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NIELSENS VIOLINKONSERT
Torsdag 22 oktober kl 18.00
Fredag 23 oktober kl 19.30
Victoria Borisova-Ollas musik är starkt färgad av berättelser och bilder, och
”… and time is running past midnight” som nu uruppförs är inget undantag.
Även Ludwig van Beethovens Pastoralsymfoni, älskad av publiken men ibland
ifrågasatt av experterna, har uttalade bilder som ledmotiv. Däremellan hör vi
Carl Nielsens för sin tid gränssprängande Violinkonsert med Malin Broman
som solist.
Sveriges Radios Symfoniorkester
Malin Broman konsertmästare
Joana Carneiro dirigent
Malin Broman violin
Presentatör: Katarina Lindblad
Fredagens konsert direktsänds
i Sveriges Radio P2 med repris
ons 28 okt kl 10.30.
Ungefärlig konsertlängd:
2 tim (inkl paus)
Fredag 23 oktober kl 18.30

INTERPLAY

Universum – från atomer till svarta hål
Ulf Danielsson professor i teoretisk fysik
Bengt Gustafsson professor i astrofysik
Victoria Borisova-Ollas tonsättare
Katarina Lindblad moderator
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VICTORIA BORISOVA-OLLAS (1969)
”… and time is running past midnight”
(uruppförande)
CARL NIELSEN (1865–1931)
Violinkonsert op 33
– Præludium. Largo – Allegro cavalleresco
– Intermezzo. Poco adagio –
Rondo. Allegretto scherzando
Paus
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)
Symfoni nr 6 F-dur op 68,
Pastoralsymfonin
– Allegro ma non troppo
– Andante molto mosso
– Allegro
– Allegro
– Allegretto
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”… AND TIME IS RUNNING PAST MIDNIGHT”
av Victoria Borisova-Ollas
Victoria Borisova-Ollas föddes i Vladivostok och kunde som ung student både
dra nytta av det forna Sovjetunionens starka utbildningsväsen och av den
begynnande friheten under glasnost, vilket gav henne möjligheten att resa.
Efter studier i Storbritannien och Sverige, blev hon kvar här. Hennes svar på
den ständigt ställda frågan om hon är rysk eller västeuropeisk kompositör
svarar hon att hennes musik är ”en hälsosam blandning av allting”.
Och Victoria Borisova-Ollas har en mycket varierad verklista, uppskattad
i många länder, och ofta beskriven av kritiker som ”kosmopolitisk”.
Inspirationen får hon ofta från bilder eller litteratur och hon har beskrivit sitt
komponerande nästan som att skriva en bok eller en film; det finns alltid en
historia som hon vill berätta. Borisova-Ollas har också starka och absoluta
kopplingar mellan färger och andra förnimmelser, exempelvis toner – synestesi
– något som är vanligare bland musiker och bildkonstnärer än resten av
befolkningen.

VICTORIA BORISOVA-OLLAS
Född: 21 december 1969 i Vladivostok, Ryssland.
Verk i urval: Symfoniska verk som Wings of the Wind och Symfoni nr 1:
The Triumph of Heaven, musikdramatik, till exempel The Ground
Beneath Her Feet, klarinettkonserten Golden Dances of the Pharaohs.
Om att skriva körmusik: När hon som barn studerade musik i dåvarande Sovjet fick Borisova-Ollas en stadig grund att bygga sitt framtida
konstnärskap på. Undervisningen var sträng men gedigen och hon
lärde sig tidigt börja komponera preludier, variationer och kortare
stycken i sonatform. Att eleverna också uppmuntrades till att skriva
patriotiska körstycken i sovjetisk anda resulterade hos Borisova-Ollas
däremot i ett ihållande motstånd mot att skriva körmusik.

Victoria Borisova-Ollas orkesterverk har framförts vid flertalet tillfällen av
Radiosymfonikerna och 2008 var hon Vårens tonsättare i Berwaldhallen.
Nu uruppförs Sveriges Radio P2 och Radiosymfonikernas beställningsverk
”... and time is running past midnight” (2014) som av henne själv beskrivs som
ett ”orkestralt PS” till hennes opera Dracula (2013, beställning från Kungliga
Operan, ännu inte uruppförd); inte i meningen att det låter likadant, men att
stämningarna från Bram Stokers vampyrer och deras äventyr återfinns också i
detta nya orkesterverk.
I december uruppförs Vinden som ingenting minns av Radiokören och Svenska
Kammarorkestern i Örebro Konserthus.
Jenny Leonardz
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VIOLINKONSERT av Carl Nielsen
Carl Nielsen komponerade tre solokonserter mellan 1911 och 1928, för violin,
klarinett respektive flöjt. Hans Violinkonsert uruppfördes i februari 1912
tillsammans med den tredje symfonin, Sinfonia espansiva. Båda verken blev
succé, violinkonserten i Norden medan symfonin även placerade Nielsen
bland de betydande tonsättarna i Europa.
Carl Nielsen var även violinist till professionen, och förstod instrumentets
innersta möjligheter: ”Jag tänker utifrån instrumenten själv – jag liksom kryper
in deras själ”, har han sagt.
Även om konserten präglas av klassiska karaktärsdrag, så undersöker och
experimenterar Carl Nielsen hela tiden med samtida idéer och tekniker, såväl i
tonalitet som rytmik.

CARL NIELSEN
Född: 9 juni 1865 i Nørre Lyndelse på Fyn, Danmark.
Död: 3 oktober 1931, Köpenhamn, Danmark.
Verk i urval: Två operor, sex mästerliga symfonier, konserter för violin,
klarinett och flöjt, tondikter, kammar- och pianomusik, stor och folkligt
förankrad sångskatt, den varmt leende kantaten Fynsk forår inte
att förglömma.
Hur musiken själv beskrev sin natur: ”Jag finns överallt och ingenstans … jag älskar stillhetens stora yta, och det är min högsta önskan
att bryta den. Jag känner inte sorg, jubel, glädje eller gråt, men jag kan
jubla, gråta, skratta och klaga, samtidigt och oändligt.”

Konserten har, tvärtemot den då rådande traditionens tre satser, enbart två
– eller fyra som vissa anser det vara. Konsertens första del består av ett lugnt
Preludium med ett inledande virtuost violinsolo, och övergår i en muntrare
del, benämnd Allegro cavalleresco. Konsertens andra del börjar med ett
Intermezzo poco adagio med en inledande ömsint melodi i träblåset som
utgår från tonerna b-a-c-h, och som vrider och vänder på sig, lekande och
sökande, fram till finalens Rondo, med sina rytmiska och melodiska upprepningar – och med en halsbrytande kadens i violinen.
Jenny Leonardz
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SYMFONI NR 6, PASTORALSYMFONIN
av Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethovens sjätte symfoni lyfts gärna som ett skolexempel på
programmusik. Fast på titelsidan angav tonsättaren följande: ”Pastoral-Symfoni,
eller minnen av lantlivet. (Mer uttryck för känslan än måleri)”. För säkerhets
skull påpekar han på ett annat ställe: ”Var och en, som har en aning om
lantlivet, kan utan många överskrifter tänka sig vad upphovsmannen avser.
Också utan beskrivning förstår man det hela mer som känsla än som tonmålning”. De som under romantiken gärna ville ge varje takt, varje motiv en
beskrivande innebörd högg sålunda i sten. Fast Beethoven är inte oskyldig.
Hans partitur vimlar av överskrifter och notiser som utgör jordmån för detaljerade
tolkningar. Och verket har, just i egenskap av programmusik, aldrig upphört
att fängsla lyssnarna.

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Född: 17 december 1770, Bonn, Tyskland.
Död: 26 mars 1827, Wien, Österrike.
Verk i urval: Nio symfonier, fem pianokonserter, Violinkonsert D-dur,
Fidelio, Missa Solemnis, 16 stråkkvartetter och välkända pianostycken
som Für Elise, Månskenssonaten och Apassionata.
Pionjären: Beethoven var den förste att använda såväl piccolan som
trombonen i en symfoniorkester. Han var också den förste att imitera en
vaktel, en gök och en näktergal i en och samma romantiska symfoni,
nämligen Pastoralsymfonin.

Symfonins form är den klassiska undantaget tillägget av en femte sats. Första
satsen är lugn och idyllisk med en dansant karaktär, den andra motsvarar den
wienklassiska symfonins långsamma sats med en avslutande fågelkonsert: först
näktergalen, så vakteln i oboen och gökens i klarinetten. Tredje satsen är ett
klassiskt scherzo – att man dansar är inte att ta miste på – som går direkt över
i den fjärde. Ett tremolo i basarna antyder mörka moln, vinden drar genom
stråkstämmorna och följs av ett häftigt utbrott med dånande pukor. Men
dramatiken tonar snabbt bort och i femte satsen återgår symfonin till den
pastorala idyllen med klarinetten som herdehorn. Fast i skisserna till sista satsen
har Beethovens skrivit: ”Uttryck för tacksamhet. Herre, vi tackar dig”. Så blir
symfonin till sist en symbol för Beethovens eget inre känsloliv.
Per-Anders Hellqvist
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BIOGRAFIER

SVERIGES RADIOS SYMFONIORKESTER
Berwaldhallen i Stockholm är hemvist för över 100 förstklassiga musiker
vilka utgör Sveriges Radios Symfoniorkester. Samtliga konserter direktsänds i radio över hela landet vilket medför att orkestern inte bara är
huvudstadens symfoniorkester utan även hela Sveriges. Orkesterns
unika klang och samspel har under lång tid byggts upp och finslipats
av en rad dirigenter i världsklass.
Sveriges Radios Symfoniorkester bildades 1936 och formades till en
ensemble med världsrykte under Sergiu Celibidaches ledning 1965–1971.
Celibidache efterföljdes av Herbert Blomstedt, numera hedersdirigent,
som ledde orkestern mellan 1977 och 1982. 1984 tog 25-åriga Esa-Pekka
Salonen över och utvecklade orkestern genom att välja innovativ repertoar
och tillföra ny energi. Tio år senare gick taktpinnen vidare till Jevgenij
Svetlanov, och från 2000 till 2006 leddes orkestern av Manfred Honeck.

Utöver ett fullspäckat schema med konserter, inspelningar och internationella turnéer utgör Sveriges Radios Symfoniorkester husensemblen
och den konstnärliga grundpelaren i den årliga Östersjöfestivalen
i Stockholm.
Sveriges Radios Symfoniorkester erhöll det välrenommerade
Grammophone’s Classical Music Award 2015 för inspelningen av
Beethovens Pianokonserter nr 3 och nr 4 med Maria João Pires
och chefsdirigent Daniel Harding.

Idag åtnjuter Sveriges Radios Symfoniorkester en avundsvärd plats bland
världens främsta orkestrar. Tack vare den nuvarande chefsdirigenten
Daniel Hardings ledning och engagemang hyllas orkestern som en av
de mest intressanta och mångfasetterade orkestrarna i världen med
återkommande inbjudningar till de mest prestigefyllda konserthusen.
Genom att samarbeta på ett ständigt utvecklande och nyskapande sätt
med en rad av världens främsta dirigenter, solister och kompositörer är
man på väg att bli en av vårt århundrades mest nydanande symfoniorkester.
Lika gärna som man sätter sin prägel på etablerade och hyllade
repertoarer, lika gärna engagerar sig Sveriges Radios Symfoniorkester
i att framföra och spela in samtida musik vilket inte sällan leder till nya
uppdrag för svenska och internationella kompositörer. Sveriges Radios
Symfoniorkester åker ofta utomlands på turné på inbjudan av större
internationella festivaler och konserthus.
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JOANA CARNEIRO
Den portugiska dirigenten Joana Carneiro, ofta omskriven som intensiv
och dynamisk, har gjort snabb karriär hos en rad namnkunniga symfoniorkestrar, med såväl traditionell repertoar som nyskriven, samt som
operadirigent. Bland annat ledde hon det sceniska uruppförandet
i London av operan The gospel according to the other Mary
(John Adams/Peter Sellars).
Joana Carneiro är chefdirigent för Orquesta Sinfonica Portugesa och
musikalisk ledare för Berkeley Symphony. Det här är tredje gången
Joanna Carneiro jobbar med Radiosymfonikerna sedan det första
tillfället våren 2013.

MALIN BROMAN
Violinisten Malin Broman är konsertmästare i Sveriges Radios Symfoniorkester, med en lång meritlista inom såväl symfoniorkester- som
kammarmusikrepertoaren. Hon är internationellt efterfrågad både som
solist och konsertmästare/musikalisk ledare. Broman undervisar också,
bland annat vid Guildhall School of Music and Drama i London.
Hon ingår i den internationellt framgångsrika Kungsbacka pianotrio,
är medgrundare till Stockholm Syndrome Ensemble och konstnärlig
ledare för kammarorkestern Musica Vitae.

BERWALDBONUS
Med anledning av att Sveriges Radio firar 90 år, uppmärksammar vi Franz Berwalds
musik. Efter flera av säsongens onsdagskonserter blir det kammarmusikalisk bonus
med musik av Berwald introducerad av Christina Tobeck. Berwaldbonusen tar vid
direkt efter avslutad konsert och din konsertbiljett gäller. Du får gärna försöka
hitta en plats närmre scenen eftersom kammarmusiken är i det mindre formatet.
Onsdag 4/11		

Onsdag 13/4		

KVARTETT FÖR PIANO OCH
BLÅSARE ESS-DUR
Simon Crawford-Phillips piano
Andreas Sundén klarinett
Fredrik Ekdahl fagott
Hans Larsson valthorn

PIANOKVINTETT NR 1 C-MOLL
Stenhammarkvartetten
Per Öman violin
Peter Olofsson violin
Tony Bauer viola
Mats Olofsson cello		
Simon Crawford-Phillips piano

Onsdag 18/11		
ARIOR OCH SÅNGER
PIANOTRIO NR 3 D-MOLL
Karolina Andersson sopran
Johan Ullén piano
Per Sporrong violin
Johanna Sjunnesson cello

Onsdag 18/5		
SEPTETT B-DUR
Medverkande meddelas senare

Onsdag 13/1		
DUO FÖR VIOLONCELL OCH PIANO
B-DUR
ROMANS OCH SCHERZO FÖR PIANO
Johanna Sjunnesson cello
Terés Löf piano
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SVERIGES RADIOS
SYMFONIORKESTER

MADE
BY
Edda, Moto Boy och Jenny
tolkar isländska Björk

TOR 3 DEC KL 18.00
FRE 4 DEC KL 19.30
Edda Magnason
Moto Boy
Jenny Wilson
Hans Ek dirigent
La Cappella kör

Biljetter: 150– 495 kr
08-784 18 00
berwaldhallen.se

Kontakta Berwaldhallen
Dag Hammarskjölds väg 3
berwaldhallen.se

E-post
biljettkontoret.berwaldhallen@sverigesradio.se

Biljettkontorets öppettider
Helgfri mån–fre kl 12–18
samt två timmar före konsert.

Fax
08-663 15 14

Telefontider
Helgfri mån–fre kl 9–18, lör kl 10–15
samt två timmar före konsert.
Telefon: 08-784 18 00

Följ oss på
facebook.com/berwaldhallen
Twitter: @berwaldhallen
Instagram: @berwaldhallen
#interplaysthlm

Med reservation för ändringar.

Konserten sänds i Sveriges Radio och går att lyssna på
i 30 dagar efter sändning på sverigesradio.se samt i vår
app Sveriges Radio Play. Det är viktigt att inspelningen
blir av högsta kvalitet. Därför ber vi dig stänga av mobilen
och om möjligt undvika att hosta. Fotografering med
blixt är inte tillåten.

