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Kära publik
Så till slut släppte isen och kylan sitt grepp om Stockholm.
Våren jobbar på dygnet runt för att hinna få allt på plats
efter denna ovanligt långdragna och hårda frost som hållit
tillbaks både flyttfåglar och växtlighet. Körerna övar på sin
repertoar för valborgsmässoafton, men i år är det med viss
sorgkant eftersom alla körers nestor, Eric Ericson avled den
16 februari. Jag hade själv glädjen att sjunga i kör under
hans ledning under många år och det var fantastiska och
oförglömliga musikstunder. Han var verksam i över sex decennier, (om man räknar med hans första dirigentuppdrag
blev det åtta decennier!) så jag tillhör knappast någon liten
privilegierad skara sångare som fått uppleva ynnesten av
att bli dirigerad av Eric Ericson. Om man till det lägger all
hans undervisning på Musikhögskolan blir det sammantaget
tiotusentals lärjungar som fått några av sitt livs viktigaste
musikaliska lärospån via hans pedagogiska iver. Det är sällan
man har anledning att ta till de allra största superlativerna
men när det gäller Eric Ericson och hans gärning som körledare, så är det en epok som är över. Men sången lever
kvar, och som Eric inspirerade oss ska vi också fortsätta
sjunga, den epoken tar aldrig slut. Vår fantastiska Radiokör,
som Eric utvecklade från en lokal angelägenhet till en ensemble i världsklass sjunger i allra högsta grad fortfarande,
och imponerar på kritiker och publik över hela världen på
sina turnéer. Förra året framträdde man i Schweiz, Belgien
och Japan, och den 5–6 april i år samarbetade man med
dirigenten Christopher Hogwood vid två konserter i Turin,
Italien. Radiokören är i ständig utveckling, men den höga
kvaliteten vilar på det enastående förändringsarbete som
Eric tog itu med under 1950–1960-talen. Det finns där som
en grund och vi har ett ansvar att förvalta det. Ansvar låter
som något tungt, men man behöver bara blunda och se
Eric framför sig så påminns man om hur roligt det är.
Det är roligt att sjunga, kör är ännu roligare och musik
är fantastiskt! Det fick vi lära oss av Eric.
Välkomna till Berwaldhallen

Michael Tydén

Konserthuschef Berwaldhallen
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Ansvarig utgivare
Michael Tydén
Adress
Berwaldhallen
Dag Hammarskjölds väg 3
105 10 Stockholm
Projektledare
Karin Ekedahl

VÅRENS TONSÄTTARE 2013:
JÖRGEN DAFGÅRD
Sveriges Radios Symfoniorkester
Christian Eggen dirigent
Andreas Sundén klarinett
DAFGÅRD: Esprit
DAFGÅRD: Clarinet Concerto, uruppf
DAFGÅRD: Sinfonia no 1

Sveriges Radios Symfoniorkester
Malin Broman musikalisk ledning
BRITTEN: Sinfonietta, op 1
TJAJKOVSKIJ: Souvenir de Florence
Biljetter: 85–345 kr

Form
Lupo Design

Blåskvintetten Amadé
Susanne Hörberg flöjt
Bengt Rosengren oboe
Niklas Andersson klarinett
Henrik Blixt fagott
Hans Larsson valthorn
BARBER: Summer Music
KLUGHARDT: Blåskvintett
VILLA-LOBOS: Blåskvintett

Information och biljetter
Berwaldhallens biljettkontor
Dag Hammarskjölds väg 3
Öppet mån–fre kl 12–18 samt två timmar
före konsert
Tel 08-784 18 00
biljettkontoret.berwaldhallen@sr.se
berwaldhallen.se
Omslagsbild
Jörgen Dafgård
Foto
Emelie Dafgård

Programtidningen utkommer med ca nio
nummer per säsong från september till maj
och publiceras av Sveriges Radio Berwaldhallen.
Den presenterar månadens konserter tillsammans med fördjupande artiklar om händelser
i och kring Berwaldhallen och dess ensembler:
Sveriges Radios Symfoniorkester och
Radiokören.
Tidningen trycks i 2 000 exemplar och distribueras i Berwaldhallen och dess biljettkassa
samt till utvalda adressater.

Sid 8

Onsdag 8 kl 18.00
BRITTEN & TJAJKOVSKIJ

Sid 9

Sid 10

Sid 12

Radiokören
Peter Dijkstra dirigent
Terés Löf piano
WHITACRE: I thank you God for this most
amazing day
BRAHMS: Warum ist das Licht
GÓRECKI: Sonat nr 1, sats 1
REGER: O Tod, wie bitter bist du
N LINDBERG: Om dagen vid mitt arbete,
urupppf
RACHMANINOV: Vokalis
BRAHMS: Intermezzo
R STRAUSS: Der Abend

VÅRKONSERT

Sveriges Radios Symfoniorkester
Radiokören
Adolf Fredriks Gosskör
Daniel Harding dirigent
Frank Peter Zimmermann violin
Sophie Bevan sopran
Anne Sofie von Otter mezzosopran
Mark Padmore tenor
HINDEMITH: Violinkonsert
BRITTEN: Spring Symphony

Sid 13

Alla konserter spelas in. Det är viktigt
att inspelningen blir av högsta kvalitet
även tekniskt. Här har du som konsertbesökare möjlighet att hjälpa till.
Glöm inte att stänga av mobiltelefon,
också efter paus! Fotografering är ej
tillåten. Försök undvik att hosta. Om
det är nödvändigt gör det så diskret
som möjligt.

Fri entré

Stockholms Musikgymnasium
Kungsholmens Gymnasium
Bengt Ollén dirigent
Helene Stureborg dirigent
Biljetter: 150 kr
Arrangör: Stockholms Musikgymnasium/
Kungsholmens Gymnasium

Sid 14

Musik av bl a Holten, Martin och Britten

Bokningsavgift på biljettpriset kan
tillkomma.

Biljetter: 195 kr (studerande/barn under 18 år),
250 kr (ordinarie).
Arrangör: Kungliga Musikhögskolans
Studentkår

Fredag 24 kl 19.30
Lördag 25 kl 15.00

Radiokören
Kungliga Musikhögskolans Kammarkör
Elever från körpedagogutbildningen

Biljetter: 110–395 kr

En kärleksfull parodi på schlager!
Sveriges musikhögskolestudenter tävlar tillsammans med en stor orkester från Kungliga
Musikhögskolan.

Tisdag 14 kl 19.30

KÖR AFTER WORK

Sid 11

SMASK – SVERIGES
MUSIKAKADEMIKERS SÅNG
KÅNTEST

Biljetter: 150 kr

Torsdag 30 kl 17.30
Studio 2

Fredag 17 kl 18.00 OBS Ny tid!
Lördag 18 kl 15.00

Sveriges Radios Symfoniorkester
Daniel Harding dirigent
Lars Vogt piano
BIRTWISTLE: Earth Dances
TJAJKOVSKIJ: Pianokonsert nr 1

Lördag 11 kl 19.00

Biljetter: 110–395 kr

Biljetter: 100 kr

TJAJKOVSKIJS FÖRSTA
PIANOKONSERT

SPEGLINGAR – EN DAG

VÅRSYMFONI

Torsdag 16 kl 12.00
Studio 2, Radiohuset
CHAMBER UNPLUGGED

I EXTERN REGI

Lördag 18 kl 15.00
S:t Jacobs kyrka

Biljetter: 85–345 kr

Skribenter (i detta nummer)
Karin Ekedahl, Mikaela Kindblom,
Edward Klingspor, Gunnar Lanzky-Otto,
Carlhåkan Larsén, Nicholas Ringskog
Ferrada-Noli, Johan Norberg,
Sofia Nyblom

Tryck
Tryckservice
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JÖRGEN
DAFGÅRD
Intuitiv tonsättare som vill ge
sina lyssnare ett rikare liv.
det som ett förebud inför vad som komma
skulle – just nu! Det prisbelönta stycket
hette Slöjor, eller med engelsk titel Veils.
Sveriges Radios Symfoniorkester stod, naturligt nog, för uruppförandet, som sändes
i tretton länder i Europa, Asien och Australien.
Veils utvaldes så småningom som ett av
de tio bästa av tusen bidrag till tävlingen
Masterprize. Det fick som följd att stycket
bör ha nått en miljonpublik, tack vare bland
annat sändningar i brittiska Classic FM och
NPR i USA. Det har spelats ett tiotal gånger
vid konserter och många fler gånger i radio.
Ett tidigt genombrott som få förunnas.
Det jämnade vägen för kompositören
Dafgård. Beställningar har rullat in i någorlunda jämn takt, han har haft lagom
tid med varje uppdrag och inte behövt ta
”brödjobb”. En ovanlig situation!
Hur ser då den ständigt komponerande
Dafgårds verklista ut? Vad säger den om
tonsättarens vägval? Ett trettiotal verk finns
listade, de flesta instrumentala, ungefär
jämnt fördelade på orkesterstycken och
kammarensembleverk. En dos solokompositioner skall inte förglömmas. Dit hör på
sitt sätt For the Sleeping: Dream Sonata,
för viola och elektronik, inspelat av Henrik
Frendin. Detta verk har tonsättaren karakteriserat som ”musikalisk surrealism”. Det
framfördes i tidernas begynnelse (1999)
vid en kompositionskonsert i Malmö när
studietiden led mot sitt slut, tillsammans
med en stråkkvartett vars fem satser, enligt
upphovsmannen, var uppbyggda av ”små
musikaliska celler […] som utvecklas i ett
expressivt och koncentrerat tonspråk”.
Märker man inte redan här en tendens till
stilistisk mångfald?
Körverket Den gömda musiken för
kör, orgel och slagverk, till text av Östen
Sjöstrand, kan nämnas bland vokalverken.
Men det är instrumentalverken som uppmärksammats mest. Efter Slöjor och Mosaïque Vibrante (1999–2000) kom Sinfonia
no 1 (2003–2004) och Volo för stråkorkester
(2004). Mahler Revisited (2010) finns tillgänglig på en cd med gruppen Peärls before
Swine. Det symfoniska verket Through Fire
and Water väckte livligt intresse vid uruppförandet i Malmö 2011 och kritikerhyllades:
”en tydlig intressant melodik, intelligent
bearbetad med klar linje” (Skånska Dagbla-

det). Senare kom Esprit, ett slags sinfonietta
för elva musiker, uruppfört 2012 av Nordiska Kammarensemblen i Sundsvall/Härnösand. I medelpadska Stöde kunde man
höra klarinettkvintetten Whims and Wizardry
från 2012.
Den här uppräkningen säger ju ingenting om teknik och stilideal. Dessa är också
föränderliga och naturligtvis svårfixerade.
Dafgård menar själv att hans kompositionsmetod kan kallas intuitiv, med ett gestiskrytmiskt tänkande. Lyssnaren hör en mångfald av verkningsmedel: stramt men inte
sällan lekfullt rytmiskt liv, stor klangmedvetenhet och stark känsla för omväxling och
kontrast. Åhöraren kan aldrig känna sig
säker på hur musiken skall utveckla sig – så
tänker tonsättaren sig lyssnarsituationen.
Än vilar man i ett senromantiskt landskap,
än rycks man med av expressionistisk explosivitet och dras in i ett polyfont myller,
eller sjunker man tillbaka i lugnt pulserande
meditation. Den grundläggande upplevelsen
förblir att ingenting är förutsägbart, överraskningar väntar bak varje knut. Det visar
dock att Dafgård konstant är en klok och
omsorgsfull, livfull och brett utblickande
kompositör.
Därför avvaktar man med spänning en
andra sinfonia, och i ett längre perspektiv
kanske något musikdramatiskt. Idéer finns.
Naturligtvis kommer man till sist in på
den enkla men nödvändiga frågan: vad vill
du med din musik? Jörgen Dafgård får själv
sista ordet:
– Det är klart att jag vill väcka människor. Få
lyssnarna att inse hur viktig fantasin är i våra
liv. De flesta av oss sitter och planerar saker
och ting hela dagarna. Då kommer fantasin
i skymundan. Vi har ett rikare liv än vad vi
egentligen är medvetna om. Det gäller att
locka fram de sidorna. Det rationella tänkandet är bara ett skrap på ytan. Det finns
sätt att lära känna andra skikt. Det är helt
enkelt hälsosamt, vi behöver skakas om. Att
ge människor impulser att tänka nytt, det
är poängen. Min erfarenhet är att musik är
vitaliserande. När jag själv lyssnar på musik
får känslorna färg. Utan musik är tillvaron
bara svartvit.
Carlhåkan Larsén

”DET ÄR KLART
ATT JAG VILL VÄCKA
MÄNNISKOR. FÅ
LYSSNARNA ATT INSE
HUR VIKTIG FANTASIN
ÄR I VÅRA LIV.”
Läs mer om konserten
4 maj på sid 8.

Foto Emelie Dafgård

ag komponerar alltid.
Orden är Jörgen Dafgårds.
Även om de är ryckta ur sitt
sammanhang säger det något
väsentligt. En person som är
inriktad på sitt yrke, sitt kall,
vågar man nog säga, har sina bestämda
prioriteringar. För Dafgård är komponerandet
någonting som, i fokus eller i bakgrunden,
ständigt pågår.
Hur blev det så?
Att växa upp i ett hem fyllt av musik,
det hjälper. Fadern var kyrkomusiker i
Sundsvall med allt vad det innebar av
körsång och orgelspel. Modern var också
musikaliskt aktiv som körsångare och solist.
Hon satt med sin pojke vid pianot. Jörgen
passerade genom körerna i tur och ordning,
han spelade också piano och fiol. Han skrev
”låtar”, som han säger – ett par hundra,
och kan fortfarande göra så om andan faller
på. Men egentligen var han inriktad på att
bli sångare. Eller kanske bildkonstnär? Vägvalet var inte alldeles enkelt, förstår man.
Steget ut i världen innebar tio år i
Stockholm och därefter Malmö, där han nu
bor med fru och barn sen sjutton år tillbaka.
Jörgen Dafgård gick på Birkagårdens
folkhögskola, studerade komposition för
Anders Nilsson och för Johan Hammerth
men läste även akademiska ämnen som
estetik och musikvetenskap. Av det blev
det en filosofie kandidatexamen. Studierna
avkastade bland annat en 80-poängsuppsats med titeln Principer för ett intuitivt
lyssnande.
På den vägen kom han fram till några
favoriter bland tonsättarna, Debussy till
exempel. Dennes orkesterverk La mer var
en utgångspunkt för uppsatsen. Därmed
tändes gnistan att själv komponera på allvar.
1995 flyttade alltså Dafgård till Malmö
musikhögskolas kompositionslinje, fick kontakt med pedagoger som tonsättarna Hans
Gefors, Rolf Martinsson och Kent Olofsson
och möjlighet att pröva idéer med utövande
musiker i stimulerande miljö. 1999 var han
klar med diplomutbildningen och redo för
”verkligheten”.
Ingen tur utan skicklighet, heter det ju.
Den nyutexaminerade kom in i karriären
snabbt genom att han vann Berwaldhallens
kompositionstävling 2000 – man kan väl se
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DAGS ATT
LÅTA JORDEN
DANSA
Daniel Harding pratar om musik, dans,
språk och viljan att nå ut.

DANIEL HARDING
DIRIGERAR
HARRISON BIRTWISTLE
I BERWALDHALLEN
OCH I DANSENS HUS
17 MAJ.
Foton Magnus Laupa

6

arrison Birtwistles orkesterverk Earth Dances är ett
av de svåraste stycken som
finns att spela, enligt Daniel
Harding. Men han räds inte.
Den 17 maj dirigerar han
Sveriges Radios Symfoniorkester i, inte ett
utan, två framföranden av detta verk – först
i Berwaldhallen, därefter på Dansens hus
där publiken får uppleva ett unikt möte
mellan storslagen konstmusik och improviserad dans.
Daniel Harding, Sveriges Radios Symfoniorkesters chefsdirigent, är en man med
starka åsikter. En av hans hjärtefrågor är att
nå ut med musiken till fler än de som vanligtvis besöker konserthusen. 		
- Jag tycker att det är trist att vi i Sverige
ännu inte har lyckats få en relation mellan
musiken och en större grupp människor.
I Sverige blir musik något för folk som
bestämmer sig för att gå på konserter. Vi i
Berwaldhallen jobbar på hur man kan knyta
an till de människor som inte vet om att de
kan uppskatta klassisk musik. Om en person säger att han eller hon är intresserad av
musik, men inte har något intresse av konst,
litteratur, filosofi, vetenskap, arkitektur eller
dans, då är den personen inte intresserad
av musik på riktigt. Och vice versa. Man
behöver vara nyfiken på många saker, man
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kan inte separera de här olika sakerna. För
ingenting existerar isolerat från det andra.
Richard Wagners idé om allkonstverket
förvaltas alltså hos Daniel Harding. Och
han får en chans att demonstrera det vitala
förhållandet mellan musik och dans när han
dirigerar Sveriges Radios Symfoniorkester
i Harrison Birtwistles Earth Dances på Dansens hus i maj.
- Jag tycker att det är viktigt att det
förekommer samarbeten mellan de olika
kulturinstitutionerna i stan. Vi besökte
Dansens hus och tänkte spontant ”vad kan
vi göra här?”. Ingen av oss vet vad som
kommer hända den där kvällen i maj, det
kommer bli ett äventyr, men jag är säker
på att det kommer bli fascinerande.
Planen är att först ge en konsert med
Birtwistles Earth Dances i Berwaldhallen,
sedan åker hela orkestern omedelbart till
Dansens hus och framför Earth Dances en
gång till men nu med dansare på scen.
Det rör sig om improviserad dans – evenemanget är en del av street dance-festivalen
Urban Connection.
Earth Dances kan läsas både som ”jordens danser” och ”jorden dansar”. Daniel
Harding förklarar:
- Det är ett mycket speciellt stycke om
jorden och hur jordskorpans olika lager rör
sig, en idé om att de här rörelserna är en
sorts dans. Något som ju sker i en, för en
människa, otroligt låg hastighet. Men som
ändå resulterar i jordbävningar och vulkanutbrott, som ju är naturliga produkter av
planetens långsamma rörelser. Detta passar
mycket bra ihop med dans. Det är väldigt
komplex musik, så det finns inget utrymme
för oss i orkestern att göra anpassningar
till dansarna – dansen måste verkligen följa
musiken. Så spelmässigt blir det nog inte
en så annorlunda upplevelse, men det kommer ändå bli en väldigt intressant upplevelse.
Jag har aldrig jobbat med dans tidigare.
Tycker du om dans?
- Ärligt talat är dans något som gör mig
perplex. Jag tycker om att titta på dans,
just för att det är förvirrande. Ibland kan jag
se dans och tycka att dansen är fantastisk
och musiken fascinerande, men jag förstår
inte alltid sambandet. Det gör mig galen,
jag vill lära mig mer om det här språket –
för dans är ett otroligt vackert språk. Dessutom har min dotter bestämt sig för att bli
balettdansös, så jag måste nog lära mig
mer om det, haha.
Är det inte samma sak med musik – det
är ett väldigt abstrakt språk, som inte
alla förstår? Och som gör att vissa känner sig lite rädda för klassisk musik?
- Ja. Men så är det med alla språk. Vi förstår
inte andra språk spontant och automatiskt,
inte ens vårt eget modersmål – det tar
många år för ett barn att lära sig. Och man
plockar inte upp en bok med persisk poesi
om man inte kan persiska. Men om man lär
sig språk så öppnar sig fantastiska världar

– om man lär sig franska eller tyska så kan
man läsa underbara saker. Och musik eller
dans fungerar på samma sätt.
Utflykten till Dansens hus ligger i linje
med Daniel Hardings strategi med att ta den
klassiska musiken utanför Berwaldhallen. I
fjol gjorde han och Sveriges Radios Symfoniorkester en ”flash mob” och gav ett oannonserat framförande av Igor Stravinskys
Våroffer i Stockholms centralstation, mitt på
dagen till alla tågresenärers stora häpnad.
- Det var roligt! Det var fantastiskt att se
hur chockade folk blev när de kom ner för
rulltrapporna och hörde den här våldsamma
musiken. Jag tror att om man säger åt folk
att de måste komma till ett konserthus för
att höra musik så blir de lite rädda och låter
bli att komma. Men om man plötsligt slänger musiken på dem på det här sättet så kan
de känna ”wow, det här är ju jättebra!”. För
den här musiken påverkar människor. Vi kan
inte kräva att folk ska känna sig bekväma
med att ställa upp på våra villkor alltid – så
varför inte ta musiken och placera den
någonstans där den inte alls är förväntad,
och låta folk upptäcka den på ett helt
oväntat sätt?
I maj dirigerar Daniel Harding också
Sveriges Radio Symfoniorkester i Benjamin
Brittens Vårsymfoni i Berwaldhallen. Britten,
som firas i år eftersom det var 100 år sedan
han föddes, är en tonsättare som hålls högt
av Harding:
- Han är den viktigaste engelska tonsättaren från de senaste 300 åren. Vårsymfonin
lyckas inkapsla hela den engelska musikhistorien i en enda symfoni, och även engelsk
poesi från William Blake till W H Auden,
som för övrigt var en vän till Britten. Det
är ett otroligt vackert stycke – det är ett
firande av våren, ett firande av de engelska
diktarna, ett firande av staden London –
det liknar ingenting annat.
Daniel Harding är själv engelsman, men
anser inte att nationalitet är av någon större
vikt när det gäller musik.
- Det är inte som att min orkester har
bättre förståelse för svensk musik än något
annat lands musik. Språk kan ha betydelse
– för att spela tysk musik på en hög nivå
måste man kunna tyska – men inte nationalitet. Orkestermedlemmarna talar bättre
engelska än de flesta engelsmän, så Britten
blir definitivt inget problem.
Han anser inte heller att engelska tonsättare låter särskilt engelska:
- Om man hörde en symfoni av Edward
Elgar och någon sa att det var tysk musik
så skulle man tro på det. Och Benjamin
Britten är musikaliskt besläktad med Alban
Berg och Dmitrij Sjostakovitj – inte med en
tebjudning.
Så talar mannen som vill låta inte England, inte Sverige, utan hela jorden dansa.
Nicholas Ringskog Ferrada-Noli

oka
ljett
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Lördag 4 kl 15.00

Onsdag 8 kl 18.00

VÅRENS
TONSÄTTARE 2013:

BRITTEN &
TJAJKOVSKIJ

JÖRGEN
DAFGÅRD

Sveriges Radios Symfoniorkester
Malin Broman musikalisk ledning
BENJAMIN BRITTEN (1913–76)
Sinfonietta op 1
- Poco presto ed agitato
- Variations: Andante lento
- Tranquillo e rubato
- Poco agitato
- Tempo primo, più tranquillo
- Tarantella: Presto vivace

Sveriges Radios Symfoniorkester
Tomo Keller konsertmästare

Christian Eggen dirigent
Andreas Sundén klarinett
JÖRGEN DAFGÅRD (1964–)
Esprit
Clarinet Concerto, uruppförande
- Sats I
- Sats II
- Sats III

01

Sinfonia no 1
Presentatör: Katarina Lindblad
Konserten sänds i Sveriges Radio P2 fredag
10 maj kl 19.00 med repris onsdag
5 juni kl 10.30.
Ungefärlig konsertlängd: 2 tim inkl paus.

Författarträff

Kl 14.00 i
nedre foajén

01 Andreas Sundén
02 Jörgen Dafgård
Foto Emelie Dafgård

02

Jakten på den perfekta musikberättelsen
– en helkväll med Jörgen Dafgård.

PAUS

Konsertintro

Club
Berwald

9

Konsertprogram

Preconcert
talk

Vad handlar orkesterstycket Esprit om?
En jakt? Klarinetten leder. Sedan tar flöjten
över. Vem vinner? Esprit uruppfördes av
Nordiska Kammarensemblen i Sundsvall
2012 och är en komposition för elva musiker. Det är första gången som den spelas i
Berwaldhallen.
Radio
JubileumsAfternoonSinfonia
no 1 är något annat.
Det är en
intro
profilen
tea
symfoni som börjar nästan lite hotfullt. Stråkar som letar, som upprörs över något som
smyger i klangernas kulisser, som protesterar
och bråkar. När trumpeterna kommer in
undrar man om de kommit för att stifta fred
mellan de trilskande stråkarna – men snart
sveps de också med i det alltmer komplexa
tumultet. En flöjt tar sig ton och far ensam
omkring i en tystad orkester, men snart är
grälet i full gång igen.
Lite filmmusik är det nog som spökar i
JÖRGEN DAFGÅRDS musik. Kanske allra
mest går tankarna till på Bernard Herrmann,
Hitchcocks favoritkompositör, och hans
både vackra och oroande hav av otillfredsställda stråkar och vilsna och upproriska
blåsinstrument. Dafgårds Sinfonia no 1
uruppfördes också i Sundsvall, år 2004 av
Nordiska Kammarorkestern under ledning
av Christian Lindberg.
Så blir det uruppförande av Jörgen
Dafgårds Clarinet Concerto. En caprivistelse
har inspirerat tonsättaren till verket men
också till de olika elementen jord, vatten och
luft. Konserten är komponerad på uppdrag
av Sveriges Radios Symfoniorkester. Jag har
inte hört något av den ännu men det finns
några ytterligare ledtrådar: tonsättaren är
helt uppenbart förtjust i klarinetter och han
tycker om filmmusik.

Själv jämför Dafgård sitt komponerande
med hur en författare arbetar. Precis som
en deckarförfattare jobbar han med ett
slags spänningsmakeri i musiken. De olika
stämmorna och instrumenten beter sig som
olika karaktärer i en berättelse, roller som
kämpar om att få fullfölja sin bana genom
den klangfyllda dramaturgin.
Kvällens solist är stämledare i Sveriges
Radios Symfoniorkester. ANDREAS SUNDÉN
började spela klarinett som sjuåring hemma
i Åmål. Efter studier på Ingesunds Musikhögskola for han till Oslo och tog examen
vid Norges Musikkhøgskole 2001. Sedan
dess har han haft en lysande karriär som tagit honom till bland annat Italien, England,
USA och Holland där han varit anställd som
soloklarinettist vid den prestigefyllda Concertgebouw Orchestra i Amsterdam.
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PETER TJAJKOVSKIJ (1840–1893)
Souvenir de Florence d-moll op 70
- Allegro con spirito
- Adagio cantabile e con moto
- Allegretto moderato
- Allegro vivace
Presentatör: Boel Adler
Konserten sänds i Sveriges Radio P2 fredag
10 maj kl 19.00 med repris onsdag 15 maj
kl 10.30.
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim (ingen paus)

BRITTEN

BRITTEN

BRITTEN

BRITTEN

02

En ung Britten tog musikvärlden med storm
– och Tjajkovskijs sista kammarmusik blev
sällsynt solig.

CHRISTIAN EGGEN är en av Norges stora
samtida musikprofiler. Han började sin
bana som konsertpianist, särskilt hyllad för
sina tolkningar av Mozart, Chopin och Carl
Nielsen. Som kompositör har han skrivit
en ovanlig bred repertoar av musik inspirerad av allt från Kafka, film och jazz. Som
dirigent har han särskilt intresserat sig för
samtida musik och dirigerat verk av bland
andra John Cage, Witold Lutosławski, Tan
Dun och Magnus Lindberg.
Mikaela Kindblom

01 Benjamin Britten
02 Malin Broman
Foto Johan Ljungström/
Sveriges Radio

Onekligen ett lyckat opus ett! Det första verk
av egen hand som BENJAMIN BRITTEN
vågade sig på att publicera var denna
Sinfonietta. Men det var verkligen inte den
första kompositionen. Året var 1932 och
tonåringen som var på väg att avsluta studierna vid Royal College of Music i London
hade redan skrivit musik under två tredjedelar av sin levnad. Simple Symphony från
ett par år senare bygger exempelvis på
melodier som skrivits vid ungefär tio års ålder. Samtiden såg Sinfoniettan som extremt
modern, ”allt för smart” och allt vad annat
som man kunde anklaga den för. Och ändå
– från dag ett var det denna lilla, originellt
formade symfoni som gjorde det klart att
här kom någon som skulle stå för en viktig
del av musikens framtid. Britten var utan
tvekan influerad av Arnold Schönberg, i det
här fallet särskilt av Kammarsymfoni nr 1
från 1906. Det fanns också med bland anklagelserna. Men inte låter det Schönberg,
egentligen? En portion brittisk pastoral
tradition lurar i bakgrunden, liksom drag av
den älskade läraren Frank Bridge. Tre veck-

or tog det att skriva stycket. ”I have never
heard such an appalling row!”, noterade
Britten i sin dagbok efter repetitioner med
en studentensemble. Ursprungsbesättningen är bara tio musiker, blåskvintett plus
stråkkvintett. Senare tillkom varianten med
ytterligare ett horn och utökad stråksektion,
men den kom på avvägar under tonsättarens USA-vistelse 1939–42, och dök först
upp igen på 1980-talet.
PETER TJAJKOVSKIJS Souvenir de
Florence blev hans sista kammarmusikverk.
Egentligen är det en stråksextett, som dock
även spelas i version för stråkorkester. Solen
strålar friskt redan i första satsen, ovanligt
mycket så för den ofta så dystre Peter, här
genomgående rent av optimistisk. Efter att
baletten Törnrosa uruppförts i januari 1890
hade Tjajkovskij farit till sitt älskade Italien,
där operan Spader dam fullbordades i
Florens. Då han återvände till Ryssland
samma år tillkom sextetten. Till sin mystiska
mecenat Nadezjda von Meck, som sedan
länge försett tonsättaren med en god årsinkomst på villkor att de skulle brevväxla men
aldrig träffas, skrev han att Souvenir de
Florence växt fram ur entusiasm, helt utan
möda. Så låter det också. Verket uruppfördes
vid en privat konsert i december 1890, två
år senare fick publiken i Sankt Petersburg
höra det. Mindre än ett år därefter var
Tjajkovskij död.
2008 invaldes MALIN BROMAN i Kungliga
Musikaliska Akademien, och samma år blev
hon förste konsertmästare i Sveriges Radios
Symfoniorkester. Studierna hade bedrivits
på Musikhögskolan i Göteborg, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn och vid Guildhall School of Music
and Drama i London, där hon själv numera
undervisar. 1997 bildade hon Kungsbacka
pianotrio tillsammans med cellisten Jesper
Svedberg och pianisten Simon CrawfordPhillips. Snart var hon också med i världsberömda The Nash Ensemble i London. Malin
har framträtt som solist med dirigenter
som Neeme Järvi, Heinrich Schiff, Andrew
Manze och Daniel Harding.
Gunnar Lanzky-Otto
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Torsdag 16 kl 12.00
Studio 2, Radiohuset

Vad kan passa bättre än att möta våren
med en musikalisk vårritual? HARRISON
BIRTWISTLES Earth Dances har karaktären
av ett modernt Våroffer – åtminstone om
man frågar Daniel Harding som länge haft
detta svårspelade verk på sin önskelista.
Här möter ett av 1900-talets största orkesterverk ett riktigt publikfriande verk – Peter
Tjajkovskijs Pianokonsert nr 1 i B-moll.
Man kan utan vidare påstå att Harrison
Birtwistle är en av samtidens främsta tonsättare – trots att han inte slagit igenom på
Sveriges Radios Symfoniorkester
bred front i Sverige. Nästa år fyller denne
Malin Broman konsertmästare
brittiske gigant 80 år. Och det rör sig om
Daniel Harding dirigent
en tonsättarfantasi som tilltalas av myter
Lars Vogt piano
och berättelser kring människans och jordens ursprung. Musikdramatikern Birtwistle
HARRISON BIRTWISTLE (1934–)
har ägnat sig åt Theseus och minotauren
Earth Dances (1985)
i operan Minotaur, åt fruktbarhetsmyten
PAUS
om Gawain, den gröne riddaren, och åt
myten om poesins ursprung i The Mask of
PETER TJAJKOVSKIJ (1840–93)
Orpheus. Musikaliskt kan man spåra hans
Konsert för piano och orkester nr 1 B-moll
rötter till uppväxten i Manchester, där han
spelade klarinett i teaterorkestrar. Som
Presentatör: Boel Adler
tonsättare utvecklade han sin fantasi med
Konserten direktsänds i Sveriges Radio P2
utgångspunkt i den s k Manchestergruppen
fredag 17 maj med repris onsdag 22 maj
– en samling tonsättare som hittade sin
kl 10.30.
näring såväl hos modernister som Stravinsky,
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 40 min
Schönberg och Boulez som i medeltida
inkl paus.
musik.
Just verket Earth Dances har en geologisk anknytning och skildrar i musikalisk
PrePreform de sex olika lagren i jordskorpan –
Club
Radio
JubileumsClub
Radio
JubileumsAfternoon- profilen
concert
concert Afternoonintro
Berwald
intro
profilen
Berwald
tea
tea
också rent kompositionstekniskt. De olika
talk
talk
texturerna i verket roterar kring varandra
som seismiska konvulsioner; exploderar,
Med Daniel
Lördag

stillnar och bryter sig upp till ytan igen i ett
skådespel som både fascinerar och skrämmer.
Också PETER TJAJKOVSKIJS första
pianokonsert har en explosiv kvalitet som
man förknippar med ungdomlig kraft och
vilja men också med oro och sökande. Från
den inledande, grandiosa hornsignalen som
bjuder in solisten att sprida tunga B-mollackord som en solfjäder över klaviaturen,
till den ukrainska folksång – en vårhälsning!
– som citeras i tredje satsen.
Den unge tonsättaren skrev konserten
för pianisten Nikolaj Rubinstein, som öste
oförstående kritik över verket – men ändrade sig efter ett översvallande publikt
mottagande. Tjajkovskij reviderade dock
konserten flera gånger. I dag hör den till
de mest omtyckta pianokonserterna i
repertoaren.

TJAJKOVSKIJS
FÖRSTA PIANOKONSERT

Blåskvintetten Amadé
Susanne Hörberg flöjt
Bengt Rosengren oboe
Niklas Andersson klarinett
Henrik Blixt fagott
Hans Larsson valthorn
SAMUEL BARBER (1910–1981)
Summer Music
AUGUST KLUGHARDT (1847–1902)
Blåskvintett
HEITOR VILLA-LOBOS (1887–1959)
Blåskvintett
01

SAMUEL BARBER fick år 1953 en beställning på en septett för träblåsare och stråkar.
Innan Barber började arbeta på det nya
verket hörde han en konsert med New York
Woodwind Quintet. I takt med att Barber
lärde känna musikerna i ensemblen insåg
han möjligheterna hos en blåskvintett, och
den beställda septetten utvecklades till en
just en sådan. Det slutgiltiga verket, Summer Music, skrevs i nära samarbete med
musikerna och blev färdigt i november 1955.
Summer Music är trots sin titel ickeprogrammatiskt och framkallar med suggestiva, klara klanger ett rofyllt lugn, om än
inte utan virtuosa passager. Stycket består
av en enda sats där varje instrument får
komma till tals i ett fritt melodiskt flöde.
Barber började sin bana som sångare,
något som kan ha påverkat hans kommande tonsättargärning; hans kompositioner
utmärks av en genomgående lyrisk ton och
idel intagande melodier. Barber har ibland
kallats för den siste amerikanske romantikern – tonspråket i många av hans verk har
mera gemensamt med en svunnen epok än
med hans samtid.

Kvintetten Amadé spelar blåsmusik
från tre kontinenter.

01 Blåskvintetten Amadé

11

Fredag 17 kl 18.00 OBS! Ny tid
Lördag 18 kl 15.00

CHAMBER
UNPLUGGED

Konserten sänds i Sveriges Radio P2
Ungefärlig konsertlängd: ca 1 tim (ingen
paus)

Konsertprogram
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Den idag föga berömde tyske tonsättaren
AUGUST KLUGHARDT, under sin livstid
också framstående dirigent, var stilistiskt
influerad av Franz Liszt och Richard Wagner.
I sitt formspråk var Klughardt däremot mera
klassiskt inriktad – även Robert Schumann
var här en förebild. Klughardts musik är,
trots en del modernare influenser, på flera
sätt förhållandevis gammalmodig och
konservativ för sin tid.

Klughardt skrev flera symfonier och konserter, fyra operor samt en stor mängd
kammarmusik. Idag är hans musik närapå
bortglömd, så när som på en cellokonsert
och Blåskvintetten från 1898.
År 1928 skrev den brasilianske
Boka
KonsertBoka tonsättaren
Konsert- FörfattarFörfattarEftersits
Eftersits
träff
intro
biljett
träff
intro
HEITOR VILLA-LOBOS biljett
en
sats för flöjt,
oboe, klarinett, fagott och engelskt horn –
en blåskvintett em forma de Chôros. Han
hade tidigare under 20-talet flyttat till Paris,
där han skrev sexton så kallade Chôros,
som han själv beskrev som en ny sorts musikalisk form där folk- och populärmusik sammansmälts med tonvikt på rytm och enkel
melodik. Namnet Chôros härrör från en
benämning på de brasilianska varieté- och
underhållningsorkestrar, vars uttryck och
karaktär Villa-Lobos ville fånga.
Blåskvintetten instrumenterades senare
om och publicerades 1953 för standardblåskvintett, där det ursprungliga engelska
hornet ersattes av valthorn. I verket ryms
allt från improvisatoriska solopartier inspirerade av fågelsång till dansant färgsprakande rytmer och klanger.
BLÅSKVINTETTEN AMADÉ är numera en
väletablerad ensemble i det svenska kammarmusiklivet. Kvintetten framträdde för
första gången år 2003 och bildades för att
återuppväcka den rika blåsmusikrepertoaren.
Ensemblen utgörs av stämledarna i Sveriges
Radios Symfoniorkester: Bengt Rosengren,
oboe, Niklas Andersson, klarinett, Henrik
Blixt, fagott, Hans Larsson, valthorn samt
stämledaren i Kungliga Hovkapellet
Susanne Hörberg, flöjt,.
Edward Klingspor

Harding 30
min före
lördagens
konsert

”En av de mest särpräglade musiker,
alla kategorier, som jag någonsin haft äran
att samarbeta med”, säger Berlinfilharmonikernas chefsdirigent Simon Rattle om den
tyske pianisten LARS VOGT. Vogt fick sitt
internationella genombrott när han som
20-åring vann andra priset i Leeds International
Piano Competition. I dag lever han i London
och är lika aktiv som internationellt verksam
solist som han är som kammarmusiker.
Lars Vogt har en egen festival, Spannungen, vilken han grundade 1998. Han
har också sedan många år tillbaka ett nära
samarbete med Berlinfilharmonikerna.
Sofia Nyblom

kl 13.00
i övre foajén

Musikaliska vårriter med anknytning till
såväl Manchester som Moskva.

Fredag 17 kl 22.00
Dansens Hus
EARTH DANCES STREET VERSION
– UNIKT SAMARBETE
MED DANSENS HUS
För första gången någonsin samarbetar
Sveriges Radios Symfoniorkester med
Dansens Hus. På chefsdirigenten Daniel
Hardings initiativ får Earth Dances ett
sceniskt framförande fredagen den 17
maj kl 22.00, när kvällens konsert i
Berwaldhallen är avslutad. Sveriges
Radios Symfoniorkester förflyttar sig till
Dansens Hus för att spelar Harrison
Birtwistles Earth Dances under Daniel
Harding. Till den maffiga musiken improviserar dansare från streetdancekompaniet Soul Sweat och Cullbergbaletten
fram en unik föreställning som avslutar
festivalen Urban Connection 2013. Festivalen äger rum i Dansens Hus mellan
3–17 maj.
Biljetter à 150 kronor säljs hos Dansens
Hus, dansenshus.se. Har du biljett till
konserten i Berwaldhallen samma kväll
kostar föreställningen endast 75 kronor
exkl. Ticnets serviceavgift. Ring till Dansens Hus biljettkassa på
08-508 990 90 och ange koden
”Berwaldhallen”.
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01 Lars Vogt
Foto Anthony Parmelee
02 Daniel Harding
Foto Magnus Laupa

02
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Lördag 18 kl 21.00
S:t Jacobs kyrka

Fredag 24 kl 19.30
Lördag 25 kl 15.00

SPEGLINGAR
– EN DAG

VÅRSYMFONI

Radiokören
Peter Dijkstra dirigent
Terés Löf piano

Radiokören
Adolf Fredriks Gosskör
Daniel Harding dirigent
Frank Peter Zimmermann violin
Sophie Bevan sopran
Anne Sofie von Otter mezzosopran
Mark Padmore tenor

JOHANNES BRAHMS (1833–1897)
Warum ist das Licht gegeben Müsehligen
ur Två motetter op 74 nr 1
MAX REGER (1873–1916)
O Tod, wie bitter bist du
ur Tre motetter op 110 nr 3
HENRY GÓRECKI (1933–2010)
Sats 1 ur Sonat nr 1 op 6
NILS LINDBERG (1933–)
Om dagen vid mitt arbete, uruppförande
SERGEJ RACHMANINOV (1873–1943)
Vokalis op 34 nr 14
JOHANNES BRAHMS (1833–1897)
Intermezzo op 117 nr 1 Ess-dur
RICHARD STRAUSS (1864–1964)
Der Abend
Presentatör: Boel Adler
Konserten sänds i Sveriges Radio P2 fredag
den 14 juni kl 19.00 med repris onsdag den
19 juni kl 10.30.
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 15 min
(ingen paus)

En dag är den andra av två konserter
under rubriken Speglingar där Radiokören
och Terés Löf medverkar. Den första
konserten ägde rum den 23 februari i
Berwaldhallen och hade underrubriken
De svävande.

01 Peter Dijkstra
Foto Casper Hedberg
02 Terés Löf

PAUL HINDEMITH tillhör fortfarande de
missförstådda bland de stora 1900-talsmästarna. Hur, när och varför belastades
han med auran av att vara svår? Hans djupt
engagerande och briljanta Violinkonsert
från 1939 borde få höras betydligt oftare,
naturligtvis har publiken inga svårigheter
med den. Svårigheter att övervinna har så
klart solisten, men Hindemiths förmåga
att skriva för de häpnadsväckande många
instrument som han också själv trakterade
var unik. Konserten skrevs i Schweiz, efter
uppbrottet från Nazityskland med slutdestination USA. Den uruppfördes i Amsterdam
1940.

Sveriges Radios Symfoniorkester
Malin Broman konsertmästare

ERIC WHITACRE (1970–)
I thank you God for this most amazing day
ur Three Songs of Faith
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now the ears of my ears awake and
now the eyes of my eyes are opened
e.e. cummings
Hur befriande kan det inte vara att vakna
upp och med tillförsikt tacka Gud för den
fantastiska dagen. För amerikanen ERIC
WHITACRE blir den grandiosa tonsättningen
av e.e. cummings passionerade och sensuella text uttryck för hans personliga tro.
Men hur stor tilliten än är, hur skön majdagen än framstår lurar vårdepressionen.
Två motetter som varandras pendang –
BRAHMS OCH REGERS. Båda avhandlar
döden men i kontrasterande stil. Av alla
Brahms motetter är nog Warum ist das
Licht den som mest lutar sig mot Bachs
motetter. Brahms bygger en bön av fyra
texter av olika ursprung där hoppet och
förtröstan på Gud lyser igenom.
Senare på dagen blir emellertid tankarna på döden mer påtagliga och besvärande, så även sent i Regers liv. 1912 skrev
Reger det som han själv kallade ”ett chockerande sorgligt stycke”. En klagan över den
bittra döden som rycker bort den lyckliga
människan som fortfarande njuter av livet.
Men i den avslutande koralen, ”en förhärligande sammanfattning”, ljusnar stycket och
döden kommer som en befriare.
Någon som sa sig ha ”talat med döden
många gånger” var den polske tonsättaren
GÓRECKI. Ett oturligt fall i barndomen
och en felbehandlad skada resulterade i
vacklande hälsa hela livet. I hans Sonat nr 1
från 1956 är första satsen ett aggressivt
malande perpetum mobile. Hur räddar
man sig från detta vardagsvansinne, genom
att spara och knoga? På beställning av
Radiokören har NILS LINDBERG skrivit sin
version, i folkton med jazzinfluenser, av den
gamla visan Om dagen vid mitt arbete. Är
det rentav väckelseretoriken som undsätter
oss, eller ingen retorik alls.

Vokalis skrevs för sopranen Antonina Nezhdanova som, när hon klagade på över brist
på text, läxades upp av RACHMANINOV
som undrade vad hon skulle med text till:
nu hade hon ju möjlighet att förmedla allt
bättre och mer expressivt än någonsin. Men
vad är det som förmedlas? Sorg, melankoli?
Vokalisen tillkom vid början av första världskriget och visst ligger dies irae, domens
dag-temat, snubblande nära.
Kvällen stundar och Brahms bjuder på
”vaggvisa för mina sorger” som han kallade
sina sena intermezzon. Medan hans tidiga
pianomusik ofta har drag av virtuositet ger
dessa opus ett närmast introspektivt, meditativt intryck; som ett musikalisk poem ter
sig op 117 från 1892.
I tonsättningen av Schillers text sätter
STRAUSS sångarna på prov i en praktfull,
senromantisk solnedgång. Ett lockande
möte mellan Apollon, som frambringar
skymning genom att parkera sin ljusvagn,
och havsnymfen Thetis i vars armar han
bjuds att vila.
Så går en dag.
TERÉS LÖF är en av Sveriges mest etablerade pianister utbildad vid Kungliga MusikBoka
högskolan i Stockholm. Hon syns ofta Eftersits
både Eftersits
biljett
som solist och i kammarmusiksammanhang.
Hon har medverkat vid bl a Musik vid Siljan,
Gotlands kammarmusikfestival och Sandvikens kammarmusikdagar. Terés Löf har
under åren gjort en rad kritikerrosade
solokonserter bl a Schumanns Pianokonsert
med Dalasinfoniettan, Beethovens Kejsarkonsert tillsammans med Svenska Kammarorkestern, Brahms Pianokonsert nr 2 i Uppsala Konserthus och i Mozarts Pianokonsert
nr 24 i c-moll med Västerås Sinfonietta.
Karin Ekedahl

Där mötte även BENJAMIN BRITTENS
Spring Symphony publiken för första gången,
under Hollandfestivalen nio år senare.
Boston Symphony Orchestras berömde ledare Sergej Kussevitskij hade under Brittens
vistelse i USA 1939-42 beställt både operan
Peter Grimes och denna körsymfoni. Den
tar avstamp i smällkalla midvintern, våren
dröjer, men kommer i sinom tid. De fyra
delarna är som symfoniska satser: Introduktion plus en lång första sats, del 2 är den
långsamma satsen, del 3 scherzot. I finalen,
del 4, infinner sig sommaren. Efter Majgrevens hälsning – det är hans kohorn som
ljuder – intoneras slutligen 1200-talssången
Sumer is icumen in. Britten firar triumfer
som klangmästare i utnyttjandet av körer
och solister och i det ekonomiska bruket av
den stora orkestern, som bara undantagsvis
står på för fullt samtidigt. Som alltid har
texterna valts med utsökt smak. Engelsk
poesi, huvudsakligen från före 1600-talets
slut, men även med till exempel W H Auden
är representerad. Sprudlande idérikedom,
spontanitet och friskhet – den bästa vårhyllning som tänkas kan.

PAUL HINDEMITH (1895–1963)
Violinkonsert (1939)
- Mässig bewegte Halbe
- Langsam
- Lebhaft
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PAUS
BENJAMIN BRITTEN (1913–76)
Spring Symphony op 44
Del I:
- Introduction: Shine out (anon 1500-tal)
- The merry cuckoo (Spenser)
- Spring, the sweet spring (Nashe)
- The driving boy (Peele; Clare)
- The morning star (Milton)
Del 2:
- Welcome, Maids of Honour (Herrick)
- Waters above (Vaughan)
- Out on the lawn I lie in bed (Auden)
Del 3:
- When will my May come? (Barnfield)
- Fair and fair (Peele)
- Sound the flute! (Blake)

Presentatör: Katarina Lindblad
Konserten direktsänds i Sveriges Radio P2
fredag 24 maj med repris den 29 maj
kl 10.30.
Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 45 min
inkl paus.

PreClubPreRadio
Boka
Club
Radio
Konsert- KonsertFörfattar- FörfattarAfternoon-Afternoonconcert concert
biljett
profilen profilen
träff
Berwald Berwald
introträff
tea
intro
talktea
talk

BRITTEN

BRITTEN

BRITTEN

BRITTEN

I övre foajén
efter fredagens
konsert

01 Sophie Bevan
Foto Sussie Ahlburg
02 Ann Sofie von Otter
Foto Ewa-Marie 		
Rundquist

FRANK PETER ZIMMERMANN är en
av vår tids fixstjärnor på sitt instrument,
ständigt verksam med gräddan av världens
orkestrar och dess ledare. Därtill en mycket
aktiv kammarmusiker och förkämpe för
samtida musik. Hans violin är en Stradivarius
från 1711, Lady Inchiquin, en gång i Fritz
Kreislers vård.
SOPHIE BEVAN har seglat upp i toppskiktet bland unga brittiska sopraner. I en
repertoar från Händel till MacMillan har hon
arbetat med dirigenter som Edward Gardner,
Philippe Herreweghe och Sir Charles Mackerras. Operaroller och utmärkelser haglar,
exempelvis 2010 Critics’ Circle Award for
Exceptional Young Talent och The Times
Breakthrough Award 2012.
Partiet som skrevs för Kathleen Ferrier
sjungs av ANNE SOFIE VON OTTER –
några frågor på det? Två legender, den
senare en av våra främsta internationella
artister någonsin. Unik röst, unik repertoarbredd, smakfulla crossover-utflykter.
MARK PADMORE tillhör veteranerna
bland brittiska tenorer med en lysande
karriär på opera- och konsertscenerna. Så
även i skivstudion, samarbetet med musiker
som John Eliot Gardiner och Paul Lewis har
resulterat i fantastiska dokument. Tonsättare som Mark-Anthony Turnage och Sally
Beamish har skrivit direkt för Padmore.
ADOLF FREDRIKS GOSSKÖR bildades
1965 av musikklassernas lärarlegend
Jan-Åke Hillerud. Idag leds herrarna i
åldern 10 till 15 år av Pelle Olofson.
Gunnar Lanzky-Otto

Paul Hindemiths härliga violinkonsert
och Benjamin Brittens makalöst poetiska
hälsning till våren.

Del 4:
- Finale: London, to thee I do present
(Beaumont & Fletcher; anon 1200-tal)

Fredag-lördag
i nedre foajén
1 tim före
konserten
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Konsertprogram

01

Jubileums-Jubileumsintro
intro

02

Notiser

Maj 12/13

Maj 12/13

NOTISER

Sveriges Radios Symfoniorkester med
chefsdirigent Daniel Harding har varit
ovanligt flitiga i inspelningsstudion på
sistone. Tre intressanta CD-skivor där
orkestern medverkar är aktuella under
försommaren.
Den tyske tonsättaren Jörg Widmann
lovordar orkestern för inspelningen av hans
Violinkonsert som kommer ut på märket
Ondine, ”what […] you achieved here is
indeed unique – what a recordning ...!”
skriver den tacksamme tonsättaren i ett
översvallande brev till orkestern.
Béla Bartóks Violinkonsert med den
tyska violinisten Isabelle Faust som solist
ges ut på Harmonia Mundi.
Och sist men inte minst, orkesterns
kontrabasist och stämledare, den nyligen
prisade Rick Stotijn – Rick tilldelades det
förnämliga Dutch Music Prize tidigare i
år – har tillsammans med orkestern spelat
in Nino Rotas Kontrabaskonsert på märket
Channel Classics Records.

Foto Magnus Laupa

EN FLYGANDE
ENGELSMAN

I månadsskiftet april-maj får Berlinarna och
Staatskapelle Berlin fint besök. Då dirigerar
Sveriges Radios Symfoniorkesters chefsdirigent Daniel Harding Wagners Den flygande
holländaren på Staatsoper. Premiär den
28 april.

Bara för att maj är över betyder det inte
att Sveriges Radios Symfoniorkester har
spelat färdigt för säsongen. Lördagen den
8 juni kl 14.00 intar orkestern tillsammans
med solister den ombyggda och nyinvigda
Sollidenscenen under Anders Berglunds
ledning. Skansen var det alltså!

KÖR AFTER WORK

I slutet av maj slår Kammarkören från Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm och Radiokören
ihop sina påsar och bjuder på After Workkonsert i Studio 2. Dirigerar gör elever från
Kungliga Musikhögskolans körpedagogutbildning. Denna blandade kör i dubbel bemärkelse
kommer att framföra musik av bland andra Bo
Holten, Frank Martin och 100-årsjubilerande
Benjamin Britten.

NYA KLINGAN
VISA, FOLK- OCH VÄRLDSMUSIK
LÖRDAGAR 15-18

P2 DOKUMENTÄR
OM MUSIK OCH MUSIKER I HELA VÄRLDEN
SÖNDAGAR 14-15

I DIN RADIO ELLER NÄR DU VILL I VÅR APP SVERIGES RADIO PLAY

ERIC
ERICSON

ORKESTERHÅLLIGÅNG PÅ
SKANSEN

Foto Magnus Laupa

CD X 3 MED
SVERIGES RADIOS
SYMFONIORKESTER
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Eric Ericson

en 16 februari tidigare i år
nåddes vi av det tråkiga beskedet att Eric Ericson avlidit,
94 år gammal.
Det är svårt att föreställa sig det svenska musiklivet utan honom. Hans insatser
som körledare var banbrytande och kan
inte överskattas.
För oss på Sveriges Radio är han främst
ihågkommen som ledare för Radiokören,
men hans insatser för Orphei Drängar och
Kammarkören leder ännu längre bak i tiden.
Eric Ericson växte upp i en frikyrkofamilj
på Gotland och sången i gudstjänsterna
lade en tidig grund för hans intresse för
körsång Läroverkets musiklärare var en
hängiven körmänniska som lotsade in Eric i
Domkyrkans gosskör och redan som tolvåring ledde han en kör för första gången.
Efter sina studieår bildade han Kammarkören 1945. De flesta av dessa sångare
följde med till Radiokören när Eric anställdes som ny körchef 1952. Man kunde läsa
i tidningen Röster i Radio inför hans första
konsert den 4 november samma år:
”Han bär kraftiga glasögon och förfogar över ett intensivt och ljudligt fnitter
som har omedelbar smittande verkan”.
Det blev nya tider för kören och en sådan
chefstil hade heller aldrig skådats, ”plums i
musiken” som Eric själv beskrev sitt ledarskap. Omedelbart tog han itu med arbetet
att utveckla en homogen körklang och höja
a cappella-repertoarens status, ett arbete
som i grunden skulle förändra synen på
körsång. Så småningom skulle Eric själv
formulera ambitionen: ”Jag har ställt upp
något av en helig regel, att det aldrig får bli
mer än 20 procents arbete med orkester, i
annat fall tappar man a cappella-kvaliteten.
Vid flera utländska körer är det precis
tvärtom … och så låter det därefter också”.
Eric insåg de svenska vokalernas betydelse
för klangen och menade att det fanns en
”klangkod, en gemensam körklangbotten
från 1930-talet att bygga på”. Han talade
också om en ”nordisk a cappella-gen rotad
borti folkrörelserna”. Men Erics personliga
betydelse för utvecklingen av det svenska
körundret kan inte överskattas.
Viktiga körverk – tidigare okända i Sverige – av Bela Bartok, Claude Debussy och
Maurice Ravel kom på repertoaren. ”Repertoaren var det betydelsefulla” sa Eric om
denna första tid.
Redan från början fanns ett uttalat
mål att stimulera till körkompositioner vid
en tid då många inte tagit kören riktigt

Foto Sveriges Radio
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En outtröttlig utvecklare och ett
plums i musiken.
på allvar som konstnärligt uttrycksmedel.
Svenska kompositörer som Ingvar Lidholm,
Sven-Eric Bäck, Lars Edlund och Sven-Eric
Johansson fick upp ögonen för kören som
fristående ensemble och även internationella storheter som Krzysztof Penderecki,
Paul Hindemith och György Ligeti komponerade direkt för Radiokören. Idag är läget
helt annorlunda, de flesta tonsättare av
rang skriver körmusik och det är i mångt
och mycket Eric Ericsons förtjänst.

nom sin pedagogik gjorde han det möjligt.
Repetitionsarbetet var helt nydanande och
lyfte nivån på alla sångare, såväl amatörer
som professionella. Eric verkade också
under fyra decennier som lärare på Musikhögskolan. Under denna tid undervisade
han både kyrkomusiker, musiklärare och
kördirigeringsstudenter. Hans inflytande på
svenskt musikliv genom sin lärargärning var
mycket stort och mer än 1500 körledare
bär med sig Erics pedagogik i grunden.

Under sin tid på Sveriges Radio ledde Eric
både Radiokören och Kammarkören som
tillsammans med honom fick uppleva stora
publik- och kritikerframgångar under sina
turnéer utomlands. Det definitiva genombrottet kom på biennalen i Venedig där
man bland annat framförde György Ligetis
Requiem, och pressen började nu tala om
”körundret från Sverige”. Skivinspelningarna Europäischer Chormusik och Virtuose
Chormusik blev flerfaldigt prisbelönade och
etablerade Eric Ericson som en internationell storhet i musikvärlden.
Det mångåriga samarbetet med Berlinerfilharmonikerna var något han själv
upplevde som en enorm uppskattning och
tv-inspelningen av Trollflöjten i regi av Ingmar Bergman med Eric som dirigent gav
eko över hela världen.
Grunden till den stora framgången låg
också i hans outtröttliga iver att utveckla
pedagogiken. 1962 anordnades det första
av många årligen återkommande körinternat i Sigtuna på initiativ av Karl-Birger
Blomdahl. Eric gavs möjlighet att utveckla
sitt arbetssätt med en intensiv instuderingsprocess innan säsongens start och anordnade även lektioner i gehörslära och tonbildning där olika gästföreläsare deltog. De
nya verk som Eric införlivade i repertoaren
ansågs vara mycket svårsjungna, men ge-

De som en gång sjungit under hans lening
glömmer aldrig det smittande skrattet,
hans inspirerade blick, men framförallt allt;
alla små musikaliska nyanser som förmedlades via hans händer.
Trots att ryggtavlan är det mest synliga
av dirigenten hade Eric Ericson en unik
förmåga att nå över scenkanten till publiken, och ut i hemmen genom tv- och radioutsändningar. Alla år som ledare för Orphei
Drängar, och 1960-talets körkonserter i
radio och den relativt nystartade televisionen gjorde honom närmast folkkär. Det musikaliska arv han lämnar efter sig lever kvar
både för körsångare och dirigenter, och vi
har i våra arkiv tusentals tv- och radiotimmar
inspelade med musik som bär han signum
av noggrannhet, klarhet och dynamik.
Med Radiokören arbetade Eric Ericson
i 33 år och svarade för större delen av
produktionerna. Kontinuiteten, de höga
kvalitetskraven, arbetsformerna … en lång
rad faktorer ligger bakom körens utveckling
under efterkrigstiden, och bakom dem alla
kan man ana Ericsons styrande hand och
entusiastiska arbetsinsatser.
Musik med stora ensembler är alltid
ett grupparbete, men denna utveckling av
körklangen var i mångt och mycket en enda
mans verk.
Vi minns honom med stor tacksamhet.

ÖSTERSJÖFESTIVALEN
AUGUSTI
23 fredag kl 19.30
Berwaldhallen
ROMEO OCH JULIA
Odödligt kärleksdrama
i fransk tondräkt
Kungliga Hovkapellet
Kungliga Operans Kör
Esa-Pekka Salonen dirigent
Katarina Karnéus mezzosopran
Paul Groves tenor
Pavlo Hunka bas-baryton
BERLIOZ: Romeo och Julia,
dramatisk symfoni

Biljetter: 150–595 kr

24 lördag kl 19.30
Berwaldhallen
BEETHOVEN OCH SALONEN
Titan möter nutid
Sveriges Radios Symfoniorkester
Esa-Pekka Salonen dirigent
BEETHOVEN: Symfoni nr 2
SALONEN: Nyx
BEETHOVEN: Symfoni nr 5
Biljetter: 150–595 kr

25 söndag kl 15.00
Berwaldhallen
BACHS VIOLINKONSERTER
Passionerat, romantiskt och virtuost
Litauens Kammarorkester
Sergej Krylov dirigent, violin
Dzeraldas Bidva violin
DVARIONAS: Vid sjön
J S BACH: Violinkonsert nr 1
J S BACH: Violinkonsert nr 2
SARASATE: Spansk dans nr 3
SAINT-SAËNS: Introduktion och Rondo
capriccioso
SARASATE: Carmenfantasi

Biljetter: 110–395 kr

25 söndag kl 19.30
Berwaldhallen
MISS VERY WAGNER
Charlotte Engelkes allkonstverk
efter Wagners musik
Charlotte Engelkes performance
Musik: Willy Bopp, Richard Wagner
Text: Marina Steinmo, Charlotte Engelkes
Ljusdesign: Karl Svensson
Ljud: Willy Bopp

Biljetter: 200 kr

26 måndag kl 19.30
27 tisdag kl 19.30
Drottningholms Slottsteater
TROLLFLÖJTEN
Sveriges Radios Symfoniorkester
Radiokören
Daniel Harding dirigent
Solister bl a
Andrew Staples Tamino
Kate Royal Pamina
Albina Shagimuratova
Nattens drottning
Carl Ackerfeldt Papageno
Mari Eriksmoen Papagena
Peter Rose Sarastro
Johan Rabaeus Berättaren
MOZART: Trollflöjten,
konsertant opera
Biljetter: 895 kr
Biljetter i Berwaldhallens biljettkontor eller
berwaldhallen.se. På Drottningholms Slottsteater endast på konsertdagen.

26 måndag kl 19.30
Berwaldhallen
NYA ÖSTERSJÖBOR:
PERSISK AFTON
Persisk klassisk musik med musiker
från Iran och Sverige

28 onsdag kl 21.00
Berwaldhallen
LATE NIGHT SOPRANO
Performance med Piia Komsi
& Faint noise
Piia Komsi sopran, cello
FAINT NOISE:
Anna Petrini kontrabas-blockflöjt
Karin Hellqvist violin
Malin Bång elektronik
Musik av Malin Bång
Lotta Wennäkoski
Jovanka Trbojevic m fl
Biljetter: ingår i biljettpriset för konsert kl
19.30. 100 kr för endast konsert kl 21.00

29 torsdag kl 19.30
Berwaldhallen
MARIINSKIJTEATERNS ORKESTER:
SJTJEDRIN
Fyra pianister, fyra
uttryck, en tonsättare
Mariinskijteaterns orkester
Valery Gergiev dirigent
Alexei Volodin piano
Denis Matsuev piano
Yeol Eum Son piano
Olli Mustonen piano
SJTJEDRIN: Pianokonsert nr 1–4

Bahram Bajelan
& Rumi ensemble m fl

Biljetter: 150–595 kr

Biljetter: 110–395 kr

30 fredag kl 19.30
Berwaldhallen
MARIINSKIJTEATERNS ORKESTER:
STRAVINSKY
Eldfågeln, Petrusjka, Våroffer

27 tisdag kl 19.30
Berwaldhallen
GRIEGS PIANOKONSERT
Neeme Järvi för första gången till
Östersjöfestivalen
Estlands Nationella Symfoniorkester
Neeme Järvi dirigent
Mihkel Poll piano
TUBIN: Svit ut baletten Kratt
ATTERBERG: Symfoni nr 6,
Dollarsymfonin
GRIEG: Pianokonsert

Biljetter: 110–395 kr

28 onsdag kl 19.30
Berwaldhallen
SIGNS OF AN OPEN EYE
Ett kontemplativt utforskande
av ljus, färg och rymd
Radiokören
Martina Batic dirigent
Jesper Kurlandsky producent och regissör
Fredrik Wentzel fotograf och regissör
Musik av bl a Schnittke,
Lauridsen och Fauré

Biljetter: 200 kr

Mariinskijteaterns orkester
Valery Gergiev dirigent
STRAVINSKY: Eldfågeln,
Petrusjka, Våroffer

Biljetter: 150–795 kr

Berwaldhallens biljettkontor

Dag Hammarskjölds väg 3
Öppet helgfri månd–fred 12–18 samt två
timmar före konsert.
Telefon, fax, e-post
Tel: 08 – 784 18 00, öppet helgfri
månd-fred 9 – 18, lörd 10 – 15,
samt 2 timmar före konsert.
Fax: 08 – 663 15 14
e-post: biljettkontoret.berwaldhallen@sr.se

balticfestival.com
berwaldhallen.se
Följ oss på Facebook och Twitter

