper en
biljett och kan gå på sju eller åtta konserter med
allt från improvisation och dansframträdanden
till samtida kammarmusik.
Festivalen samlar några av vår tids mest kreativa
och nyskapande ljudkonstnärer, musiker och
improvisatörer. Sedan första festivalen 1999 har
man kunnat presentera ett flertal internationella
storheter och årets festival är inget undantag.
Bland höjdpunkterna finns den firade ensemblen
Zeitkratzer som spelar den akustiska versionen av
rockaren Lou Reeds legendariska dubbelalbum
Metal Machine Music, mödosamt överförd till
noter och arrangerad för de åtta musikerna i ensemblen som består av piano, stråk-, blås- och slagverksinstrument. Lou Reeds album chockade
publiken med sina vrålande elgitarrer och feed-

backeffekter när det kom 1973 och att höra samma
musik med en akustisk ensemble kan bli en högst
förbryllande upplevelse. Lou Reed gav sin välsignelse åt projektet och samarbetade även med Zeitkratzer några år före sin död. Göteborgs
Symfoniker medverkar också på festivalen med
konserter där publiken bland annat får höra Brett
Deans orkesterverk Testament och Simon SteenAndersens pianokonsert. I den senare spelar
solisten inte bara en vanlig flygel utan också
synth med samplade ljud från ett piano som
släpptes på flera meters höjd och kraschade. De
ostämda tonerna från det mörbultade instrumentet vid sidan av flygelns magnifika klanger skapar
helt nya stämningslägen. Filmsekvenser från
pianokraschen visas synkront med musiken.
2016 års festival hålls den 21-29 oktober och kan
bjuda på ett 15-tal akter. Staffan Mossenmark har
några specialtips för sugna besökare:
– Från Kanada kommer Myriam Bleau och framför sitt verk Soft Revolvers. Där möts elektroniken
och det visuella i en audiovisuell performance där
fyra skivtallrikar av akryl roterar i ljud och ljus.
Sedan har vi lyckats engagera Orchestre National
de Jazz från Frankrike, ett unikt band med skickliga
musiker och egen profil. Väldigt kul.
Festivalen omfattar inte bara konserter utan
också publiksamtal, seminarier och workshops.
Bland annat ett samarbete mellan kulturskolan i
Västra Frölunda, Högsbo och Askim och de danska
musikerna Lisbeth Diers, slagverk, och Kasper Bai
Andersen, gitarr. Hela programmet presenteras
på gas-festival.com.

GÖTEBORGS SYMFONIKER
STORA SALEN
21 OKT KL 18.00
22 OKT KL 15.00
27 OKT KL 19.30

Miriam Bleau framför sitt verk Soft Revolvers
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SPETSA TILL
DINA KUNDMÖTEN
Med företagsabonnemanget High Five kan du
fördjupa relationen med kunder och samarbetspartners och nätverka i en avspänd och annorlunda miljö. Varje träff bjuder på en mingeltallrik,
ett glas gott vin, besök bakom scenen, en konsertupplevelse och så klart en mängd värdefulla
kontakter.
Torsdag 6 oktober kl 17.30, konsert kl 19.30
DAVID BOWIE: BERLINTRILOGIN
Göteborgs Symfoniker tillsammans med Magnus Carlson,
Jennie Abrahamson och Moto Boy hyllar David Bowie med
klassiska låtar från hans framgångsrika karriär med en
naturlig målgång i Where Are We Now från 2013 där
Bowie blickar tillbaks på sin tid i Berlin.
Onsdag 9 november 17.30, konsert kl 19.30
PÅ STRADIVARIUS: FRANK PETER ZIMMERMANN
Hör fenomenale Frank Peter Zimmermanns halsbrytande
vändningar i Bartóks andra violinkonsert från 1938, en fin
kombination av uppfinningsrik folkmusik och framtidens
klanger. Hör även Symfonikarnas skärpa i Beethovens
Coriolanus och lekfulla fjärde symfoni.
Torsdag 8 december 17.30, konsert kl 19.30
BACH: JULORATORIET
Mången jul sedan uruppförandet i Leipzig 1734 har människor
fängslats och förundrats av Juloratoriets innerliga och jublande
musik för orkester, kör och sångsolister. I del 1-3 skildras
Jesus födelse och händelserna de följande dagarna.
Pris: 1750 kr/abonnemang.
Läs mer på: gso.se/highfive

HIGH FIVE FÖRETAGSABONNEMANG
BOKA PÅ GSO.SE/HIGHFIVE ELLER RING EVA ESSVIK 031-726 53 88
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WILLHELM
STENHAMMAR
FÅR EGET SÄLLSKAP
Få personer har haft ett så starkt inflytande på
Göteborgs Symfonikers verksamhet och utveckling som tonsättaren, pianisten och dirigenten
Wilhelm Stenhammar. Göteborgs Orkesterförening
drabbades redan 1907, två år efter föreningens
bildande, av en rejäl kris. Dåvarande chefdirigenten Heinrich Hammer lämnade hastigt Göteborg
efter konflikter med styrelsen, enligt Jan Ling
främst gällande rekryteringsfrågor men det talades
också om olämpligt beteende gentemot en solist,
och orkestern behövde omgående en trygg och
skicklig ledargestalt. Wilhelm Stenhammar kom
på tal och man visste att han befann sig i Florens
förattkomponera. Göteborgs orkesterförenings ordförande Peter Lamberg och kassör Herman Mannheimer reste brådstörtat dit för att försöka övertala
och locka honom till Göteborg som förste kapellmästare. De lyckades.
Den stockholmsfödde Stenhammar flyttade till
Göteborg där hans pionjärinsatser under de kommande 15 åren blev en lysande epok i orkesterns
historia. Stenhammar bjöd in tonsättare som
Nielsen och Sibelius att dirigera egna verk och han
introducerade också samtida orkesterverk av
Mahler, Bruckner och Debussy. Stenhammar skrev
också teatermusik för Lorensbergsteatern, en andra
symfoni samt en kantat till den stora Göteborgsutställningen 1923. Han lämnade Göteborg 1923 och
flyttade till Stockholm där han efter något år som
chefdirigent för Kungliga operan drabbades av ett
slaganfall. 1927 flyttade han och hustrun tillbaka
till Göteborg, och sommaren samma år fick han
ännu ett slaganfall vid sommarvistelsen i
Jonsered och avled.
Alla Stenhammars stora orkesterverk har funnits
på Göteborgs Symfonikers repertoar sedan dess:
de två symfonierna, de två pianokonserterna, den

fina
orkesterserenaden och inte
minst mellanspelet
ur kantaten Sången som
blivit ett alltid lika stämningsfullt och uppskattat
extranummer.
Det känns alltså högst passande att ett Wilhelm
Stenhammarsällskap nu bildas i Göteborg, men
naturligtvis öppet för alla inom och utom Sverige.
Initiativtagare till sällskapet är Susanna Pernheim,
Caj Strandberg och Anders Wikström. Sällskapet
invigs onsdagen den 28 september 2016 kl 18 i
Stenhammarsalen i Göteborgs Konserthus. Medverkar gör bland andra Herbert Blomstedt, Carl
Wilhelm Stenhammar (Stenhammars sonson),
musiker ur Göteborgs Symfoniker, Göteborgs
Symfoniska kör, pianisten Martin Sturfält och
Dan Olsson från Göteborgs kammarmusikförening. Det är fri entré och ingen föranmälan krävs.
Wilhelm Stenhammar uppmärksammas också
vid konserterna den 30 september och 1 oktober
med Göteborgs Symfoniker, Herbert Blomstedt
och pianisten Martin Sturfält som spelar Stenhammars andra pianokonsert och Stenhammarfantasten Herbert Blomstedt, som är sällskapets
beskyddare, dirigerar Beethovens Symfoni nr 6
”Pastoralsymfonin”. Och den 1 oktober är det på
dagen 100 år sedan Wilhelm Stenhammar
dirigerade samma symfoni med Göteborgs
Symfoniker!
STENHAMMARSALEN
28 SEPT KL 18.00, MINGEL FRÅN KL 17.30
FRI ENTRÉ
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frågor

Vi tar pulsen på Martin Sturfält, pianist och aktuell som solist i Stenhammars andra
pianokonsert 30 september och 1 oktober.

Hemlig last
Orgel! Jag har en nästan barnslig
fascination för orglar. Det är lite
samma känsla som när man ville
stanna och kolla på en grävmaskin
när man var fyra år och var på
promenad med mamma.

Stenhammar ligger helt klart
väldigt bra till i toppen.
Mitt livs överraskning
Att jag flyttade hem till
Sverige igen efter tio
år i London.

Hobby
Matlagning helt klart, vilket i sin tur
lett till diverse andra relaterade
hobbyer som att odla grönsaker till
exempel. Bland dem gamla italienska
arvesorter av tomater, bondbönor,
sparris, spetskål…
Min oas
Hemma faktiskt. Är lyckligt lottad att
bo på en fantastiskt vacker plats mitt i
Södermanland vid sjön Valdemaren.
Favoritmusik
Den svåraste frågan av alla! Men
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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

Mitt tips
Två tips: Våga
upptäcka våra
fantastiska svenska
tonsättare – historiska såväl som
nutida. Och ta det
engelska köket på allvar,
det har oförtjänt dåligt
rykte.
Äter helst
Allt, enligt min fru. Och det är
frågan om det inte är sant!
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GÖTEBORGS SYMFONIKER
ALLTID NÄRA TILL HANDS

DOWNLOAD
NOW
Ladda ner vår
app kostnadsfritt
idag!

Huvudsponsor av kultur i världsklass
– i mer än tre decennier
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Volvo Group

Andra världskriget dominerade förstås hela västvärlden och kriget kröp allt närmare Sverige. Tyskarna hade
kontroll över Danmark och Norge sedan sommaren
1940, och hösten 1940 hade man tagit stora delar av
Sovjetunionen och de tyska trupperna befann sig i
Moskvas omedelbara närhet när en av 1900-talets
strängaste vintrar slog till. Finland kämpade med tyskt
bistånd mot de sovjetiska trupperna och återerövrade
förlorad mark. I Göteborg följde man förstås oroligt
de politiska händelserna, men på något märkligt sätt
blev kultur, konst och umgänge en
glädjekälla som inte fick kväsas. I
september kunde man i Handelstidningen läsa om hela den
kommande säsongen i Göteborgs
Konserthus:
”Orkesterföreningen har otvivelaktigt gjort vad den kan för att trots
de oroliga förhållandena ute i världen tillförsäkra
göteborgarna en intressant och stimulerande
konsertsäsong. Till de festliga inslag musikpubliken
har att vänta under säsongen hör framförallt Mozartjubiléet. De fem stora abonnemangskonserterna
bibehållas. Den första blir 3 november, då den tyske
pianisten Wilhelm Backhaus medverkar i Brahms’
pianokonsert i d-moll. Vid den andra konserten 9
december firas, som tidigare omtalats, Mozarts
150-årsjubileum, och vid den tredje, 16 januari, får
man höra den finska sångerskan Aulikki Rautawaara.

Den tyske violinisten George Kulenkampff medverkar
vid fjärde abonnemangskonserten 26 mars, då han
spelar Brahms’ violinkonsert, och vid säsongens sista
abonnemangskonsert få vi höra den chilenske pianovirtuosen Claudio Arrau, som icke gästat Göteborg på
många år.”
Det kan vara intressant att notera att tysk musik och
tyska artisters ställning i Sverige inte på något sätt tycks
ha påverkats av nazisternas krigföring och maktövertaganden i Europa. Programrådet bestod vid denna tid
av orkesterns chefdirigent, ryskjudiske Issay Dobrowen, dirigenten
Sixten Eckerberg samt orkesterföreningens sekreterare Emil
Hansen. Polemiken mot Tyskland bedrev Handelstidningen på
annan plats under ledning av
redaktören Torgny Segerstedt.
Backhaus, ja. Han var ett tyskt underbarn som
upptäckts av legendariske dirigenten Artur Nikisch –
chefdirigent för Gewandhausorkestern och Berlins
filharmoniker 1895-1922. När Wilhelm Backhaus var
i tioårsåldern togs han med på konserter där pianistlejonet Eugen d’Albert spelade Brahms pianokonserter
– med tonsättaren som dirigent! Detta var bara några
år innan Brahms avled. Senare kom Backhaus att ta
pianolektioner för Eugen d’Albert i Frankfurt så det
är inte underligt att Wilhelm Backhaus betraktades
som en av sin tids finaste Brahms-pianister. 1941 var
han 57 år gammal och på toppen av sin karriär när han
kom från Tyskland för en engångskonsert i Göteborgs
Konserthus. Recensionerna var positiva, men inte
utan reservationer. Gösta Nystroem skrev i Handelstidningen:
”Backhaus äger just det rikt pulserande temperament,
som skall till för att rätt tolka denna musik. Den
patetiska kraft, som glöder i hans ton griper en
med hull och hår liksom den osentimentala
ömheten, den dramatiska högspänningen i
varje tonuttryck. De stora breda vingslagen i denna musik har han tillfullo förstått och även underordnat sig, men
däremot finner man icke alltid den
poetiska inlevelsen.”
Knut Bäck i Göteborgs-Posten var mer
kärnfull i sin bedömning:
”Hans konstnärliga verktyg är mejseln, ej
penseln, men han kan också konsten att teckna
de finaste linjer – på pedalen känner man pianisten,
heter det! – och även att med mursleven forma de

ÅRET VAR

1941

Underbarnet Wilhelm Backhaus och den legendariske
dirigenten Artur Nikisch.
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solidaste klaverklangs-pelare. Backhaus är antiromantiker bokstavligen talat ut i fingerspetsarna och den som har svårt att renonsera från
till exempel den metafysiskt inriktade romantiken i d-mollkonsertens adagio, känner en viss
kyla inför Backhaus spel, trots all beundran.”
Recensenten hyllar i samma recension
Dvoráks Symfoni nr 9 ”Från Nya världen” som
tonsättaren skrev i New York. Knut Bäck pekar
på den tjeckiske tonsättarens ”nationellt
musikantiska drag” men tillägger skarpt: ”trots
New York – och niggermiljön”.
För den som vill höra Backhaus tolkningar
och jämföra intrycken finns det flera intressanta
inspelningar av Brahmskonserterna, bland dem
nr 1 med BBC Symphony Orchestra och Sir
Adrian Boult (EMI/Naxos, 1932) samt med
Wiens filharmoniker och Karl Böhm (Decca,
1953), och nr 2 med samme dirigent och
orkester inspelad 1967 när Wilhelm Backhaus
var 83 år gammal (Decca).
Vintern 1941 hyllade Göteborgs-Posten
Mozart vid 150-årsjubiléet (i själva verket
150-årsminnet av tonsättarens död) med en
stort upplagd, biografisk artikel av Knut Bäck. På
Konserthuset gavs en minneskonsert med Symfoni nr
40 och rekviet. Recensenten är där och dristar sig att
kritisera rekviet: ”Det måste medgivas att Mozarts
Requiem ej håller samma konstnärliga höjdnivå helt
igenom, uttryckskraften slaknar, mattas här och var
mot slutet…”
Framförandet tycks dock ha bevekt Knut Bäck som
även uppmärksammade kören, den som i dag har
namnet Göteborgs Symfoniska Kör:
”Utförandet av requiemet blev verket och kvällen
värdigt. Matti Rubinstein hade ägnat det en ingående
och omsorgsfull instudering med huvudvikten fullt
riktigt lagd på helhetsverkan men också med kärleksfull omvårdnad om detaljernas skönhet och uttrycksfullhet. Kören skötte sin uppgift på berömvärdaste sätt,
samverkan mellan dirigent och kör hade tydligen varit
den bästa. Resultatet blev också fullgott.”
I dag skulle nog inte många hålla med Knut Bäck.
Mozarts Requiem har säkrat sin plats i musikhistorien.
Men det bästa är naturligtvis att bilda sig en egen
uppfattning. Och som av en händelse framförs både
Brahms första pianokonsert och Mozarts rekviem
under september-oktober.
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Nu – när tiden står på glänt
Hur minns vi vår upplevelse av tid, ett nu, ett
koncentrerat ögonblick?
Ett fotoalbum var tidigare en samling bilder och
ofta ordnade i en tidslinje, i kronologisk ordning.
Fotografier som sedan över åren långsamt bleknar,
försvinner bort, likt oss själva.
Ändå måste vi betrakta fotografiet som ett försök
att frysa tiden och för ett ögonblick göra oss och
tillfället för dokumentationen odödliga. Om inte
odödliga, så i alla fall ett försök till att sträcka ut
tiden att omfatta mer levande tid än vad vi själva
kan uppnå.
Ett existentiellt dilemma.
Att fånga ögonblicket genom att fotografera nuet
är i dag en beteendeform som många har som sin
dagliga rutin. Att via mobiltelefonen upprepa och
upprepa självbekräftelsen via en vardaglig bild, som
ett bevis om att vara vid liv, att vara i livet, att
existera i nuet.
Nu, nu och nu. Ett nutida Sisyfosarbete.
Nuet. Ögonblicket. Upplevelsen av förtätning,
av ett koncentrerat fokuserat lyssnade av ett undflyende ögonblick, är vad musikens väsen har som
livsform och existensmöjlighet.
Detta är musikens ursprungliga livsform och har
varit likt så i årtusenden innan dokumentationsformer uppfanns som möjliggjorde musikens
gestaltningar om inte förevigade, så i alla fall en

förlängning av dess existens ytterligare en tid.
Att lyssna på musik under en konsert är att vara
i ett nu. I ett slags mitten, ett mitt i.
Något emellan ett då och ett sedan. En pärlband
av nu, nu, nu, nu, nu…
Som att kika genom en dörrspringa där synfältet är ytterst begränsat. Omöjligt att veta vad som
kommer från vänster innan det passar ens synfält
för att sedan försvinna ut till höger.
Att uppleva ett stycke ny musik och aldrig tidigare upplevd musik är som att se eller kanske
snarare lyssna genom denna dörr på glänt.
Som lyssnare har vi ingen möjlighet att veta vad
som komma skall och vart denna musik kommer
att leda oss. Det finns endast ett nu.
En liten springa av tid, där vi fokuserat kan
existera tillsammans med musiken och musikerna
och följa med ackord för ackord, ton för ton och
följa musiken tills den oundvikligen kommer att
klinga ut och till nuet där musiken har lämnat oss
och rummet.
Efter detta är musiken historia och finns endast
kvar hos oss själva, i oss själva, i vårt minne.
Göteborg Art Sounds är en festival som vill lyfta
fram och presentera nuet.
Det om möjligt helt aktuella och intressanta i
den musik som söker, ibland finner, undersöker
och experimenterar i form, klang och gestaltning.
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Allt sammantaget för att vi som lyssnare ska få om
möjligt uppleva ett nu.
Ett nu som kanske överraskar oss, kanske
behagar oss eller, vem vet, kanske
provocerar oss till eftertanke och nya
tankar om vad musik kan vara idag
och i detta nu.
Göteborg Art Sounds vill öppna
dörren på glänt för att sedan
kunna öppna nya dörrar till helt
nya rum, korridorer och
våningsplan där fortfarande
många dörrar i detta nu ännu
inte har öppnats, inte ens på
glänt.

Staffan Mossenmark,
kompositör och konstnärlig ledare
för GAS-festivalen

107

Symfonikrysset 1
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 4 november. Vinnaren får två biljetter till en valfri konsert med
Göteborgs Symfoniker och en trerätters middag för två i restaurangen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Symfoniker med egen bricka
Runt 1600 byts i Göteborgs Konserthus
Gör en musikalisk resa till Rom
Jazzig jämtländska
Får ett eget sällskap
Vann Pulitzerpriset i musik
4
Har även en liten trombon
Oslagbar pianist
Känd för Berlintrilogin
Säsongens Artist in Residence

I Västsverige insjuknar fler än
10.000 personer i cancer varje år.

1
2
3

5
6
7

I Symfonikrysset nr 3 var ”Stravinsky” rätt svar och det
kunde Stellan Björkman, Göteborg. I Symfonikrysset nr 4
var den rätta lösningen ”Rouvali” vilket listats ut av
Birgitta och Ulf Larsson, Alingsås. Vi gratulerar vinnarna!

Mer än hälften kommer att bli botade.

8
9
10

HON VANN BILJETTER
Annika Berggren blev vinnare av vår instagramtävling i maj.
Grattis till de två biljetterna Annika!
Tävlingen fortsätter – skicka in dina bilder och vinn biljetter
till Göteborgs Symfoniker. Så här gör du:
Ta en bild på ditt konsertbesök med din telefon i Konserthuset. Publicera bilden på facebook eller instagram med
taggen #Göteborgssymfoniker. Alla taggade bilder hamnar
på gso.se/tavling, där du kan läsa mer om tävlingen. (Tänk
på att din profil måste vara öppen för att fotot ska synas).
Varje månads vinnarbild kommer att uppmärksammas i
våra olika kanaler.

Tack vare framgångsrik forskning botas en allt större andel av dem som insjuknar
i cancer. Verksamma bromsmediciner gör att den som inte botas lever allt längre.
Forskningen ger även individer som lever med cancer, eller som blivit botade, allt
bättre livskvalitet. Samtidigt som antalet cancerdiagnoser ökar kan vi faktiskt bota fler
än hälften av dem som drabbas.
Sedan Jubileumsklinikens Cancerfond bildades 1952 har den tillfört cancerforskningen vid eller i anslutning till Jubileumskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg betydande resurser.
Cancerforskningen i Sverige bekostas till största delen med privata medel. Din insats
är därför viktig och genom din gåva kan du göra skillnad. Bedriver vi god forskning
i Västsverige attraherar vi också öppna, nyfikna och kunniga läkare, sköterskor, sjukhusfysiker och annan specialistutbildad vårdpersonal. Därigenom ökar kvaliteten på cancervården för oss alla här i Västsverige.

Stöd cancerforskning i Västsverige

Kom ihåg att det inte är tillåtet att fotografera under
pågående konsert.

108

jubileumsklinikenscancerfond.se Telefon: 020-900979 Pg 900979-6 Bg 900-9796

Spelglädje, logistik och
1250 musikanter
TEXT PETRA KLOO VI K

Den 15-18 juni, för tredje året i rad, gick Side by
Side by El Sistema Sweden av stapeln i Göteborg.
Ett internationellt musikläger som initierades av
El Sistema och som Göteborgs Symfoniker nu
förvaltar och står som huvudarrangör för. Lägret
är en del av Göteborgs stads 400-års
jubileum och samlade i år 1250 unga
musikanter från ett 20-tal länder. I tre
dagar spelades det orkester och sjöngs
det i kör på tre olika nivåer och lägret
avslutades med en manifestation i spelglädje då samtliga deltagare gav konsert
tillsammans med Göteborgs Symfoniker – Sveriges Nationalorkester i
Lisebergshallen.
Den konserten blev även en manifestation i logistik, en ”stol-lek” av största format
då orkestrarna bytte plats med varandra, notställ
radades om och varje deltagare sida vid sida fick
möta en förebild och glädjas över att vara någon
annans förebild. Som mest var det 650 musiker på
podiet!

FOTO LISA THAN N E R

Klassiska tonsättare som Sibelius, Sjostakovitj,
Händel och Charpentier klingade med osedvanlig
energi i Lisebergshallen, en alldeles vanlig idrottshall som blev arenan för finalkonserten. Här tog
den klassiska musiken plats mitt i samhället och
det var de unga som visade vägen
mot framtiden.
Side by Side har höga ambitioner.
Med Gothia Cup som förebild
ämnar man bli världens största
musikläger och en mötesplats som
bygger broar mellan människor,
kulturer och kontinenter. Ju fler deltagare desto större är chansen att
möta och upptäcka något nytt, att
tränas till tolerans och samverkan trots skillnader
och olikheter. El Sistema är Symfonikernas viktigaste samarbetspartner i uppbyggandet av lägret och
Side by Side präglas av de värderingar och
perspektiv som El Sistema står för. Side by Side är
beviset på att den klassiska musiken är ytterst
relevant, precis här och nu och för många!
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Atterberg-cykeln
fullbordad
Nu har den femte och avslutande cd:n
i serien med Atterbergs samtliga
symfonier med Göteborgs Symfoniker
och Neeme Järvi kommit ut på
Chandos. Det är den första kompletta
utgåvan med en svensk orkester och
serien innehåller också fler tidigare
ej inspelade orkesterverk. De tidigare
utgåvorna har fått fina lovord av internationella kritiker och den avslutande
utgåvan hyllas av Gramophone: ”Hans
enda körsymfoni, Sinfonia visionaria,
kan ses som summa summarum av
hans karriär: en vackert utarbetad
kantat-symfoni, resultatet av ett helt
livs erfarenhet… subtil och djuplodande.” Recensenten Guy Rickards
hyllar också tolkning och inspelning:
”Järvi och hans Göteborgsstyrkor
står för exemplariska framföranden,
starkare i tolkningslinjen än sina medtävlare och
mycket mer livfullt inspelade. Lyssna bara på
inledningsackordet i Nr 9 där man hör djupet i

VOLYM 1
Symfoni nr 6
”Dollarsymfonin”
En Värmlandsrapsodi
Svit nr 3 för violin och viola
Symfoni nr 4

VOLYM 2
Symfoni nr 2
Symfoni nr 8

Chandos ljud och Torbjörn Samuelssons enastående inspelning.” Skivorna finns till försäljning
i Konserthusets shop. Läs mer om tonsättaren i
artikeln Den omstridde Atterberg på gso.se.

VOLYM 3
Symfoni nr 1
Symfoni nr 5 ”Funebre”
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VOLYM 4
Symfoni nr 3 ”Västkustbilder”
Tre nocturner
Vittorioso

En stämledare rundar av
sin karriär
Fagottisten Arne Nilsson går efter 37 år hos Göteborgs Symfoniker i pension. Han anställdes 1979
som stämledare och spelade under en lång karriär
under fyra chefdirigenter: Charles Dutoit, Neeme
Järvi, Mario Venzago och Gustavo Dudamel.
– Bland det första jag gjorde var Berlioz Symphonie
fantastique med Charles Dutoit. Där finns mycket
för fagott och jag var ganska spänd inför konserten. Men när jag väl började spela så kändes allt
väldigt bra.
Första åren var det tufft i fagottstämman som
då bestod av tre musiker. Det var mycket att göra
men trots begränsad tid var man väl förberedd
inför varje veckas konsert.
– Vi praktiskt taget bodde på Konserthuset, berättar Arne Nilsson.
När Neeme Järvi blev chefdirigent och Volvos
sponsring gjorde att orkestern kunde utökas med
20 musiker blev det en fagottjänst till.
– Det var jag, Christer Nyström och Ylva Holmstrand, sedan kom Anders Engström tack vare
sponsringen. Det var ett fint sammansvetsat gäng
både socialt och musikaliskt. Vi övade mycket
tillsammans och lät fint ihop. Samarbetet och den
fina stämningen i fagottstämman är kanske
det jag uppskattat mest under mina år i
Göteborgs Symfoniker.
Nu har en ny generation tagit över
med Ole Kristian Dahl och Kaitlyn
Cameron i täten.
– Det har varit väldigt roligt
att få uppleva samma fina
kamratskap med de nya
musikerna de senaste två
åren.
Arne Nilsson har förstås
upplevt den fantastiska
utveckling Göteborgs
Symfoniker gjort från
1980-talet och framåt med
en mängd prisade inspelningar och turnéer som gått

till stora delar av världen. Det har blivit en väldigt
massa konserter.
– Det jag kommer att sakna mest är den sköna
känsla man får på en konsert när allt fungerar.
Det är härligt.
Även om Arne Nilsson lämnar musikeryrket så
kommer han att bli kvar i Konserthuset.
– När Konserthuset fick sin första dator 1979 frågade man om jag kunde göra i ordning den eftersom jag också är utbildad civilingenjör i teknisk
fysik. Sedan gav det ena det andra och jag blev
datoransvarig i verksamheten och fick sköta allt
med datorer och nätverk. Så det kommer jag att
fortsätta arbeta med några år till.
Men han kommer att få mer tid att umgås med
hustrun Anette Olsson, fagottist på Göteborgsoperan, och kan även ägna sig åt sin ovanliga
hobby:
– Modellflyg. Jag är ordförande i klubben AKMG
som håller till på Torslanda. En rolig verksamhet
där syftet är att utöva hobbyn och ha kul tillsammans.
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NYTT & BLANDAT

NYTT & BLANDAT

”Tack för helt underbara dagar! Detta
var något av det bästa jag har gjort i hela
mitt liv. Alla som var med och ordnade
detta: Ni är helt fantastiska!”

En violinist har
lämnat oss

Finlands store
tonsättare död

Haka på Höstlovskören!
På höstlovet bildas varje år en helt
ny kör med sångsugna ungdomar i
Göteborgs Konserthus. Deltagarna
repeterar tillsammans i fyra dagar
och ger en konsert i Stora salen.

Kören leds av Simon Phipps.
Ungdomar 14-18 år är välkomna
att anmäla sig till:
mats.kjelbye@gso.se
Höstlovskören är ett samarbete

mellan Göteborgs Symfoniker,
Kultur i Väst och Riksförbundet
Unga Musikanter.

Birgit Nilsson gör entré igen
I oktober kommer de nya 500kronorssedlarna som pryds av den
legendariska sopranen och operasångerskan Birgit Nilsson (19182005). Den perfekta sedeln när
man ska köpa biljetter till Göteborgs Symfoniker. Birgit Nilsson
framträdde första gången med
Göteborgs Symfoniker 1944 då hon
sjöng Elisabeths hälsningssång ur
Wagneroperan Tannhäuser samt
Beethovens konsertaria Ah!
Perfido. Hon gav konserter med
orkestern vid ytterligare nio tillfällen fram till 1971, och var sedan
gäst i konsertprogrammet Min
musik 1994 samt vid ett scensamtal om Wagners Valkyrian som gavs
med Göteborgs Symfoniker och
Kent Nagano 2002.

Einojuhani Rautavaara har avlidit 87 år gammal. Han blev på
sin ålders höst internationellt
uppmärksammad och kom att
bli en av de mest spelade finska
tonsättarna. Förutom den finska
traditionen hade han också ett
internationellt perspektiv efter
studier för Vincent Persichetti,
Roger Sessions och Aaron Copland i USA. Rautavaaras tidiga
musik kännetecknades av tolvton
och modernistiska experiment,
men litteraturen, naturen och
andligheten följde med under
hela hans karriär och resulterade
under senare år i romantiskt och
mystiskt färgade verk. Exempel
är Cantus arcticus från 1972 och
sjunde symfonin Angel of Light

från 1997. Det förra har spelats
av Göteborgs Symfoniker (1992),
liksom orkesterverken Angels and
Visitations (2001) och åttonde
symfonin The Journey (2002).
Orkestersatsen Myren ur Cantus
arcticus finns inspelad med Göteborgs Symfoniker och Neeme
Järvi på dubbel-cd:n Aurora
(Deutsche Grammophon).
Ruatavaara komponerade åtta
symfonier, sju operor och ett flertal vokalverk samt musik för
kammarensembler och soloinstrument. Han sade om sitt eget
skapande: ”Det är min tro att
musik är storartad om lyssnaren
vid något tillfälle fångar en skymt
av evigheten genom tidens
fönster.”

Taxi, var god dröj...
Det svaret behöver Konserthusets
abonnenter inte längre höra. Från
och med i höst kommer Taxi Göteborg att ha en egen värd närvarande
vid varje abonnemangskonsert.
Värden får ett eget utrymme i
garderobshallen där man får hjälp
att boka taxiresan hem. En smart
och smidig service som gör
konsertbesöket så mycket enklare!
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Britt-Louise Johansson, tidigare violinist i Göteborgs Symfoniker, har avlidit efter en kort tids sjukdom. Hon
anställdes i orkestern 1972 och arbetade fram till 2010. Under sin tid i
orkestern hann hon spela under flera
av orkesterns chefdirigenter: Sergiu
Commisiona, Sixten Ehrling, Charles
Dutoit, Neeme Järvi, Mario Venzago
och Gustavo Dudamel. Perioden med
Neeme Järvi skattade hon särskilt högt,
inte minst när orkestern turnerade
utomlands och fick uppleva publiksuccéer i bland annat Dublin och
London. Hon sörjs närmast av maken
Bo Olsson, altviolinist i Göteborgs
Symfoniker, och två söner.

Metropolitan
har fått en ny chef
James Levine har lämnat sitt uppdrag
som music director för Metropolitanoperan i New York av hälsoskäl, han
har haft svåra ryggproblem och skakningar i armarna under en tid. Han
efterträds av kanadensaren Yannick
Nézét-Séguin som också är chefdirigent för Philadelphiaorkestern sedan
2012. Yannick Nézét-Séguin dirigerade
Göteborgs Symfoniker 2006 i ett program med
Sjostakovitjs
femte symfoni
och Mahlers
Rückertsånger
med Katarina Karnéus
som solist.

GÖTEBORGS SYMFONIKER –
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
MICHAEL KARLSSON
HELENA KOLLBACK HEUMAN
LOTTE LYBECK PEHRSSON
HANS MALM
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
LEONARD HAIGHT
ANNICA KROON
JAN LINDAHL

116

SAMUEL RUNSTEEN
ELIN ANDERBERG STJÄRNA
INGRID STUREGÅRD
THORD SVEDLUND
VAKANT
VIOLA
PER HÖGBERG*
LARS MÅRTENSSON*
TUULA FLEIVIK NURMO**
SUSANNE BRUNSTRÖM
KARIN CLAESSON
NILS EDIN
HENRIK EDSTRÖM
NAJA HELMER
BJÖRN JOHANNESSON
MAGNUS LUNDÉN
KEJO MILLHOLM
BO OLSSON
ELLINOR ROSSING
CELLO
ERNST SIMON GLASER solocellist
CLAES GUNNARSSON solocellist
JOHAN STERN*
JUN SASAKI **
PIA ENBLOM
PAULA GUSTAFSSON APOLA
ERIK HAMMARBERG
OSCAR KLEVÄNG

SVERIGES NATIONALORKESTER
KARIN KNUTSON
PETRA LUNDIN
ANDERS ROBERTSON
GREGOR WYBRANIEC
KONTRABAS
HANS ADLER*
BO EKLUND*
JAN ALM**
CHARLES DERAMUS
JENNIFER DOWNING OLSSON
MARC GRUE
ERIK MOFJELL
IDA ROSTRUP
JENNY RYDERBERG
FLÖJT
ANDERS JONHÄLL*
HÅVARD LYSEBO**
TINA LJUNGKVIST
VAKANT (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)

TROMBON
LARS-GÖRAN DIMLE*
AUDUN BREEN**
VAKANT

FAGOTT
OLE KRISTIAN DAHL*
KAITLYN CAMERON
VAKANT
VAKANT

TUBA
MORTEN AGERUP*

HORN
LISA FORD*
VAKANT**
KRISTINA BORG
DICK GUSTAVSSON
INGRID KORNFÄLT WALLIN
KRISTER PETERSSON
TRUMPET
BENGT DANIELSSON*
PER IVARSSON*
PAUL SPJUTH**
BÖRJE WESTERLUND**
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BASTROMBON
JENS KRISTIAN SØGAARD

HARPA
ERIK GROENESTEIN-HENDRIKS*
PIANO/CELESTA
ERIK RISBERG*
PUKOR
HANS HERNQVIST*
MARTIN ÖDLUND**
(även slagverk)
SLAGVERK
ROGER CARLSSON*
FREDRIK BJÖRLIN**
KENNETH FRANZÉN

NÄSTA NUMMER AV PODIET
KOMMER I NOVEMBER
BACHS JULORATORIUM
Innerlig julmusik med körspecialisten Laurence Equilbey

TACK TILL VÅRA
SAMARBETSPARTNERS

VIOLIN: FRANK PETER ZIMMERMANN
Tysklands store musiker spelar Bartók
RELAXED PERFORMANCE
En ny konsertform anpassad för konsertbesökare
med olika funktion
STANLEY CLARKE
Den legendariske jazz-, funk- och
fusionbasisten på besök med sitt band

FÖRSTE HUVUDSPONSOR

RUDRESH MAHANTAPPA
Amerikanskindisk saxofonist
med helt eget sound
MANFRED HONECK TILL GÖTEBORG
Efterlängtad dirigent tillbaka efter 16 år

HUVUDSPONSORER

SPONSORER

FO RTI S S I M O

Göteborg & Co
FO RTE

Castellum AB
M E Z Z O FO RTE

Länsförsäkringar Göteborgs och Bohus län · 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

Laurence Equilbey
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Göteborgs Symfoniker – en del av

D E N S O M S E R F R A M ÅT M Å S T E O C K S Å B L I C K A B A K ÅT
I Västra Götaland har ett gott liv många uttryck. Vår uppgift är både hälso- och sjukvård
och hållbar regional utveckling. Men också att bygga broar. Idag är Västra Götaland en
stark tillväxtregion. Vi bygger framtiden både på historiska arv och på nutidens kreativa
gestaltning. Genom såväl bronsålderns hällristningar som audiovisuell spetskompetens.
Därför är vi lika stolta över världsarvet i Tanum som världsstjärnorna i Trollhättan.
Tillsammans bidrar de till det goda livet.
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vgregion.se

