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Årligen ger Musik i Uppland cirka 
400 konserter. De allra flesta i 
Uppsala och i Uppsala län. Av dem 
är drygt 30 spelningar på olika 
vårdinrättningar, till exempel 
ålderdomshem, akutmottagningar, 
psykiatriska mottagningar och på 
sjukhuskaféer. 

Varje år producerar Musik  
i Uppland över 110 konserter,  
som erbjuds länets skolor till ett 
subventionerat pris.

Vårt uppdrag är att nå ut till  
invånare i alla delar av samhället.  
Vi åker på turné till bygdegårdar, 
gymnastiksalar och kyrkor runt  
om i länet. På ett år lyssnar cirka 
85 000 personer på oss när vi spelar. 
Utöver det arrangerar vi workshops, 
utbildningar och musiktävlingar.

Vi tror helhjärtat på musiken som en 
positiv kraft för vårt välbefinnande. 
I tider av förändring, för livet i alla 
dess faser behövs musiken, kanske 
mer än någonsin. Oavsett vem du är 
eller var i länet du bor, ska det finnas 
tillgång till musik av hög kvalitet. 
Det är den grundläggande tanken 
med Musik i Uppland.

På vår hemsida musikiuppland.se 
får du alltid aktuell information och 
nyhetsuppdateringar. Du kan också 
följa oss via Facebook och Twitter.

Varmt välkommen till en ny 
säsong med massor av bra, livs 
levande musik. Välkommen till din 
musik i Uppland.

Peter Waldemarsson,  
Länsmusikchef

Välkommen till  
din musik i Uppland.

Musik för livet i alla dess faser.
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Den grundläggande tanken med  
Musik i Uppland är att alla människor i länet  
ska ha möjlighet att uppleva musik.  
På riktigt. Vi har tre egna ensembler  

och en kammarorkester. Årligen arrangerar vi  
runt 400 livs levande konserter runt om  

i Uppland, bland annat genom vår  
turnéserie Konsertkarusellen.
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Med ett fantastiskt artistuppbåd, där 
flera internationella artister för första 
gången gästar Uppsala, blir det en 
spännande säsong tillsammans med 
Uppsala Kammarorkester. Orkester
chefen Mona Gunnarsson berättar  
om arbetet med att pussla ihop ett 
varierat och spännande konsert
program. Och fascinationen för livs 
levande musik.

– Till abonnemangsserien 2016/17 
har vi samlat ihop en rad favoriter. 
Vad sägs till exempel om en inledning 
med Lars-Erik Larssons Pastoralsvit 
med den vackra romansen och 
Beethovens vänliga Pastoralsymfoni? 
Eller Haydns trumpetkonsert och 
Bachs dubbelkonsert. Och Tretton-
dagsafton blir som vanligt en 
musikalisk fest!

Mona Gunnarsson är full av entusi-
asm inför kommande spelsäsong. 
Hon pratar snabbt och på sjungande 
värmländska. Mona är orkesterchef 
för Uppsala Kammarorkester, som av 
många bedömare är ansedd som en 
av de främsta orkestrarna i Sverige. 

– Det som är utmärkande för 
Uppsala Kammarorkester är mång-
sidigheten. Den behärskar olika 
stilar från tidig barock till samtida 
musik. Men vad som framförallt gör 
orkestern så bra är klangen. Den är 
sofistikerad, varm, mjuk, men ändå 
så klar.

Något för alla
Hon har öra för klanger. Själv har 
Mona Gunnarsson ett förflutet som 
kammarmusiker, orkestermusiker 
och teatermusiker, utbildad i både 

Uppsala Kammarorkester

En orkestersäsong 
med massor av  
favoriter

Uppsala Kammarorkester
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Schweiz och USA, och med solist-
diplom på klarinett. Innan hon kom 
till Musik i Uppland för drygt tio år 
sedan, arbetade hon bland annat 
som producent vid Musik Gävleborg 
under många år. Gedigen bakgrund 
med andra ord. Det kan behövas 
när man ska välja musik till ett 
säsongsprogram, där det är många 
olika delar som måste fungera ihop.

– Det är som att lägga ett stort 
pussel, berättar Mona. Det viktigaste 
är att programmet är så brett och 
varierat som möjligt, att det finns 
något för alla i publiken. Men 
reper toaren måste också vara 
utvecklande och utmanande för 
orkestern. Musikerna ska få ta för 
sig, uttrycka sig, vara personliga  — 
berätta något. 

– Vi har ett programråd, där vi 
bollar idéer med varandra och med 
dirigenterna. Vi börjar med att bygga 
runt några givna stycken, ofta utifrån 
önskemål från publiken. Sedan 
provar vi oss fram för att hitta bitar 
som passar. Samtidigt som man 
petar med detaljerna behöver man 
se hela bilden. Det är alltid fascine-
rande att se hur helheten växer fram. 

Svenskt tema
Ett tema under hösten är inslaget  
av svensk musik i varje program. 

En given pusselbit från början 
var Lars-Erik Larsson, men också 
Stenhammars Serenad under 
chef dirigenten Paul Mägis ledning.

– När vi sedan fick chansen att 
ta hit Norrköpings Symfoniorkester 
för att spela Allan Pettersson, blev 

” Det som är så  
fantastiskt med livs  
levande musik är att 
den skapas just nu, 
precis i detta nu.” 
Mona Gunnarsson 

Uppsala Kammarorkester
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den röda tråden tydlig! Allan 
Petterssons symfonier har tolkats 
och spelats in framgångsrikt av 
dirigenten Christian Lindberg och 
Norrköpings Symfoniorkester. När 
de gästar Uppsala får vi höra den 
sjunde symfonin, förmodligen den 
mest omtyckta av hans symfonier, 
berättar Mona.                                            

– Det som är så fantastiskt med 
livs levande musik är att den skapas 
just nu, precis i detta nu. Musik 
upplever man med hjärtat och hela 
kroppen. Man ser musikerna spela, 
ser alla instrument, hör hur olika de 
klingar. Man ser ögonkasten mellan 

musikerna, de blixtsnabba reaktio-
nerna. Det är fascinerande. Och 
även om man hört musikstycket 
flera gånger tidigare, finns det alltid 
något nytt att upptäcka. 

Upplands egen musik
I Musik i Upplands uppdrag ligger 
att erbjuda länets invånare musik av 
hög kvalitet, och att få fler att upp - 
täcka musik som uttrycksmedel. 

Och just upptäckarglädjen är 
viktig, tycker Mona. Hon vill gärna 
slå ett extra slag för konsertintro-
duktionerna, som var en nyhet  
förra spelåret.
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– Musik har så många lager. Vi vill 
verkligen att vår publik ska kunna 
ta till sig musiken. Ibland behöver 
man kanske få svar på vissa frågor 
för att kunna tränga djupare in i 
den: Varför finns den? Varför skrevs 
den och i vilket sammanhang? Den 
kunskapen vill vi också bidra med.

Öppna repetitioner är ett annat 
sätt att upptäcka musik. Vid några 
tillfällen under spelåret kan vem 
som helst komma och lyssna innan 
den riktiga konserten. 

– Det är ett genrep, en prova- 
på-konsert, kan man säga. Man kan 
komma och lyssna en timme, helt 
gratis. Det är många som tycker det 
är kul att se hur dirigenten jobbar 
med orkestern, berättar Mona. 

Uppsala Kammarorkester

Öppna repetitioner är 
ett annat sätt att upp-
täcka musik. Vid några 
tillfällen under spelåret 
kan vem som helst  
komma och lyssna innan 
den riktiga konserten.
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– En annan jätteviktig och rolig del 
som vi har satt i system, är att ge barn 
och ungdomar tillfälle att besöka 
musikernas arbetsplats och få vara 
med en stund under repetitionsar-
betet. Jag tycker att alla skolbarn 
någon gång i livet ska få besöka en 
professionell orkester. Många tycker 
det är spännande och får aha-upp-
levelser. Det kan öppna dörrar till ett 
nytt intresse. Och orkestermusikerna 
tycker att det är jättekul.

Internationella gäster
Sammantaget har vi en spännande 
säsong att se fram emot. Mycket 
svenskt, med bland annat två svenska 
sångstjärnor på trettondagen, men 
även flera internationella gäster 
välkomnas upp på scenen som till 
exempel Tine Thing Helseth, Radovan 
Vlatković och Christian Zacharias 
— tillsammans med Upplands egen 
kammarorkester.

- Det finns så mycket energi i vår 
orkester, så mycket vilja att göra 
musik, antagligen för att musikerna 
verkligen trivs så bra ihop. 

Ja, men man kan ju också anta, 
att om man har en entusiastisk ledare 
som Mona Gunnarsson, kan det nog 
vara svårt att inte låta sig smittas  
av kärleken till musiken. Den livs 
levande musiken.

Uppsala Kammarorkester

Öppna  
repetitioner

Stora salen onsdagar kl 11.50—12.50,  
fri entré

14/9 Dirigent Gérard Korsten

23/11  Dirigent Emil Eliasson

8/3  Dirigent Stefan Klingele

Konsert- 
introduktioner

Stora salen i anslutning till konsert, 
torsdagar kl 18.20—18.40

15/9  Åke Holmqvist berättar  
 om Beethoven

10/11  Per-Henning Olsson berättar  
 om Allan Pettersson

24/11  Eva Öhrström berättar om  
 Adolf Fredrik Lindblad

16/2  Möt Tine Thing Helseth och  
 Clemens Schuldt

9/3  Björn Gäfvert berättar om  
 Bach i musikhistorien

11/5  Anders Lagerqvist berättar om  
 Bartóks andra violinkonsert

Uppsala Kammarorkester Chefdirigent: Paul Mägi
Konsertmästare: Nils-Erik Sparf, Klara Hellgren och Bernt Lysell
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Uppsala Kammarorkester

Dirigent: Gérard Korsten

Lars-Erik Larsson (1908-1986):  
Pastoralsvit op 19

Richard Wagner (1813-1883): Siegfried Idyll

Ludwig van Beethoven (1770-1827): Symfoni 
nr 6 i F-dur, op 68, Pastoralsymfonin

Uppsala Kammarorkester öppnar säsongen 
med vackra och ljusa toner där natur och 
lantlig idyll är temat. Lars-Erik Larssons 
Pastoralsvit, där den vackra populära 
romansen för stråkar ingår, blev hans 
mest kända verk för orkester. Richard 
Wagners Siegfried Idyll, skriven till hans 
hustru Cosima då sonen Siegfried hade 
fötts, är fylld av kärlek och ljus. 

Ludwig van Beethoven har i sin sjätte 
symfoni, Pastoralsymfonin, naturen och 
livet på landet som inspirationskälla, 
vilket vi tydligt hör i musikens karaktär 
med herdesång, storm och kanske några 
åskknallar och så den fridfulla satsen 
”Vid bäcken”. Tidigare chefdirigent 
Gérard Korsten leder orkestern i denna 
pastorala säsongsstart.

 Torsdag 15 september 19.00,  
 Stora salen

 Biljettpris 310 kr | 260 kr | 120 kr

Uppsala Kammarorkester

15/9
Pastoral och idyll

Konsertintroduktion
Torsdag 15 september 18.20–18.40. 
Åke Holmqvist, Beethovenkännare, 
berättar om Ludwig van Beethoven.

Öppen repetition
Onsdag 14 september 11.50–12.50.

Fri entré. Välkommen!

12
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6/10
Mägi och Nisbeth

Uppsala Kammarorkester

Dirigent: Paul Mägi

Solist: Ellen Nisbeth, viola

Ludwig van Beethoven (1770-1827):  
Uvertyr till Prometheus

Edvard Grieg (1843-1907): Peer Gynt,  
Svit nr 1, op 46

Wilhelm Stenhammar (1871-1927):  
Två sentimentala romanser 

Stenhammar: Serenad för orkester  
i F-dur, op 31

Ellen Nisbeth är återigen tillbaka i sin födelsestad 
som solist hos Uppsala Kammarorkester. Hon är 
prisbelönad med både det svenska och nordiska 
solistpriset. Under ledning av chefdirigent Paul 
Mägi framförs Wilhelm Stenhammars national-
romantiska verk Två sentimentala romanser. Vi  
får även höra Stenhammars dramatiska Serenad.

Dramatik och nordiskt är det även i Edvard 
Griegs välkända Peer Gynt, musik som skrevs till 
drama tikern Henrik Ibsens verk med samma namn.  
I denna svit nr 1 hör vi Morgonstämning, Åses död, 
Anitras dans och I bergakungens sal. Efter konserten 
här hemma åker Uppsala Kammarorkester med 
Paul Mägi och Ellen Nisbeth till Estland för att 
gästspela i Tartu, Uppsalas vänort, och i Tallinn.

 Torsdag 6 oktober 19.00,  
 Stora salen

 Biljettpris 310 kr | 260 kr | 120 kr
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Norrköpings Symfoniorkester

Dirigent: Christian Lindberg

Solist: Jens Lundberg, bandoneon

Allan Pettersson (1911-1980):  
Symfoni nr 17, Fragment

Astor Piazzolla (1921-1992):  
Cuatro Estaciones Porteñas,  
för bandoneon och orkester

Pettersson: Symfoni nr 7

Norrköpings Symfoniorkester gästar 
återigen Uppsala! Nu får vi ta del av 
SONs stora satsning på Allan Petterssons 
musik som de gör genom turnéer och 
inspelningar tillsammans med dirigenten 
Christian Lindberg. Projektet har fått 
genklang både i lokala och internationella 

medier. I detta program får Pettersson 
sällskap av Piazzolla. Astor Piazzollas fyra 
årstider med sydamerikansk atmosfär 
framförs med ett av Argentinas national-
instrument — bandoneon och det är Jens 
Lundberg som är solist. Allan Petterssons 
sjunde symfoni är den mest spelade och 
populära av hans symfonier. 

Kvällen öppnas med en sensation, 
ur uppförandet av de skisser till en 
sjuttonde symfoni som Pettersson 
lämnade ofullbordad efter sig. Det blir 
knappa tio minuters musik som dirigenten 
Christian Lindberg har sammanställt.

 Torsdag 10 november 19.00, Stora salen

 Biljettpris 385 kr | 335 kr | 170 kr

Uppsala Kammarorkester

10/11
Gästspel

Konsertintroduktion
Torsdag 10 november kl 18.20-18.40. 
Per-Henning Olsson, musikvetare 
berättar om Allan Pettersson.
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Uppsala Kammarorkester

Dirigent: Emil Eliasson 

Solist: Peter Friis Johansson, piano

Victoria Borisova-Ollas (f. 1969):  
Colors of Autumn

Clara Schumann (1819-1896):  
Pianokonsert i a-moll, op 7

Adolf Fredrik Lindblad (1801-1878):  
Symfoni nr 1 i C-dur, op 19

Uppsala Kammarorkester gästas av två 
unga framgångsrika svenska musiker. 

Emil Eliasson tog examen i Master-
programmet i orkesterdirigering 2014. 
Redan under studietiden har Emil gästat 
flera av de professionella orkestrarna 
runtom i landet och har återkommande 
anlitats som assisterande dirigent i både 
opera och i konsertprogram, 2015 till - 
delades han Crusell-stipendiet. 

Peter Friis Johansson är en av Skandi-
naviens mest framgångsrika unga pris  - 
belönta konsertpianister. Han framför här 
tillsammans med Uppsala Kammarorkester 
Clara Schumanns virtuosa pianokonsert. 
En pianokonsert som kom till då Clara 
endast var 14 år. Adolf Fredrik Lindblads 
första symfoni är ett imponerande debut - 
arbete med wienklassicistiska föredömen. 
Inspirerad av Mozart och även Beethoven 
i dennes tidiga symfonier. 

Men konsertkvällen öppnas med musik 
av Victoria Borisova-Ollas. Hon kommer 
ursprungligen från Ryssland men har bott 
i Sverige i flera år. Vi får höra det färg starka 
och intensiva verket för stråkorkester, 
Colors of autumn.

 Torsdag 24 november 19.00,  
 Stora salen

 Biljettpris 310 kr | 260 kr | 120 kr

24/11
Pianokonsert

Konsertintroduktion
Torsdag 24 november 18.20–18.40. 
Eva Öhrström, musikvetare berättar  
om Adolf Fredrik Lindblad.

Öppen repetition
Onsdag 23 november 11.50–12.50.

Fri entré. Välkommen!

Uppsala Kammarorkester
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Uppsala Kammarorkester
Dirigent: Paul Mägi

Solister: Miah Persson, sopran och 
Joachim Bäckström, tenor

Välkommen till en festkväll med pärlor 
från operans och operettens värld. Det 
har blivit en uppskattad tradition med 
Uppsala Kammarorkester, chefdirigent 
Paul Mägi och operaprogram på 
trettondagsafton. Med en glittrande 
orkester och konsertsal bjuds vi återigen 
på smäktande operaarior och operetter. 

Denna gång får vi möta två väleta-
blerade svenska sångare. Sopranen 
Miah Persson framträder regelbundet på 
världens mest kända opera- och konsert- 
scener. Tenoren Joachim Bäckström har 
intressanta operaroller bakom sig och 
har en bred repertoar. Han är även en 
flitigt anlitad konsertsångare. 

Efter konserten dukas det upp med en 
festmåltid i restaurangen. Fira tretton-
dagsafton med Uppsala Kammarorkester 
i Uppsala Konsert & Kongress! Förbeställ 
trettondagsmeny i biljettkassan eller på 
ukk.se. 

 Torsdag 5 januari 16.00, Stora salen

 Biljettpris 385 kr | 335 kr | 170 kr

Uppsala Kammarorkester

5/1
Trettondagsafton
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Uppsala Kammarorkester

Dirigent: Clemens Schuldt

Solist: Tine Thing Helseth, trumpet

Franz Schubert (1797-1828):  
Uvertyr i D-dur D.556

Joseph Haydn (1732-1809):  
Trumpetkonsert i Ess-dur

Rolf Martinsson (f. 1956)/Daniel  
Fjellström (f. 1983): Airy flight,  
för trumpet och brasskvintett 

Sofija Gubajdulina (f. 1993): Concordanza

Schubert: Symfoni nr 3 i D-dur, D.200

Tine Thing Helseth är en av världens 
främsta trumpetsolister. Vi får höra henne 
i Joseph Haydns klassiska trumpetkonsert 
från 1796, förmodligen den allra mest 
spelade trumpetkonserten genom 
tiderna, och som Tine har briljerat i vid 
ett flertal tillfällen, här för första gången 
med Uppsala Kammarorkester. Hon 
började spela redan vid sju års ålder och 
fick stort erkännande vid flera musik-
tävlingar. Tillsammans med Linnékvintetten 
(Uppsala Kammarorkesters brasssektion) 
framför hon även Airy flight, ett stycke 
ursprungligen skrivet för trumpet och 
stråkar som arrangerats för brass av 
Daniel Fjellström, 2012 års vinnare av 
Uppsala Tonsättartävling. 

Kvällens konsert innehåller också musik 
av Sofija Gubajdulina, en av Rysslands 
ledande tonsättare inom den ryska 
moderna konstmusiken och som avslutning 
Franz Schuberts tredje symfoni. Allt 
under ledning av den tyska dirigenten 

Clemens Schuldt som för första gången 
gästar Uppsala Kammarorkester. Han 
räknas till de främsta tyska dirigenterna  
i sin generation med många uppdrag  
i orkestrar runtom i Europa och från 
denna säsong även som chefdirigent  
för kammarorkestern i München.

 Torsdag 16 februari 19.00, Stora salen

 Biljettpris 310 kr | 260 kr | 120 kr

16/2
Trumpetmästaren Helseth

Konsertintroduktion
Torsdag 16 februari 18.20–18.40. 
Möt Tine Thing Helseth  
och Clemens Schuldt.

Uppsala Kammarorkester
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Uppsala Kammarorkester

Dirigent: Stefan Klingele

Solister: Nils-Erik Sparf, violin  
och Klara Hellgren, violin

Igor Stravinsky (1882-1971):  
Danses Concertantes

Johann Sebastian Bach (1685-1750):  
Konsert för två violiner och stråkorkester 
i d-moll BWV 1043

Arvo Pärt (f. 1935): Wenn Bach Bienen 
gezüchtet hätte

Felix Mendelssohn (1809-1847):  
Symfoni nr 3 i a-moll, op 56 ”Skotska”

Våra fantastiska konsertmästare Nils-Erik 
Sparf och Klara Hellgren är solister i 
barockmästaren Bachs dubbelkonsert,  
ett av hans mest uppskattade verk. Vi får 
höra ett sublimt och uttrycksfullt samtal 
mellan de två violinerna. 

Kvällens konsert inleds med Stravinsky 
som ofta lät sig inspireras av Bachs musik. 
Danses Concertantes, är skriven som 
konsert musik men har också koreogra-
ferats vid flertalet tillfällen. Om Bach hade 
varit biodlare … ja, det funderade Arvo Pärt 
på i sitt verk. Under Mendelssohns tid var 
Bachs musik så gott som bortglömd, men 
tack vare Mendelssohns insatser åter - 
uppväcktes intresset för Bachs verk.  
Stefan Klingele leder Uppsala Kammar-
orkester. Det blir fjärde gången han gästar 
orkestern och det är ett kärt återseende.

 Torsdag 9 mars 19.00, Stora salen

 Biljettpris 310 kr | 260 kr | 120 kr

Uppsala Kammarorkester

9/3
Bachs dubbelkonsert

Konsertintroduktion
Torsdag 9 mars 18.20–18.40. 
Björn Gäfvert, musiker berättar om 
Johann Sebastian Bach.

Öppen repetition
Onsdag 8 mars 11.50–12.50.

Fri entré. Välkommen!
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Träblåssektionen ur  
Uppsala Kammarorkester

Dirigent och solist:  
Radovan Vlatković, horn

Charles Gounod (1818-1893):  
ur Petite Symphonie i B-dur   

George Enescu (1881-1955):  
Dixtuor op 14 i D-dur   

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791):  
Hornkonsert nr 3 i Ess-dur KV 447

Mozart/Walther: ur Serenad nr 10  
i B-dur, “Gran Partita” KV 361

Uppsala Kammarorkesters träblåsarsektion 
har bjudit in en fantastisk inspiratör och 
musiker, Radovan Vlatković. Han är en  
 

uppskattad solist, dirigent och lärare med 
hela världen som arbetsfält. Det är andra 
gången han gästar Uppsala, nu som både 
solist och dirigent för träblåset. 

Vi hör Vlatković i en av Mozarts 
populära hornkonserter. Mer Mozart 
bjuds med valda delar ur den välkända 
serenaden ”Gran Partita” i sättning för 
dubbel blåskvintett. På programmet står 
även Charles Gounods Petite Symphonie, 
ett charmigt verk för nio blåsare som 
färdigställdes 1885 och George Enescus 
Dixtuor från 1906 för dubbel blåskvintett, 
alltså flöjter, oboer, klarinetter, fagotter 
och valthorn.

 Torsdag 23 mars 19.00, Stora salen

 Biljettpris 310 kr | 260 kr | 120 kr

23/3
Världshornisten Vlatković

Uppsala Kammarorkester
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Uppsala Kammarorkester

Dirigent och solist:  
Christian Zacharias, piano

Frank Martin (1890-1974):  
Études pour orchestre à cordes 

Joseph Haydn (1732-1809):  
Symfoni nr 96 i D-dur ”Miraklet”

Johannes Brahms (1833-1897):  
Rapsodi op 79

Robert Schumann (1810-1856):  
Introduktion och Konsert-Allegro op 134

Antonín Dvořák (1841-1904):  
ur Legender op 59 nr 1, 2, 10, 3

Den mästerlige pianisten och på senare 
år även dirigenten Christian Zacharias 
gästar Uppsala för första gången. Här 
möter vi honom i dubbla roller som  
solist och dirigent. Vi får dessutom höra 
Zacharias i en av Brahms passionerade 
rapsodier för solopiano. Ett varierat 
program presenteras, med olika klanger 
och uttryck från Frank Martins förtätade 
stråketyder till Haydns lätta och eleganta 
symfoni och Schumanns romantiskt 
drömmande Introduktion och Konsert- 
Allegro.

Endast 11 år gammal antogs Zacharias 
vid musikhögskolan i Karlsruhe och han 
fick sitt stora genombrott när han vann 
första pris vid Raveltävlingen 1975 vilket 
ledde till engagemang hos bland annat 
Berlinfilharmonikerna, Bostonsymfonikerna 
och New Yorks filharmoniker. Under sin 
drygt 30-åriga karriär har Christian 
Zacharias spelat in kompletta cykler av 
Schuberts, Mozarts pianosonater och 
pianokonserter, Beethovens samtliga fem 
pianokonserter samt trippelkonserten 
m.m. Christian är konstnärlig ledare för 
Lausannes kammarorkester och arbetar 
regelbundet med Nederländska kammar-
orkestern, Los Angeles filharmoniker och 
Bambergs symfoniker. Han är också 
gästdirigent hos orkestrar som New York 
Philharmonic och Staatskapelle Dresden.

 Torsdag 6 april 19.00, Stora salen

 Biljettpris 310 kr | 260 kr | 120 kr

Uppsala Kammarorkester

6/4
Mästerlig Zacharias

20
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Uppsala Kammarorkester

Dirigent: Paul Mägi

Solist: Bernt Lysell, violin

Béla Bartók (1881-1945): Violinkonsert nr 2

Dmitrij Sjostakovitj (1906-1975):  
Symfoni nr 1 i f-moll, op 10

Många virvlande toner avslutar orkester-
säsongen i Uppsala med chefdirigent 
Paul Mägi och som solist Bernt Lysell,  
vår egen konsertmästare och medlem i 
Uppsala Kammarsolister. Han är välkänd 
och mycket uppskattad i svenskt musikliv. 
Bernt har spelat världen över som konsert - 
mästare i både Kungliga Filharmonikerna 
och i Sveriges Radios Symfoniorkester.

Här får vi höra honom som solist i 
Bartóks andra violinkonsert. En fantastisk 
konsert som utmanar både solisten och 
orkestern. Violinkonserten kom till 1937 
under en tid av oroligheter i Ungern  
och som kom att prägla Bartók i hans 
skapande. Uppsala Kammarorkester 
avslutar med ett mästerverk, Sjostakovitjs 
första symfoni.

 Torsdag 11 maj 19.00, Stora salen 

 Biljettpris 310 kr | 260 kr | 120 kr

11/5
Våryra

Uppsala Kammarorkester

Konsertintroduktion
Torsdag 11 maj 18.20-18.40.  
Anders Lagerqvist musiker, berättar  
om Bartóks andra violinkonsert.
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Det är en bedrift att kunna vara 
relevanta i över 30 år. Men det är 
precis vad Linnékvintetten har lyckats 
med. Med sin nyfikenhet och strävan 
att hela tiden utvecklas, låta sin 
publik upptäcka nyskriven musik och 
nya klanger i gammal musik, har de 
alltid utmanat sig själva och sina 
lyssnare. Nu firar kvintetten sitt 30 
årsjubileum. Självklart blir det ett 
spelår med både klassiska favoriter 
och helt ny specialskriven musik.

 
Varför man börjar spela ett mässings-
instrument kan ha många orsaker. 
En är att man tycker instrumenten 
är vackra med sina slingrande 
blänkande rör. Eller att de har en 
imponerande kraft och fantastisk 
klang. Birgitta Lagerstedt, trombo-
nisten i Linnékvintetten har en 
alldeles egen förklaring.

– En dag på väg hem från 
kommunala musikskolan tappade 
jag bort min blockflöjt. Mamma var 

självklart inte särskilt glad över det, 
så hon föreslog att jag skulle börja 
spela ett instrument som var lättare 
att hålla reda på. Och då valde jag 
trombon! 

- När jag sedan kom in på musik - 
linjen i Malmö, var jag den andra 
kvinnan någonsin på trombon där.

Går sina egna vägar
Redan här finns något som tycks 
utmärkande för Linnékvintetten. Att 
vara öppen för nya intryck och ha 
en vilja att gå sina egna vägar. 

– Under åren har vi säkert beställt 
över 40 nyskrivna verk, berättar 
trumpetaren Bengt Fagerström. Det 
har varit ett bra sätt att utveckla vår 
repertoar och utmana oss själva. 

Nu är det inte bara nyskriven 
musik som kvintetten spelar. Tyngd- 
punkten i repertoaren ligger på 
klassisk musik från olika århundra-
den, originalmusik och arrangemang 
för brasskvintett. Vid sidan om att 

Linnékvintetten

Linnékvintetten

Linnékvintetten 
fyller 30 år!
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vara en ensemble i sitt eget namn, 
bildar de även den viktiga brass-
sektionen i Uppsala Kammarorkester. 
De är också ofta anlitade för att med- 
verka vid stora offentliga ceremonier 
när det behövs mäktiga fanfarer.

Och kan någon i Uppsala ha 
missat tornmusiken? Varenda 
sommar under tre decennier har 
kvintetten klättrat ut på den smala 
balustraden mellan de höga tornen 
i domkyrkan och spelat ut mot 
publiken nere på marken. Ett säkert 

sommartecken för alla i Uppsala 
och som bara blir populärare för 
varje år.

– Ja, det är ju ett jätteroligt  
jobb vi har, säger Bengt. Med stor 
mångfald. Ena dagen kan vi spela 
på Palliativt centrum och nästa med 
Uppsala Kammarorkester. Vår 
publik kan se väldigt olika ut. 

– Och så får vi åka mycket mini - 
buss!, fyller Alexander Skylvik i,  
som till vardags spelar bastuba,  
och skrattar.

” Ena dagen kan vi spela på Palliativt centrum  
och nästa med Uppsala Kammarorkester.”  
Bengt Fagerström 
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För så är det. I kvintettens upp   - 
drag ingår, precis som för de andra 
ensemblerna inom Musik i Uppland, 
att föra ut och tillgängliggöra musik 
till de som kan ha svårt att gå på 
konsert, eller som inte ens skulle 
komma på tanken att lyssna på live - 
musik. Då får musiken komma till 
dem, inte tvärtom. 

Viktigast är kanske att arbeta 
med barn. Och särskilt roligt är det 
att spela Majas Alfabetssånger.

– Alltså Maja, det finns nog inte 
en dålig låt! Vi brukar spela dem 
tillsammans med barnkörer i skolorna. 
Det är häftigt! Vi har säkert gjort det 
50 gånger, och vi tröttnar aldrig på 
det, berättar Birgitta. 

Festligt jubileumsår
Under hösten kommer Linnékvintetten 
att turnera i Uppsala län och spela 
tillsammans med lokala amatörkörer 
ute i länet, något man har gjort 
några gånger tidigare, och som har 
varit mycket uppskattat. Totalt blir 
det åtta körkonserter — en i varje 
kommun.

I år fyller alltså Linnékvintetten 
30 år. Jubileumsåret kröns med 
jubileumskonserten den 30 (natur-
ligtvis!) oktober. 

– Då kommer vi att spela mycket 
bra musik, säger Bengt. Battle Suite 
till exempel. Ja, det är de första 

noterna vi köpte in till kvintetten, 
ett verk av den tyske barockkompo-
sitören Samuel Scheidt. Vi har 
också bjudit in ett par solister som 
vi samarbetat med genom åren. 
Och självklart kommer vi även att 
spela helt nyskriven musik. 

Det nya musikstycket är kompo-
nerat av den unga flerfaldigt pris - 
belönta kompositören Andrea Tarrodi, 
vars kompositioner har fått en 
samlad kritikerkår att jubla. Bland 
annat vann hon första pris vid 
Uppsala tonsättartävling 2010. 

– Andrea har fått fria händer.  
Vi vet att det blir ett festligt stycke, 
men inte mycket mer just nu, säger 
Birgitta. Såklart är vi väldigt nyfikna. 

Nyfiken blir man även på en 
konsert senare under våren som blir 
något utöver det vanliga. Alexander 
Skylvik berättar: 

– Tanken är att vi ska spela film- 
musik. Men inte musik som skrivits 
för film, utan klassisk musik som har 
figurerat i film. För att förstärka 
känslan kommer vi att projicera 
filmsekvenser på storduk medan vi 
spelar. Det blir lyriskt och finstämt 
— men också spännande och 
suggestivt! Tänk dig till exempel 
Bachs toccata i D-moll till en tysk 
expressionistisk film från 1920 talet. 
Lite så där lagom läskigt!

Linnékvintetten
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Linnékvintetten

Linnékvintetten bjuder in till en festkon-
sert. Året var 1986 och en brasskvintett 
började planera för en framtid. Redan 
första året inleddes traditionen med 
musik från Uppsala domkyrkas torn och 
konserterna för barn blev tidigt en viktig 
del i ensemblens verksamhet. Att ge den 
nykomponerade musiken en plats i 
repertoaren har varit ensemblens priori - 
teringar sedan starten. Över 40 nya verk 
har Linnékvintetten beställt genom åren 

av svenska tonsättare. Och på denna 
konsert får vi höra ett nyskrivet verk av 
Andrea Tarrodi. Samarbetet med körer 
har från start varit mycket populärt och 
ensemblen har haft konserter med många 
olika intressanta gäster. Här möter vi 
några av dem, trombonisten Håkan 
Björkman, sångaren Olle Persson och 
Jacke Sjödin presenterar hela kalaset!

 Söndag 30 oktober 16.00, Sal B

 Biljettpris 180 kr

Linnékvintetten

30/10
Linnékvintetten firar 30 år tillsammans med gäster!

Andrea Tarrodi Håkan Björkman Olle Persson Jacke Sjödin

3
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Linnékvintetten  
med lokala körer 

Linnékvintetten

Linnékvintetten

Det finns otaliga exempel på när klassisk 
musik har anslagit tonen i filmens värld. 
Hur många gånger har inte Johann 
Sebastian Bachs "Toccata" höjt pulsen hos 
biobesökaren i en blodisande skräckfilm 
eller den obönhörliga riktningen i 
Pachelbels ”Kanon” försatt densamma i 
ett tillstånd av upphöjd ro? På denna 
konsert låter vi även rörliga bilder 

förstärka musiken, klassiska örhängen 
och suggestiva klanger samsas i en 
musikalisk och visuell resa.

 Söndag 19 mars 16.00, Sal B

 Biljettpris 180 kr

19/3
Matiné mässing

Konsertkarusellen

Under våren samarbetar Linnékvintetten 
med lokala körer i varje kommun. 
Gemensamt syr kören och kvintetten ihop 
konsert programmet, vilket även kommer 
att innehålla ett nytt verk för kör och 
brass speciellt skrivet av Robert Sund  
för detta projekt.
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Uppsala Kammarsolister: Klara Hellgren, Nils-Erik Sparf,  
Bernt Lysell, Susanne Magnusson, Erik Wahlgren
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Världen är i förändring. Mycket i 
nutiden kan upplevas skrämmande. 
Flyktingar över onådiga hav, murar 
som byggs upp av rädsla och 
urskillningslösa terror angrepp. 
Samtidigt lever och spirar kärleken. 
Vad kan musiken göra för att få oss 
att reflektera över och reagera på 
det som händer? Hur kan musiken  
ge oss tröst och hjälpa oss att 
bearbeta vår samtid? Det har  
Uppsala Kammarsolister funderat 
på. Klara Hellgren berättar. 

– När vi satte oss för att planera 
årets säsongsprogram var det väldigt 
akut med hela flyktingfrågan, 
terrorattacker i Paris, fler och fler 
tiggare på våra gator. Det kändes 
verkligen som om världen var i 
förändring. Tänk om man skulle väva 
in det i tanken? Inte skriva det på 
näsan, utan spela musik som speglar 
förändring på ett eller annat vis. Vi 
ville ha en röd tråd  — och förändring 
blev den tråden. 

Klara Hellgren är violinist i Uppsala 
Kammarsolister, en kvintett som 
blivit firad inte bara här i Sverige 
utan också internationellt. Deras 
repertoar sträcker sig från barock 
till nutida musik och de hyllas ofta 
för sina fantasifulla och personliga 
tolkningar. Alla fem är mycket 
skickliga musiker och som konsert-
mästare respektive stämledare utgör 
medlemmarna stommen i Uppsala 
Kammarorkesters stråksektion. 

Populära abonnemangsserier
Varje år utarbetar ensemblen en 
kammarmusikserie, ofta tillsammans 
med välkända gästartister. Abonne-
mangsserien blir bara populärare 
och mer uppskattad för varje år. 

– Jag tror det beror på att vi  
har ett personligt tilltal, folk känner 
sig inbjudna när man är på våra 
konserter. De som har ett abonne-
mang lär ju känna oss. Och jag tror 
också att publiken märker att vi har 
väldigt roligt. För det har vi!

Uppsala Kammarsolister

Uppsala Kammarsolister

Musik för en  
värld i förändring
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Klara Hellgren pratar engagerat, 
men också eftertänksamt. Det märks 
att hon har funderat en hel del.  
Inte bara på hur man väljer den 
musik man spelar, och de gäster 
som ska medverka, som är ett 
omsorgsfullt och noggrant arbete, 
utan också på den roll hon har  
som utövande musiker. 

– Ja, det kanske låter pretentiöst, 
men det handlar också om vad vi 
som konstnärer kan göra, bidra med. 
Vi kan ge upplevelser som får folk 
att reflektera, tröstas eller kanske 
till och med bli upprörda. Det är  
en uppgift vi har. Kanske mer än 
någonsin när världen ser som ut 
som den gör.

Allmänmänskligt och aktuellt
Som till exempel det första program-
met för säsongen, Krigets klanger. 
Det är centrerat kring Nobel pris-

tagaren Svetlana Aleksijevitj.  
Merparten av musiken är rysk och 
Ulrika Knutson läser ett urval av 
hennes texter. Programmet är 
producerat för abonnemangsserien, 
men ensemblen kommer även att 
turnera med Krigets klanger i länet 
för Konsertkarusellen. 

– Aleksijevitj skriver väldigt 
allmänmänskligt om människorna  
i kriget, både om kärleken och 
lidandet, på ett sätt som gör att det 
känns aktuellt i vår tid. När det gäller 
musiken var Dmitrij Sjostakovitj 
självklar i sammanhanget, även 
Sergej Prokofjev. Men vi har också 
valt Arvo Pärt som har ett nästan 
andligt perspektiv i sin musik, som 
känns väldigt trösterik. 

– Trösten och kärleken ingår 
också i grundtemat förändring, 
tycker jag. Tänk på alla initiativ som 
människor tar för att hjälpa till, 

” Vi kan ge upplevelser som får folk att reflektera, 
tröstas eller kanske till och med bli upprörda.  
Det är en uppgift vi har. Kanske mer än någonsin  
när världen ser som ut som den gör.” 
Klara Hellgren 

Uppsala Kammarsolister
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samtidigt som de mest fruktansvärda 
saker äger rum. Det skänker tröst 
och ger oss stöd.

Det vackraste av det vackra
Paris! heter ett annat konsertprogram 
under våren som just har kärleken 
som utgångspunkt. Paris har ju varit 
aktuellt under året på de mest 
ohyggliga sätt, men staden brukar 
ju också kallas kärlekens stad, och 
det har ensemblen tagit fasta på. 

– Till konserten har vi bjudit in 
pianisten Love Derwinger och vi 

kommer att spela det vackraste av 
vackra, med verk av Claude Debussy, 
César Franck och Suzanne Giraud, 
säger Klara. 

Lidelsefull kärlek blir det även  
i programmet Kreutzersonaten. 
Skådespelerskan Stina Ekblad läser 
text av Tolstoj och musiken kretsar 
kring Beethovens Kreuzersonat. 

Lite annorlunda och oväntat, 
men på samma tema, är Hymn till 
livet. Konserten görs tillsammans med 
den karismatiska svensk-japanska 
slagverkaren Mika Takehara, som 

Uppsala Kammarsolister
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tidigare varit medlem i gruppen 
Kroumata.

– Det är ett häftigt program, 
berättar Klara. Musik för stråk-
kvartett, slagverk och videoprojek-
tioner. Häftigt, men även subtilt och 
finkänsligt. En hyllning till livet.

Egen tolkning
Sex konserter blir det totalt under 
säsongen, alla under temat föränd-
ring. Men det betyder inte att man 
måste tolka musiken så.

– Nej, inte alls. Vi har ju gjort vår 
tolkning. Men man får associera fritt, 
hur man vill, menar Klara. Musiken 
är skriven i en tid, i ett sammanhang, 
men den är ny varje gång den fram - 
förs. Vid varje framträdande, i varje 
rum, för varje person som den klingar 
igenom, blir den ju ny och skapar en 
ny kontext i vår nutid. 

Även om konserterna är den centrala 
delen i Kammarsolisternas verksam-
het, är det inte bara i vackra konsert-
hus de spelar. De gör ju så mycket 
annat också, spelar till exempel på 
ålderdomshem, sjukhus och hem för 
missbrukare. 

– Det är jättefint att komma ut 
och spela i all enkelhet, där publiken 
sitter jättenära. Vi får ofta fin kontakt 
och de är så tacksamma att vi är där.

Viktig roll
Det märks att Klara brinner för 
musiken och att hon tycker att den 
har en viktig roll att spela. I tider av 
förändring, för kärleken, för livet i 
alla dess faser behövs den, kanske 
mer än någonsin. 

– Det vi gör är viktigt!, säger Klara 
med eftertryck. Musik är viktigt! 

” Man får associera fritt, hur man vill.  
Musiken är skriven i en tid, i ett sammanhang,  
men den är ny varje gång den framförs.” 
Klara Hellgren 
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Han satte sig vid skrivbordet igen och 
började jobba, mittemot sin angivare! 
Båda visste att den andra visste. På 
julfesten drack de vodka tillsammans. 
Ingen av dem nämnde sveket med ett ord.

Låter det svart? Det är det också — 
men mörkret har ett sällsamt skimmer. 
Som en svag men tydlig understämma 
klingar kärleken. Grannar, tanter och 
främlingar sträcker ut en hand. Godhet 
finns, till och med bland ryska slav-
arbetare. I form av en tapper liten 
skydds ängel, stor som en sparv ungefär.

Svetlana Aleksijevitj hämtar sitt credo 
hos Dostojevskij: ”Det finns bara en   
           väg ur mörkret: att börja älska  
                    människorna. Att förstå dem  
                          med kärlekens hjälp.”

Ulrika Knutson

Själens historiker kallar hon sig, Svetlana 
Aleksijevitj, som 2015 fick Nobelpriset i 
litteratur. Aleksijevitj samlar fakta som en 
reporter, men hon  behandlar dem som 
en kompositör. Hon väntar in rätt röster, 
för att återskapa klangerna och rytmen i 
nittonhundratalets blodiga historia.

Hon berättar om kvinnorna som stred 
för Stalin i Röda armén. Om kvinnan som 
fick mens mitt under ett anfall, som fick 
båda benen sönderskjutna, men kröp till 
partisanerna. Efter kriget undviker hon 
saluhallen — hon orkar inte se det röda i 
köttdiskarna. Hon hatar den röda färgen, 
och det är ett brott för en god kommunist.

 Aleksijevitj berättar om  
mannen som skickades  
på tio år i läger. Han  
kom tillbaka med en  
förtvinad arm och  
döv på ena örat.  

11/9
Krigets klanger                                                                                          

34



35

Uppsala Kammarsolister  
& Ulrika Knutson, berättare

Texter av Svetlana Aleksijevitj,  
Nobelpristagare 2015

Arvo Pärt (f. 1935): Summa, Fratres och 
Psalom i versioner för stråkkvartett

Dmitrij Sjostakovitj (1906-1975):  
Stråkkvartett nr 7

Sergej Prokofjev (1891-1953):  
ur Visions fugitives,  
op 22 i arrangemang för stråkkvartett

Sergej Tanejev (1856-1915):  
ur Stråk kvintett op 16 i C-dur

 Söndag 11 september 16.00, Sal B 
 Se även Konsertkarusellen, sid 47

 Biljettpris 180 kr

Uppsala Kammarsolister  
& Mika Takehara, slagverk

Luca Vincenzo Lorusso:  
Vibrastrings, Concerto for electric  
vibraphone and string quartet. 

Tan Dun (f. 1957):  
Crouching tiger hidden dragon

Mattias Lysell (f. 1971): Le Sculpteur express

Pär Lindgren (f. 1952): Shades of blue,  
för solovibrafon

Med sin känsliga musikaliska stil och sina 
dansliknande framträdanden har Mika 
Takehara blivit en av de mest intressanta 
slagverks- och marimbamusikerna i 
landet. Hon har framträtt som solist med 
orkestrar över hela världen och här får vi 
höra henne solo i Pär Lindgrens Shades 
of blue. Uppsala Kammarsolister och 
Mika Takehara kommer tillsammans att 
framföra Luca Vincenzo Lorussos vackra 

lovsång till livet Vibrastrings, en konsert 
för elektronisk vibrafon och stråkkvartett. 
Vibrastrings tilldelades första pris i Italy 
percussion competition 2013. Och vi får 
magisk filmmusik i Tan Duns soundtrack  
i filmen Crouching tiger hidden dragon. 
Uppsala Kammarsolister bjuder också på 
stumfilm med Mattias Lysells musik till 
filmen Le Sculpteur Express från 1907.

 Söndag 23 oktober 16.00, Sal B

 Biljettpris 180 kr

Uppsala Kammarsolister

11/9
Krigets klanger

23/10
Hymn till livet
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Uppsala Kammarsolister  
& Stina Ekblad, berättare

Texter av Lev Tolstoj (1828-1910)

Ludwig van Beethoven (1770-1827): 
Kreutzersonaten i arrangemang för 
stråkkvintett

Leoš Janáček (1854-1928):  
Stråkkvartett nr 1, Kreutzersonaten

Uttrycksfull och lysande musik får 
sällskap av geniala texter! Här får vi ett 
sammanflätat program där författare har 
tagit intryck av tonsättare och tonsättare 
av författare. Tolstojs Kreutzersonaten,  
är en av den ryska litteraturens stora 
klassiker, han moraliserar över begär, 
girighet och otrohet, och ska ha inspirerats 
av Beethovens Kreutzersonat. Beethoven 
dedikerade sin sonat till violinisten 
Kreutzer och inte till beställaren 
Bridgetower då en schism rörande en 
flicka uppstod mellan dem. Janáček har i 
sin tur inspirerats av Tolstojs Kreutzer-
sonat i sin första stråkkvartett. Uppläsare 
av Tolstojs texter är Stina Ekblad, välkänd 
skådespelerska som här samarbetar med 
Uppsala Kammarsolister för första gången.

 Söndag 13 november kl 16.00, Sal B

 Biljettpris 180 kr

Uppsala Kammarsolister

13/11
Kreutzersonaten
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Uppsala Kammarsolister  
& Love Derwinger, piano

Claude Debussy (1862-1918):  
ur Preludier bok II

Suzanne Giraud (f. 1958):  
Stråkkvintett Assemblages

César Franck (1822-1890): Pianokvintett

Pianisten Love Derwinger bjuds in till 
Uppsala Kammarsolister i en kväll med 
fokus på fransk musik. Derwinger är en 
av Sveriges främsta pianister, han är känd 
för sin mångsidighet och varvar gärna 
solistuppdrag med kammarmusik och 
som ackompanjatör till bland andra 
Barbara Hendricks och Maria Fontosh. 

Vi får höra honom i några av Debussys 
vackra preludier och tillsammans med 
Uppsala Kammarsolister i ett av César 
Francks främsta verk, pianokvintetten. 
Suzanne Girauds musik har flera gånger 
prisats och hon inspireras ofta av poesi, 
konst och arkitektur i sina tonsättningar. 
Namnet på hennes stråkkvintett —  
Assemblage, är ett arbetssätt inom 
konsten som kan liknas vid collage där 
föremål byggs upp av upphittat tre-
dimensionellt material.

 Söndag 29 januari 16.00, Sal B

 Biljettpris 180 kr

29/1
Paris!
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26/2
Oktetter

Uppsala Kammarsolister & Lendvai  
Nadia Wijzenbeek, violin, Ylvali Zilliacus, 
viola, Marie Macleod, cello

 
 
Antal Doráti (1906-1988): Stråkoktett

Felix Mendelssohn (1809-1847):  
Stråk oktett i Ess-dur op. 20

Dmitrij Sjostakovitj (1906-1975): Preludium 
och Scherzo för stråkoktett

Tre oktetter blir det när Uppsala 
Kammarsolister slås ihop med stråktrion 
Lendvai! Här finns en chans att höra 
dessa fantastiska och sällan framförda 
verk. Mendelssohns stråkoktett från 
1825 är det äldsta och mest kända verk  
i programmet. Av Sjostakovitj spelas 
Preludium och Scherzo, två stycken från 
1940 och av den ungersk-amerikanska 
tonsättaren och dirigenten Doráti hör  
vi en stråkoktett från 1964. 

Lendvai har ständigt förfrågningar 
runtom i Europa och man samarbetar 
ofta med olika musiker. Var för sig har 
medlemmarna i trion framgångsrika 
karriärer och representerar Neder-
länderna, Storbritannien och Sverige.

 Söndag 26 februari 16.00, Sal B

 Biljettpris 180 kr
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26/3
När kommer ängeln?

39

Uppsala Kammarsolister

Henry Purcell (1659-1695): Fantasias 

Allan Pettersson (1911-1980):  
Konsert för violin och stråkkvartett 

Frank Bridge (1879-1941):  
Stråkkvintett i e-moll

En tonsättare som alltmer uppmärksammas 
är Allan Pettersson. Hans Konsert för 
violin och stråkkvartett är från 1951, men 
det var först i slutet av 60-talet som 
Pettersson fick det publika genombrottet. 

I det här påtagligt smärtsamma verket 
hör vi en tonsättare som biktar sin för- 
tvivlan inför världens ondska. Solist är 
Nils-Erik Sparf. På programmet står också 
det välkända stycket Upon One Note ur 
Fantasia, komponerad av Henry Purcell i 
slutet av 1600-talet. Vi får även höra en 
smäktande vacker stråkkvintett skriven 
1901 i senromantisk stil av Frank Bridge.

 Söndag 26 mars 16.00, Sal B

 Biljettpris 180 kr

När kommer ängeln,  
som ger själen åter den sång,  
så enkel och klar  
att ett barn slutar gråta? 
 
Allan Pettersson 
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Trio X har fullt upp. De ska turnera 
med folkmusikgruppen Väsen och 
Norrbottens Big Band, spela in en  
ny skiva med Jojje Wadenius och 
naturligtvis hinna med några Carte 
Blanchekonserter i konserthusets 
restaurang. Mellan alla åtaganden 
hinner basisten Per V Johansson 
växla några ord om jobbet med 
jazz gruppen som beskrivits som ett 
”musikaliskt slukhål”.

Att bara hålla på med en sak 
intresserar inte jazzgruppen Trio X.  
I deras musikaliska värld är det 
blanda och ge som gäller. Nyfiken-
heten och upptäckarglädjen för 
musiken är drivande för de tre 

med lemmarna. Publiken kan kastas 
mellan folkmusik med storband,  
fin stämd klassisk musik, visor för 
barn — förutom jazzen förstås. 
Dess emellan komponerar man,  
har workshops och spelar in skivor.

Musikalisk institution
Trio X — Lennart Simonsson, piano, 
Per V Johansson, bas och Joakim 
Ekberg, trummor — har under de 
många år de hållit på blivit en 
musi kalisk institution i Uppsala. 
Mycket tack vare de spontant under- 
hållande konserterna Carte Blanche, 
som de genomför tillsammans med 
hemliga gäster, ofta för en fullsatt 
publik i konserthusets restaurang. 

Trio X

Trio X

Ett tre personers 
gränslöst  
musikaliskt  
universum
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Trio X: 
Lennart Simonsson  

Joakim Ekberg 
Per V Johansson
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Konserterna arrangeras i samarbete 
med Uppsala Konsert & Kongress 
och Musikens Hus Vänner.

– Carte Blanche har betytt mycket 
för oss. Konserterna har ju gjort att 
vi blivit populära i Uppsala, berättar 
Per. Nu under spelåret kommer vi 
att göra två Carte Blanche på hösten 
och tre på våren. Vårt schema är så 
späckat att det tyvärr inte gick att 
få in fler, även om vi gärna skulle  
ha velat.

Carte Blanche började egentligen 
som ett tillfälligt barhäng under 
musikfestivalen Sacred Festival, 
men nu är det ett etablerat inslag  
i Uppsalas musikliv. Per förklarar 
varför han tror konserterna har 
blivit så uppskattade. 

– Visst är överraskningsmomentet 
viktigt, publiken vet att det kan 
komma någon riktigt känd artist, 
men jag tror inte det är huvudsaken. 
Man går på Carte Blanche för att 
höra på bra musik helt enkelt. Vi 
har alltid skickliga musiker, det vet 
publiken, så vi kan alltid bjuda på 
bra musik. Och genom vårt trepart-
samarbete är det möjligt att bjuda 
på gratis inträde.

Lång lista på gäster
Det som är lockande för de del-
tagande artisterna är friheten, 
improvisationen. Ett direkt möte 
mellan olika musiker. Just här och 
nu, tror Per. Så olika artister som 
Nisse Landgren, Sven-Bertil Taube, 
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Ebbot Lundberg, Mikael Rickfors och 
Cecilia Frode har alla varit hemliga 
gäster. På hemsidan finns en mer 
komplett lista. Och den är lång.  
Och den ska bli längre, lovar Per.

– Jodu, det finns många som vi 
skulle vilja se som gäster i framtiden, 
men vi får se, säger han och plirar 
hemlighetsfullt med ögonen.

Stor härlig blandning
Annars är det stora projektet som 
trion nu jobbar med ett konsertpro-
gram tillsammans med den Uppsala-
baserade folkmusikgruppen Väsen, 
Norrbotten Big Band och folk-
musikern Lena Willemark. Det är 
verkligen betoning på stort, särskilt 
när det gäller antalet musiker, över 
tjugo stycken! Det blir en hel del 
nyskriven musik och Mats Hålling 
är arrangör. 

– Det här är crossover-musik på 
riktigt, berättar Per. Jazz och folk - 
musik i en härligt stor blandning! 
Det blir riktigt spännande. Initiativet 
kommer från början från Norrbotten 
Big Band, så vi ska först på turné  

i Luleå och omnejd i oktober. I 
november kommer vi ner hit till 
Uppsala och turnerar i länet för 
Konsertkarusellen. Att vi är så många 
i orkestern ställer så klart vissa krav 
på lokalerna i länet, men det ska 
nog ordna sig, försäkrar Per.

Musiken är gränsöverskridande, 
och det är även sättet att arbeta 
med projektet. 

– Eftersom vi bor och verkar på 
olika platser i landet och ofta är ute 
på turnéer, så kan vi bara träffas  
vid några få tillfällen och repetera. 
Därför har vi en gemensam dropbox 
på nätet, där vi kan titta på noter och 
höra arrangemangexempel. Vi repar 
virtuellt på distans, kan man säga. 

Ny barnskiva
Efter sommaren börjar Trio X arbeta 
med en ny barnskiva med Jojje 
Wadenius och Göteborgs Symfoniker. 
Jojje Wadenius är en av Sveriges 
internationellt mest kända musiker 
och kompositörer. Han gjorde bland 
annat skivan Goda’ goda’, med 70- 
talets kanske mest älskade barn-

Trio X

” Det här är crossover- 
musik på riktigt.  
Jazz och folk musik  
i en härligt stor  
blandning!” 
Per V Johansson om konserten med Väsen, 
Norrbotten Big Band och Lena Willemark.  
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låtar. Och för några år sedan 
spelade Jojje och trion tillsammans 
in en skiva med nytolkningar av 
svenska psalmer.

– Upprinnelsen till projektet med 
Göteborgs Symfoniker är att vi hade 
en offentlig konsert på Götaplatsen 
i Göteborg. Det blev så himla bra,  
så vi sa att det här måste vi spela in. 
Skivan kommer att innehålla en 
blandning av de gamla låtarna från 
70-talet och de något nyare från 
80-talet som Jojje gjorde tillsammans 
med Kenneth Gärdestad.

Gränslöst, omåttligt, omättligt
Under hösten kommer trion även att 
göra en hel del spelningar i vården 
och på äldreboende, turnera med 
Jojje och psalmprogrammet. De 
kommer att medverka i ett nytt 
projekt med dragspelaren Bengan 
Jansson. Bland annat.

Att få ta del av Trio X musikaliska 
universum är som att vara delaktig  
i en ständigt skiftande musikalisk 
upptäcktsfärd. Gränslöst, och sam - 
tidigt omåttligt och omättligt. Ett gott 
råd är: anslut dig till expedi tionen 
när du får tillfälle. Du kommer 
garanterat att upptäcka nya 
musikaliska världar.

Carte Blanche

Trio X och hemliga gäster

Restaurangen, Sal D  
på Uppsala konsert & Kongress. 

 
 Lördag 22 oktober kl 16.00

 Lördag 17 december kl 16.00

 Lördag 11 februari kl 16.00

 Lördag 1 april kl 16.00

 Lördag 13 maj kl 16.00

Carte Blanche arrangeras i samarbete 
med Uppsala Konsert & Kongress och 
med stöd av Musikens Hus Vänner.

 Fri entré. 

Konsertkarusellen

Trio X med Norrbotten Big Band,  
Lena Willemark och Väsen

Se sid 48

” Man går på Carte  
Blanche för att höra  
på bra musik helt  
enkelt. Vi har alltid 
skickliga musiker,  
det vet publiken,  
så vi kan alltid bjuda  
på bra musik.” 
Per V Johansson 
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Trio X i ”Solen strålar ner på dig”, en  
produktion för Barn och ungdom med  
Matilda Bådagård och Magnus Båge.
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Oavsett var du bor i Uppsala län, ska 
du ha möjlighet att lyssna på levande 
musik av hög kvalitet. Det är tanken 
med Konsertkarusellen, ett turné
program som arrangeras i samarbete 
med kommunerna i länet.

Våra egna ensembler bildar basen, 
ofta med gästartister. I programmet 
ingår även helt fristående artister 
och musikgrupper.

Karusellens repertoar består av  
alla möjliga typer av musik: jazz, 
klassisk musik, folkmusik och 
populärmusik.

Men det som framförallt får 
karusellen att snurra, är de lokala 
föreningarnas ideella arbete. Med 
stor entusiasm för musik, sin egen 
förening och bygd får de allt det 
praktiska runtomkring att fungera. 
Välkommen till en konsert nära dig!

Konsertkarusellen

Musik i hela  
Uppland!

Trio X och LaGaylia i Knivsta kommunhus 2015.
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Uppsala Kammarsolister  
& Ulrika Knutson, berättare

Texter av Svetlana Aleksijevitj, 
Nobelpristagare 2015

Arvo Pärt (f. 1935): Summa, Fratres och 
Psalom i versioner för stråkkvartett

Dmitrij Sjostakovitj (1906-1975):  
Stråkkvartett nr 7

Sergej Prokofjev (1891-1953): ur Visions 
fugitives, op 22 i arrangemang för 
stråkkvartett

Sergej Tanejev (1856-1915): ur Stråk kvintett 
op 16 i C-dur 

 Läs Ulrika Knutsons text på sid 34.

Nadin & Gabriel

Nadin al Khalidi med rötter i Irak och 
Egypten möter Gabriel Hermansson från 
Sverige i en musikalisk resa där minnen 
och intryck från flera håll av världen 
samlas. Nadin föddes i Bagdad, studerade 
musik där och kom till Sverige som flykting 
2002. Gabriel är stränginstrumentalist 
och kompositör med musikerexamen från 
Musikhögskolan i Malmö. Duon från 
Malmö sjunger på fem olika språk och 
spelar på fem olika instrument i ett mång - 
facetterat musikprogram med inspiration 
från Mellanöstern, Nordafrika, Europa 
och Skandinavien. 

17—29/9
Krigets klanger

8—16/10
Musik, minnen, flykt

Tid   Plats
17/9 kl 18.00  Tärnsjö bibliotek
18/9 kl 16.00  Equmeniakyrkan, Östhammar
20/9 kl 19.00  Karlholms kyrka
21/9 kl 19.15  Kyrkcentrum, Bålsta
24/9 kl 16.00  Gredelbykyrkan, Knivsta
25/9 kl 15.00  Västerledskyrkan
28/9 kl 18.30  Storvretabiblioteket
29/9 kl 19.00  Biblioteket, Skutskär

Tid   Plats
8/10 kl 18.30  Biblioteket, Enköping
9/10 kl 16.00  Kupolen, Thunmanskolan
10/10 kl 19.00  Kyrkans Hus, Österbybruk
11/10 kl 19.00  Biblioteket, Skutskär
12/10 kl 18.00  Biblioteket, Tierp
13/10 kl 19.00  Fridegårdsskolan, Bålsta
15/10 kl 14.00  Biblioteket, Östervåla
16/10 kl 18.00  Knutbygården

Konsert karusellen
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Alla tillsammans eller i olika konstellatio-
ner. Här möts fantastiska musiker och 
musik från olika traditioner sammanflä-
tas. En oförglömlig konsertkväll utlovas!

Lena Willemark har kommit att bli  
en centralgestalt inom den svenska folk - 
musiken och en banbrytande genreöver-
skridande sångerska. 

Väsen, Upplands folkmusikgrupp som 
ständigt blir inbjudna till internationella 
musikfestivaler runtom i världen, Olof 
Johansson, Roger Tallroth, Mikael Marin 
och André Ferrari. 

Norrbotten Big Band har sin hemma- 
vist i Norrbottensmusiken men turnerar 
också mycket i övriga Sverige, har varit 
grammisnominerade och är ett fartfyllt 
storband. 

Trio X, improvisationstrion från Musik  
i Uppland, rör sig ständigt mellan och i 
olika musikgenrer. 

15—22/11
Lena Willemark, Väsen,  
Norrbotten Big Band, Trio X

Tid   Plats
15/11 kl 19.00  Zodiaken,  
 Gimo bruksgymnasium
16/11 kl 19.00  Fridegårdsskolan, Bålsta
17/11 kl 19.00  Heby Folkets Hus
18/11 kl 19.00  Möbeln, Tierp
19/11 kl 15.00  Joar Blå, Enköping
20/11 kl 15.00  Tilassalen, Knivsta
21/11 kl 18.00  Sävja kulturcentrum
22/11 kl 19.00  Skutskärs Folkets Hus
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Elvis på svenska! Här bjuds vi på en 
föreställning med humor och värme, lite 
allvar och sväng. Fröken Elvis debut, 2015 
på Stockholms stadsteater, blev en succé 
med utsålda föreställningar. Vi får Elvis 
bästa låtar på svenska med fem musiker, 
elva instrument och en modern 50-tals-
radio. De fem medlemmarna, Camilla 
Fritzén, Lisa Bodelius, Maria Olsson, 
Josefin Berge och Sanna Andersson 
älskar Elvis musik och med nya arrange-
mang får låtarna en helt ny dimension. 

19—29/1
Fröken Elvis

Tid   Plats
19/1 kl 19.00  Morgongåva företagspark,  
 Karlssons entré
20/1 kl 19.00  Tilassalen, Knivsta
21/1 kl 16.00  Godtemplargården, Gunsta
22/1 kl 16.00  Hållnäs bygdegård  
 ”Gröna Lund”
26/1 kl 19.00  Fridegårdsskolan, Bålsta
27/1 kl 19.00  Ordenshuset, Skutskär
28/1 kl 18.00  Joar Blå, Enköping
29/1 kl 16.00  Hargshamns Folkets Hus

Konsertkarusellen

Konsert karusellen

”Kungen har ett liv på svenska.” DN
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Dreamers Circus älskar att möta sin 
publik varhelst den finns. Och nu kommer 
denna fantastiska folkmusiktrio som 
turnerat världen över och som kunnat 
höras såväl på Roskildefestivalen som i 
operahuset i Sydney, till Uppland. 

De skickliga musikerna, Ale Carr, cittern, 
Nikolaj Busk, piano/dragspel och Rune 
Tousgaard Sörensen, fiol är skolade både 
inom folkmusiken och i den klassiska 
världen. De har tilldelats ett flertal priser 
och utmärkelser inom den danska 
musikvärlden. På repertoaren finns 
mycket tradition, det är melodiskt och 
rytmiskt, men en konsert innehåller också 
ett vågat nytänk! Våren 2015 gjorde trion 

succé i Uppsala på Folkmusikgalan, bland 
annat tillsammans med Väsen, som de 
har samarbetat med i ett flertal tillfällen 
efter det.  

11—19/3
Dreamers Circus

Konsert karusellen

Tid   Plats
11/3 kl 18.00  Gredelbykyrkan, Knivsta
12/3 kl 18.00  Eric Sahlström Institutet
14/3 kl 19.00  Ordenshuset, Skutskär
15/3 kl 19.00  Stationen Scen & Konsert, 
 Bålsta
16/3 kl 19.00  Tingshuset, Enköping
17/3 kl 19.00  Ekeby bygdegård, Alunda
18/3 kl 18.00  Huddunge församlingshem
19/3 kl 16.00  Järlåsa bygdegård
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Vocado består av sex vänner som en gång 
möttes på Sjöviks folkhögskola och har 
sjungit tillsammans sedan våren 2004. 
Sedan dess har de utvecklat en egen 
musikalisk identitet på vokalgrupps-
arenan. Deras repertoar består av allt 
från visor och folkmusik till pop och jazz, 
alltid helt acappella. Gruppen har turnerat 
i flera europeiska länder och haft fram- 
gångar vid ett antal internationella 
acappellafestivaler. Våren 2011 belönades 
Vocado med utmärkelsen ”Årets Kör 2011” 
av Sveriges Körförbund. 

Under våren samarbetar Linnékvintetten 
med lokala körer i varje kommun. 
Gemensamt syr kören och kvintetten ihop 
konsert programmet, vilket även kommer 
att innehålla ett nytt verk för kör och 
brass speciellt skrivet av Robert Sund  
för detta projekt.

1—9/4
Vocado

Vår
Linnékvintetten med lokal kör

Konsert karusellen

Tid   Plats
1/4 kl 19.00  Viksta bygdegård
2/4 kl 14.00  Österrundagården
4/4 kl 19.00  Tilassalen, Knivsta
5/4 kl 19.00  Söderfors kyrka
6/4 kl 19.00  Fridegårdsskolan, Bålsta
7/4 kl 19.00  Församlingsgården,  
 Östhammar
8/4 kl 15.00  Ordenshuset, Skutskär
9/4 kl 18.00  Harbo missionskyrka

51Konsertkarusellen



52



53

Musik i Uppland når årligen 20 000 
barn och ungdomar med sin verk
samhet. En tredjedel av alla konserter 
Musik i Uppland ger, är riktade  
mot barn. 

– Alla barn ska ha möjligheten att 
uppleva musik; lyssna, spela eller skapa 
själva, tycker Katarina Bonander, 
som är producent för verksamheten. 
Det gör vår värld bokstavligen bättre. 
Men, menar hon, det måste ske på 
deras villkor. Därför är det inte så 
konstigt att dataspelsmusik och Avicii 
på kantele ingår i de musikaliska 
möten Musik i Uppland erbjuder.

Varje år producerar Musik i Uppland 
ungefär 15 konsertprogram som 

erbjuds länets skolor till ett subven-
tionerat pris, program speciellt 
utvecklade för barn och ungdom. 

– Musik är en viktig del i varje 
barns utveckling, menar Katarina 
Bonander. Hon arbetar som produ - 
cent för barn- och ungdomsverk-
samheten på Musik i Uppland och 
är den som letar upp och väljer ut 
musikproduktioner. Musik väcker 
kreativitet, minskar stress och 
skänker glädje. Det är en positiv kraft 
som går att använda på många olika 
sätt, säger hon. Inte minst socialt. 

– Vårt uppdrag är att nå ut  
till alla invånare i samhället, och 
barnen är kanske de viktigaste. 
Våra egna ensembler och ett stort 

Barn och ungdom

Barn och ungdom

Musikaliska möten 
med dataspels-
musik och Avicii 
på kantele
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antal fri lansare åker runt i länet och 
spelar i skolor. Centralt är att möta 
barnen på deras egna villkor. Vi 
lägger alltid stor vikt vid framföran-
det, den sceniska presentationen 
och har arbetat mycket med regi 
tillsammans med ensemblerna.  
Till exempel har vi inga notställ, 
musikerna lär sig musiken utantill 
för att kunna kommunicera mer 
rakt med barnen. 

Dataspelsmusik live
Mångfalden är också viktig. Produk-
tionerna är varierade, från Majas 
Alfabetssånger till dataspelsmusik, 

alltid med syftet att bidra till nya 
musikaliska upptäckter.

– Visst har du också gått och 
sjungit på de där låtarna från 
dataspelet The Legend of Zelda? 
Barnen sitter hemma och spelar på 
datorn och hör samma musikslinga 
om och om igen. Mer eller mindre 
omedvetna om musiken, går de till 
slut och sjunger på den. Vi lyfter 
dataspelsmusiken upp på scenen, 
med riktiga instrument, och spelar 
den live. Barnen känner igen musiken, 
men får en helt ny upplevelse av den 
och förståelse för hur den är gjord. 
Det är faktiskt väldigt bra musik! 

Barn och ungdom

” Vårt uppdrag är att nå ut till alla invånare i  
samhället, och barnen är kanske de viktigaste.” 
Katarina Bonander  
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Mångfald handlar ju även om att nå 
minoritetsgrupper i samhället. Att 
hitta och välja ut program med inter- 
nationella inslag, ägnar Katarina 
mycket tid åt. Uppsala län är till 
exempel finskt förvaltningsom råde, 
och ett av Musik i Upplands upp-
drag är att erbjuda finsk musik. När 
Katarina var i Finland fick hon höra 
Ida Elina, en ung finsk musiker som 
spelar nationalinstrumentet kantele, 
ett cittraliknande sträng instrument. 

– Ett riktigt fynd, berättar Katarina. 
Ida Elina har höjt kantelespelandet 
till en helt ny nivå. Hon har lärt sig 
instrumentet den traditionella 
vägen, men hon är även inspirerad 
av Michael Jackson och Avicii. 
Förutom att hon har gått på musik-
högskola, har hon också tittat på 
YouTube-klipp och sett hur man gör 
tricks som slap-guitar och överfört 
det till kantele. Ida Elina spelar både 
egna kompositioner och traditionell 
finsk musik. Otroligt bra! Hennes 
repertoar passar för barn, liksom 
inom vården och för äldre. 

Olika, men ändå lika
Flera barnprogram handlar om 
mötet mellan olika musikkulturer 
och uttryck. Katarina lyfter speciellt 
Marhaba hej!, ett program som hon 
tycker har alla ingredienser; skickliga 
musiker och en sammanhållen 
story. Ramhistorien handlar om två 
unga musiker, Gabriel som är svensk 
och spelar svensk musik på gitarr och  

Nadin som har rötter från Iran och 
spelar arabisk musik på oud, en 
arabisk luta. De flyttar in i lägen-
heter bredvid varandra. Till en 
början verkar de väldigt olika och 
självklart blir det kulturkrockar.

– Ja, men de lär känna varandra 
allteftersom och en dag börjar de 
spela ihop och det blir liksom — wow! 
De väver in och väver ihop musik 
från olika kulturer på ett spännande 
sätt. Faktiskt låter det ganska lika 
om musiken när de väl börjar spela. 
Gabriel Hermansson och Nadin al 
Khalidi kommer även att turnera i 
Konsertkarusellen denna säsong 
med ett program riktat till både 
vuxna och ungdomar.

Spela tillsammans
Musikaliska möten kan även handla 
om studiebesök hos Uppsala Kammar-
orkester, där barnen får lyssna på 
när orkestern repeterar, träffa 
musikerna och kanske till och med 
få dirigera hela orkestern. 
En viktig del av barn- och ungdoms - 
verksamheten är inte bara att ge 

Barn och ungdom
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Musik Direkt är Sveriges bredaste 
livemusiktävling för unga mellan  
13 och 21 år.

Tävlingen är ett samarbete över 
läns- och nationsgränser med fram-
trädanden, workshops och musikaliska 
möten. Varje län har sina uttagningar, 
där vinnaren får delta i den stora 
Riks festivalen. Den som vinner hela 
tävlingen får medverka i en inter-
nationell musiktävling i Europa.

Anmälan till att delta i Musik Direkt: 
www.musikdirekt.se

Deltävling 1
 Lördag 11 februari 18.00, Sal B

Deltävling 2
 Söndag 12 februari 18.00, Sal B

Final
 Söndag 2 april 18.00, Stora salen

 Biljettpris: 70 kr. Under 21 år 20 kr

Barn och ungdom

Musik direkt

möjlighet för barnen att lyssna på 
musik, utan även skapa tillfällen för 
dem att spela tillsammans med 
andra. El Sistema är ett exempel på 
ett projekt som Uppsala kommun 
driver i Stenhagen, där Musik i 
Upplands ensembler spelar till-
sammans med barnen. 

Eller den rikstäckande jurybe-
dömda stora musiktävlingen Musik 
Direkt. Tävlingen är ett samarbete 
över länsgränser och nationsgränser 
med framträdanden, workshops 
och musikaliska möten. 

Folkmusik med drag
ULV — Uplands Låtverkstad — är  
inne på sitt sjunde år. ULV är ett 
25-manna band med ungdomar mel-
lan 14 och 19 år, där ungdomarna får 
lära sig spela låtar och sedan  
ha konserter. I år gästas ULV av 
musikern och arrangören Karl 
Johan Anckarblom och hans Folk 
All-in Band.

– Den stora konserten blir  
i Uppsala Konsert & Kongress i 
november och jag kan lova att det 
blir drag! Karl Johan har gjort 
arrangemang på folklåtar härifrån 
Uppland. Det blir inga stolar eller 
gradänger, skrattar Katarina. Det 
kommer att koka på dansgolvet!

Vi erbjuder konsertupplevelser för barn och ungdomar i alla åldrar.  
Du som är arrangör kan beställa produktioner i olika genrer.  
Fråga efter vår katalog för Barn och ungdom eller besök www.musikiuppland.se
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En folkmusikfest med två ”storband”! 

Uplands Låtverkstad — ULV, ett 25-manna-
band med ungdomar mellan 14 och 19 år. 
Konstnärliga ledare och lärare är Magnus 
”Storis” Holmström och Tomas ”Limpan” 
Lindberg och bakom projektet står Musik 
i Uppland, Uplands spelmansförbund och 
Eric Sahlström Institutet. 

Efter sex mycket lyckade år så fortsätter 
ULV i full fart. Vi har sett dem på oktober - 
stämma, på kulturfestival, på folk- och 
världsmusikgala och med gäster i egna 
konserter i Uppsala Konsert & Kongress. 
Nu gästas ULV av Folk All-in Band! 

Folk All-in Band är storbandsversionen 
av traditionell folkmusik. Ett mäktigt 
rytmiskt samspel och stråkar i pardans 
med en svetsande brassektion. Band-
ledaren heter Karl-Johan Ankarblom  
och skriver även musik till bland annat 
klassiska orkestrar, han bildade Folk 
All-In Band för att ge uttryck åt sin 
spelmannapassion och samlade sina 
favoriter ur folkmusik sverige för att 
nytolka traditionen. 

 Lördag 26 november 18.00 Sal B

 Biljettpris 180 kr

Barn och ungdom

26/11
ULV & Folk All-in Band
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Biljetter och priser

Biljetter

Biljetter till Uppsala Konsert & Kongress 
kan köpas på plats, telefon 018-727 90 00 
eller via Ticketmaster, www.ticketmaster.se, 
telefon 077-170 70 70.

Biljetter till Konsertkarusellen säljs på 
respektive plats av lokal arrangör. 
Möjlighet till förköp och priser varierar 
mellan olika kommunerna. Mer informa-
tion se hemsida www.musikiuppland.se

Priser

Orkesterserien 
Stora salen, Uppsala Konsert & Kongress 
Uppsala Kammarorkester 
310 kr | 260 kr | 120 kr (inklusive serviceavgift)

Trettondagsafton och Gästspel 
385 kr | 335 kr | 170 kr (inklusive serviceavgift)

Kammarmusik 
Sal B, Uppsala Konsert & Kongress 
Uppsala Kammarsolister, Linnékvintetten  
180 kr (inklusive serviceavgift)

Abonnemang

Orkesterabonnemang i Stora salen 
10 konserter till reducerat pris samt en 
egen plats.

2 540 kr | 2 140 kr (inklusive serviceavgift)

Kammarmusikabonnemang i Sal B 
6 konserter till reducerat pris samt en 
egen plats.

860 kr (inklusive serviceavgift)

Intresseanmälan och  
bokning av abonnemang:  
Jens Norberg telefon 018-17 19 24  
eller biljett@musikiuppland.se

Mer information och arenaskiss:  
www.musikiuppland.se

Konsert- 
introduktioner
Stora salen i anslutning till konsert 
15/9, 10/11, 24/11, 16/2, 9/3, 11/5. 
Kl 18.20–18.40. Välkommen!

Öppna  
repetitioner
Stora salen 14/9, 23/11, 8/3. 
Kl 11.50–12.50. Fri entré.  
Välkommen!

Foto: Stewen Quigley omslag, Uppsala Kammarorkester, Linnékvintetten, Trio X, Uppsala Kammarsolister, Jacke Sjödin,  
Urban Jörén Uppsala Kammarorkester sid 10, Peter Friis Johansson, Marco Borggreve Gérard Korsten, Nikolaj Lund Ellen Nisbeth,  

Bo Söderström Emil Eliasson, Monika Ritterhaus Miah Persson, Emelie Joenniemi Joachim Bäckström, Paul Marc Mitchell Tine Thing Helseth,  
Johan Alp Nils-Erik Sparf, Klara Hellgren, Bernt Lysell, B. Hrkac Radovan Vlatković, Marc van Appelghem Christian Zacharias, Jonas Bilberg  

Andrea Tarrodi, Mats Bäcker Olle Persson, Anders Karlskås Håkan Björkman, Sören Håkanlind Ulrika Knutson, José Figueroa Mika Takehara,  
Knut Koivisto Stina Ekblad, Magnus Malmberg Nadin & Gabriel, Anders Alm NBB, Mia Marin Väsen, Per Kristiansen Lena Willemark,  

Carrie Gilchrist Fröken Elvis, Caroline Bittencourt Dreamers Circus, Alexander Lagergren Vocado
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Kontakta oss

Musik i Uppland  
Box 3106, 750 03 Uppsala

Telefon 018-17 19 20 

www.musikiuppland.se

Facebook, Youtube, Twitter

Besöksadress 
Uppsala Konsert & Kongress 
Vaksala torg 1

Administration
Peter Waldemarsson länsmusikchef 
Telefon 018-17 19 33 
peter.waldemarsson@musikiuppland.se

Anna-Lena Lindkvist administrativ chef 
Telefon 018-17 19 35 
anna-lena.lindkvist@musikiuppland.se

Mona Gunnarsson orkesterchef 
Uppsala Kammarorkester 
Telefon 018-17 19 36 
mona.gunnarsson@musikiuppland.se

Katarina Bonander producent 
Barn och ungdom, Trio X 
Telefon 018-17 19 37 
katarina.bonander@musikiuppland.se

Eva Sverredal producent 
Konsertkarusellen, Verksamhetsutvecklare 
Telefon 018-17 19 21 
eva.sverredal@musikiuppland.se

Kajsa Enqvist producent 
Uppsala Kammarsolister, Linnékvintetten 
Telefon 018-17 19 28 
kajsa.enqvist@musikiuppland.se

Veronika Savolainen kommunikations- 
och marknadsansvarig 
Telefon 018-17 19 34 
veronika.savolainen@musikiuppland.se

Johannes Risberg ekonomiassistent 
Telefon 018-17 19 26 
johannes.risberg@musikiuppland.se

Jens Norberg orkesterassistent  
abonnemang 
Telefon 018-17 19 24 
jens.norberg@musikiuppland.se

Musiker
Uppsala Kammarsolister 
Nils-Erik Sparf, Klara Hellgren,  
Bernt Lysell, Susanne Magnusson, 
Erik Wahlgren (tjänstledig)

Ensembleledare: Klara Hellgren 
Telefon 070-814 92 79 
klara.hellgren@musikiuppland.se

Trio X 
Lennart Simonsson, Per V Johansson, 
Joakim Ekberg

Ensembleledare: Per V Johansson 
Telefon 070-334 12 45 
per.v.johansson@musikiuppland.se

Linnékvintetten 
Bengt Fagerström, Paul Hägglöf,  
Lennart Stevensson, Birgitta Lagerstedt, 
Alexander Skylvik

Ensembleledare: Bengt Fagerström 
Telefon 073-181 98 50 
bengt.fagerstrom@musikiuppland.se

Text: Musik i Uppland och To Be Frank. Grafisk form: To Be Frank. Tryck: Åtta.45 augusti 2016. 

Med reservation för feltryck och ändringar i programmet.
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September
Krigets klanger
Uppsala Kammarsolister 
& Ulrika Knutson

 Söndag 11 september 
 16.00, Sal B 
 sid 34

Pastoral och idyll
Uppsala Kammarorkester

 Torsdag 15 september 
 19.00, Stora salen 
 sid 12

Krigets klanger
Uppsala Kammarsolister 
& Ulrika Knutson

 17-29 september  
 Konsertkarusellen 
 sid 34 och 47

Oktober
Mägi och Nisbeth
Uppsala Kammarorkester 

 Torsdag 6 oktober 
 19.00, Stora salen 
 sid 13

Musik, minnen, flykt
Nadin & Gabriel

 8-16 oktober  
 Konsertkarusellen 
 sid 47

Carte Blanche
Trio X och hemliga gäster

 Lördag 22 oktober 
  16.00, Restaurangen 
 sid 44

Hymn till livet
Uppsala Kammarsolister 
& Mika Takehara

 Söndag 23 oktober  
 16.00, Sal B 
 sid 35

Linnékvintetten  
30 år
Med gäster

 Söndag 30 oktober  
 16.00, Sal B

 sid 26

November
Gästspel
Norrköpings  
Symfoniorkester

 Torsdag 10 november  
 19.00, Stora salen 
 sid 14

Kreutzersonaten
Uppsala Kammarsolister 
& Stina Ekblad

 Söndag 13 november 
  16.00, Sal B 
 sid 36

Lena Willemark, 
Väsen, Norrbotten 
Big Band, Trio X

 15-22 november  
 Konsertkarusellen 
 sid 48

Pianokonsert
Uppsala Kammarorkester

 Torsdag 24 november  
 19.00, Stora salen 
 sid 15

Kalendarium
Hösten 2016 & Våren 2017
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ULV &  
Folk All-in Band
En folkmusikfest med  
två ”storband”! 

 Lördag 26 november  
 18.00, Sal B

 sid 57

December
Carte Blanche
Trio X och hemliga gäster

 Lördag 17 december 
  16.00, Restaurangen 
 sid 44

Januari
Trettondagsafton
Uppsala Kammarorkester

 Torsdag 5 januari  
 16.00, Stora salen 
 sid 16

Fröken Elvis
 19-29 januari  

 Konsertkarusellen 
 sid 49

Paris!
Uppsala Kammarsolister 
& Love Derwinger, piano

 Söndag 29 januari  
 16.00, Sal B 
 sid 37

Februari
Carte Blanche
Trio X och hemliga gäster

 Lördag 11 februari 
  16.00, Restaurangen 
 sid 44

Musik Direkt
Deltävling 1

 Lördag 11 februari  
 18.00, Sal B

Deltävling 2

 Söndag 12 februari  
 18.00, Sal B 
 sid 56

Trumpetmästaren 
Helseth
Uppsala Kammarorkester

 Torsdag 16 februari  
 19.00, Stora salen 
 sid 17

Oktetter
Uppsala Kammarsolister 
& Lendvai 

 Söndag 26 februari  
 16.00, Sal B 
 sid 38

Mars
Bachs  
dubbelkonsert
Uppsala Kammarorkester

 Torsdag 9 mars  
 19.00, Stora salen 
 sid 18

Dreamers Circus
 11-19 mars  

 Konsertkarusellen 
 sid 50



Matiné mässing
Linnékvintetten

 Söndag 19 mars  
 16.00, Sal B 
 sid 27

Världshornisten 
Vlatković
Uppsala Kammarorkester

 Torsdag 23 mars  
 19.00, Stora salen 
 sid 19

När kommer  
ängeln?
Uppsala Kammarsolister

 Söndag 26 mars  
 16.00, Sal B 
 sid 39

April
Carte Blanche
Trio X och hemliga gäster

 Lördag 1 april 
  16.00, Restaurangen 
 sid 44

Vocado
 1-9 april  

 Konsertkarusellen 
 sid 51

Musik Direkt
Final

 Söndag 2 april  
 18.00, Stora salen  
 sid 56

Mästerlig Zacharias
Uppsala Kammarorkester

 Torsdag 6 april  
 19.00, Stora salen 
 sid 20

Maj
Våryra
Uppsala Kammarorkester

 Torsdag 11 maj  
 19.00, Stora salen 
 sid 21

Carte Blanche
Trio X och hemliga gäster

 Lördag 13 maj 
  16.00, Restaurangen 
 sid 44

Kalendarium
Våren 2017

Kulturkompis
Studieförbundets Bildas projekt Kulturkompis ger 
nyanlända och etablerade svenskar möjlighet att gå  
på kulturaktivitet tillsammans. Vi erbjuder platser till 
Uppsala Kammarorkesters konserter den 15/9, 6/10, 
24/11 samt på ULV och Folk All-in Band 26/11.

Det är begränsat antal platser som måste förbokas på 
biljettkassa@ukk.se. Kontakta Bilda för mer information 
och om du vill bli kulturkompis.
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Box 3106 
750 03 Uppsala

Telefon 018-17 19 20 

musikiuppland.se


