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” I’m very excited for the years of music-making 
ahead of us and for our future projects.  
I look forward to my work in Uppsala in the  
coming seasons, and to further getting to know  
the people and culture of Sweden.” 
Rebecca Miller, chefdirigent, Uppsala Kammarorkester 
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Med varm och stor orkesterklang kan de konsten att trollbinda  
sin publik. Över ett halvt sekel har Uppsala Kammarorkester spelat 
livs levande musik för länets invånare. Uppsala Kammarorkester  
är av många ansedd som en av Sveriges främsta orkestrar.

Varje spelår bjuder orkestern på ett stort antal konserter med 
skickliga solister och namnkunniga dirigenter. Repertoaren  
spänner över alltifrån de gamla mästarna till nyskriven musik  
av unga kompositörer.

Uppsala Kammarorkester grundades 1968 och är i dag en helt 
professionell kammarorkester på högsta nivå. Från och med hösten 
2019 stiger den engelsk-amerikanska dirigenten Rebecca Miller in 
som ny chefdirigent. Hon har på kort tid blivit uppmärksammad för 
sina kreativa idéer och sitt uttrycksfulla anslag, och kommer att 
ytterligare bidra till orkesterns rika klangfärg. 

Konsertmästare för Uppsala Kammarorkester är Klara Hellgren,  
Bernt Lysell och Nils-Erik Sparf, som alla även ingår i Uppsala 
Kammarsolister.

Uppsala Kammarorkester är en del av Musik i Uppland, som har  
Region Uppsala som huvudman.

Välkommen till  
Uppsalas egen orkester





Per Nyström, cello 

Uppsala Kammarsolister 

Solocellist i  

Uppsala Kammarorkester

Alexander Skylvik, tuba 

Linnékvintetten 

Uppsala Kammarorkester
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Uppsala Kammarorkester 

Rebecca Miller, dirigent. Johan Dalene, violin

Louise Farrenc: Uvertyr nr 2  Ess-dur  

Samuel Barber: Violinkonsert op 14    

Franz Schubert: ”Stora” Symfoni C-dur nr 9  

 Torsdag 5 sept kl 19.00, Stora salen 
 Konsertintroduktion kl 18.20

 Öppen repetition  
 onsdag 4 sept kl 11.50–12.50

 Biljettpris 340 kr | 290 kr | 145 kr 

Vår nya chefdirigent Rebecca Miller startar upp 
säsongen 19/20! En uvertyr av Farrenc, hennes 
andra från 1834 och Barbers romantiska och 
dramatiska violinkonsert skriven hundra år senare. 
Vi får höra den unga och talangfulla violinisten 
Johan Dalene som solist.

Johan från Norrköping är en unik begåvning och 
trots sina unga år, endast 19, så har han hunnit ha 
stor framgång som violinist även internationellt.  
I mars 2019 vann han den prestigefyllda tävlingen 
”Carl Nielsen International Competition”.

Säsongens öppningskonsert avslutas med Schuberts 
”Stora” symfoni nr 9. Det blev Schuberts sista 
symfoni, en symfoni som har allt. Från drömskt,  
via marscher, till en storslagen avslutning. 
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Barbers violinkonsert



F
o

to
: N

ik
o

la
j L

u
n

d





Uppsala Kammarorkester

Ville Matvejeff, dirigent 
Ida Falk Winland, sopran

Maurice Ravel: Le Tombeau de Couperin  

Claude Debussy: C'est l'Extase

Wolfgang Amadeus Mozart: Aria

Franz Schreker: Der Geburtstag  
der Infantin 

 Torsdag 19 sept kl 19.00, Stora salen

 Biljettpris 340 kr | 290 kr | 145 kr 

Dirigenten Ville Matvejeff från Finland 
gästar Uppsala Kammarorkester för första 
gången. Han tar oss in i poesins och 
sagans värld med Debussys tonsättning 
av Paul Verlaines romantiska dikter.  
Den är skriven för sång och piano, här  
i arrangemang för orkester av Robin 
Holloway. Sjunger gör prisade och fram- 
gångsrika sopranen Ida Falk Winland. 

Oscar Wildes, The Birthday of the Infanta 
är en tragisk och hjärtslitande saga som 
står bakom Schrekers pantomim från 1908. 
Dramatisk och vacker är även Ravels Le 
Tombeau de Couperin för orkester. Ravels 
minnesmärke över vänner som gått bort  
i första världskriget och en tillbakablick 
till 1700-talet.
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Poesi och saga
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Uppsala Kammarorkester

Gérard Korsten, dirigent 

Mattias Lundberg, presentatör

Solister ur Uppsala Kammarorkester: 
Malin Klingborg, oboe, Lena Jonhäll, 
klarinett, Fredrik Dickfelt, horn 

 Torsdag 24 okt kl 19.00, Stora salen 
 Konsertintroduktion 18.20

 Öppen repetition  
 onsdag 23 okt kl 11.50–12.50

 Biljettpris 340 kr | 290 kr | 145 kr 

En bukett av klanger med svenska 
tonsättare från 1900-talet. Uppsala 
Kammarorkester har tagit fram godbitar 
ur musik av bland andra Hugo Alfvén, 
Wilhelm Stenhammar, Carin Malmlöf- 
Forssling, Wilhelm Peterson-Berger  
och Hilding Rosenberg. 

Vi hör soloinsatser av Malin Klingborg  
i Erland von Kochs Oboe konsert, Lena 
Jonhäll i Lars-Erik Larssons Klarinett-
concertino och Fredrik Dickfelt i Kurt 
Atterbergs Hornkonsert. 

Vår guide är Mattias 
Lundberg, professor  
i musikvetenskap vid 
Uppsala universitet som 
har haft flera musik-
program i TV och radio.

24/10

Svenska favoriter
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Rebecca Miller har med sig två engelska 
kompositörer, men vi börjar i Tyskland 
med C.P.E Bachs Sinfonia från mitten  
av 1700-talet. 

Från England kommer en lysande 
kompo sitör som åter fått uppmärk-
samhet, Ethel Smyth. Hennes Serenad 
uruppfördes 1890 och blev väl mottagen 
av både publik och kritiker. 

Ett älskat verk av både cellister och 
publik är Elgars cellokonsert från 1918. 
Här har tonsättaren verkligen satt 
soloinstrumentet i centrum och det är 
den fantastiska cellisten Pieter Wispelwey 
som tolkar denna eftertänksamma och 
vackra konsert. Wispelwey har gästat 
Uppsala vid ett flertal tillfällen. 

Uppsala Kammarorkester

Rebecca Miller, dirigent 
Pieter Wispelwey, cello

Carl Philipp Emanuel Bach:  
Sinfonia D-dur

Edward Elgar: Cellokonsert e-moll 

Ethel Smyth: Serenad D-dur 

 Torsdag 28 nov kl 19.00, Stora salen

 Biljettpris 340 kr | 290 kr | 145 kr 
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Elgars cellokonsert  



F
o

to
: C

a
ro

li
n

e
 S

ik
k

in
k



 Konsertkarusellen 2018/2019

Tobias Ringborg, dirigent. Christina Nilsson, sopran. Linus Börjesson, baryton

 Söndag 5 januari kl 16.00, Stora salen    Biljettpris 445 kr | 390 kr | 220 kr | 130 kr

Den svenska dirigenten Tobias Ringborg 
tar sig an vår Trettondagstradition med 
höjdpunkter ur opera- och operett-
repertoaren. Uppsala Kammarorkester 
och två av våra främsta sångare i sin 
generation, Christina Nilsson och Linus 
Börjesson, bjuder på en musikalisk fest.

Den unga sopranen Christina Nilsson  
har vunnit internationella tävlingar och 
gjorde succé i Aida på Kungliga Operan 
2018. Linus Börjesson har setts i fram-
trädande roller på flera av de svenska 
operascenerna och dirigenten Tobias 
Ringborg har en framgångsrik karriär, 
både som violinist och dirigent.

Trettondagsafton 2020

F
o

to
: P

e
te

r 
K

n
u

ts
o

n
F

o
to

: M
a

ts
 B

ä
ck

e
r

F
o

to
: M

a
rt

in
 H

e
ll

st
rö

m





Uppsala Kammarorkester

Rebecca Miller, dirigent 
David Huang, piano

Ludwig van Beethoven: Uvertyr till Leonore

Françis Poulenc: Pianokonsert 

Emilie Mayer: Symfoni nr 5 f-moll

 Torsdag 6 februari kl 19.00, Stora salen 
 Konsertintroduktion kl 18.20

 Öppen repetition  
 onsdag 5 februari kl 11.50–12.50

 Biljettpris 340 kr | 290 kr | 145 kr 

250 år men ändå alltid aktuell och musiken 
ständigt närvarande. Under hela 2020 
kommer Uppsala Kammarorkester att 
uppmärksamma Beethoven-året. Både 
genom hans egen musik och andra  
ton sättare som inspirerats av hans verk, 
såsom Emilie Mayer, som också har kallats 
för ”den kvinnliga Beethoven”. 

Rebecca Miller väljer att öppna vårt 
Beethovenfirande med Leonorauvertyren, 
öppningsmusiken till Beethovens enda 
opera, Fidelio. Trots en stor repertoar och 
vid tiden gott rykte glömdes Emilie Mayers 
musik bort. Bland annat skrev hon åtta 
symfonier och här hör vi den femte  
från 1852. 

Pianisten David Huang är tidigare  
solistprisvinnare, Artist in Residence  
på Sveriges Radio och initiativtagare till 
kammarmusikserien Första parkett. Här 
kommer denna talangfulla pianist att 
framföra Poulencs energigivande piano- 
konsert med Uppsala Kammarorkester. 

6/2

Millers hyllning  

2020 Beethoven





Uppsala Kammarorkester

llyich Rivas, dirigent

Manuel de Falla:  
El sombrero de tres picos, Svit nr 1 

Alberto Ginastera:  
Variaciones Concertantes

Ottorino Respighi: Trittico botticelliano

Igor Stravinsky: Pulcinella, svit

 Torsdag 5 mars kl 19.00, Stora salen

 Biljettpris 340 kr | 290 kr | 145 kr 

Den unge venezuelansk/amerikanske 
dirigenten Ilyich Rivas kommer från en 
dirigentsläkt och gjorde debut vid 16 års 
ålder med Atlanta Symphony Orchestra. 
Nu gästar han Uppsala för första gången. 

De sydliga vindarna kommer från 
Andalusien, Argentina och Italien. 
Manuel de Fallas balett El sombrero  
de tres picos är ett knippe med spanska 
danser och folkmusik från Andalusien.

Även Igor Stravinskys Pulcinella är en 
balett och från samma tid i början av 
1900-talet. 

I Alberto Ginasteras Variaciones  
Concertantes hamnar vi i Argentina då 
ton sättaren ville fånga in argentinsk 
atmosfär med teman och rytmik.

Italienaren Ottorino Respighi lät sig 
inspireras av äldre musik såsom 
gregoriansk sång vilket hörs i hans 
Trittico botticelliano. Den består av tre 
satser och varje sats beskriver en tavla 
av renässansmålaren Sandro Botticelli. 

5/3

Sydliga vindar  
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Möt talangfulla Lucie Horsch, endast  
20 år men som redan har gjort en lysande 
karriär och uppmärksammats för sitt 
genuina och övertygande blockflöjtsspel.

Hör henne i Debussys Syrinx och i Erkki- 
Sven Tüürs musik från 2007, Whistles and 
whispers from Uluru. Tüür har här skapat 
ett unikt exotiskt ljudlandskap med olika 
blockflöjter, stråkar och inslag av elektronik. 
I Debussys poetiska musik hör vi ett land- 
skap med dofter av skog och solvärme i 
Förspel till en fauns eftermiddag. Det är 
Olari Elts som återigen dirigerar Uppsala 
Kammarorkester och han avslutar 
konserten med Sibelius kraftfulla  
första symfoni.

Uppsala Kammarorkester

Olari Elts, dirigent 
Lucie Horsch, blockflöjter 

Claude Debussy:  
Prélude à l´après-midi d´un faune  

Erkki-Sven Tüür:   
Whistles and whispers from Uluru

Claude Debussy: Syrinx 

Jean Sibelius: Symfoni nr 1 e-moll 

 Torsdag 19 mars kl 19.00, Stora salen 
 Konsertintroduktion kl 18.20

 Biljettpris 340 kr | 290 kr | 145 kr 
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Flöjter och fågelsång  
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Uppsala Kammarorkester

Eivind Aadland, dirigent 

Tobias Feldmann, violin

Ludwig van Beethoven:  
Violinkonsert D-dur 

Edvard Grieg: Symfoni c-moll   

 Torsdag 2 april kl 19.00, Stora salen

 Biljettpris 340 kr | 290 kr | 145 kr 

En av världens mest älskade och spelade 
violinkonserter är Beethovens storartade 
violinkonsert och som solist hör vi Tobias 
Feldmann som gjorde ett strålande 
framförande i Uppsala 2017.

Dirigenten Eivind Aadland gör också  
ett efterlängtat återbesök hos Uppsala 
Kammarorkester och han presenterar en 
sällan spelad symfoni av landsmannen, 
Norges nationalromantiker Edvard Grieg. 
Symfonin komponerades 1864 och var 
ett mästarprov i komposition, men 
tonsättaren var kritisk, så först 1980 
uppfördes symfonin i sin helhet. 

2/4

Beethovens violinkonsert  

2020 Beethoven
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Uppsala Kammarorkester

Rebecca Miller, dirigent 
Francisca Skoogh, piano

Max Reger: Variationer och fuga  
över ett tema av Beethoven 

Sally Beamish:  
Pianokonsert nr 3 “City Stanzas”

Ludwig van Beethoven:  
Symfoni nr 5 c-moll ”Ödessymfonin” 

 Torsdag 7 maj kl 19.00, Stora salen

 Biljettpris 340 kr | 290 kr | 145 kr 

Beethovens musik fortsätter att  
inspirera tonsättare världen över.  
I kvällens program hör vi två av dem,  
Max Regers Variationer och fuga över 
tema av Beethoven, och Sally Beamishs 
tredje pianokonsert. Beamish vrider och 
vänder på teman ur Beethovens första 
piano konsert. Francisca Skoogh en av 
Sveriges främsta konsertpianister tar  
sig an solistrollen i City Stanzas där 
Beamish också tar oss till en urban miljö. 
Som avslutning, ett av världens mest 
kända verk inom klassisk musik —  
Beethovens Ödessymfoni!

7/5

I Beethovens spår  

2020 Beethoven
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Biljettpriser 

Uppsala  

Kammarorkester  
340 kr, 290 kr, 145 kr  
(inkl serviceavgift)

Trettondagsafton:  
445 kr, 390 kr, 220 kr, 
(lyssnarplats 130 kr)

Tickster, tickster.se,  
telefon 0771-47 70 70 
eller  
biljettkassan UKK, 
telefon 018-727 90 00

Abonnemang 

Orkesterabonnemang  
Tio konserter med  
Uppsala Kammar-
orkester och egen plats 
i Uppsala Konsert & 
Kongress, Stora salen

Prisgrupp I: 2 850 kr 
Prisgrupp II: 2 445 kr

Tickster, tickster.se,  
telefon 0771-47 70 70

Tillgänglighetsfrågor, 

konsertsal 

ukk.se

Barbers  
violinkonsert
Rebecca Miller, dirigent
Johan Dalene, violin

 Torsdag 5 sept 19.00 
 Konsertintro 18.20

Poesi och saga
Ville Matvejeff, dirigent
Ida Falk Winland, sopran

 Torsdag 19 sept 19.00

Svenska favoriter
Gérard Korsten, dirigent
Mattias Lundberg, 
presentatör

 Torsdag 24 okt 19.00 
 Konsertintro 18.20

Elgars cellokonsert
Rebecca Miller, dirigent
Pieter Wispelwey, cello

 Torsdag 28 nov 19.00

Trettondagsafton
Tobias Ringborg, dirigent 
Christina Nilsson, sopran 
Linus Börjesson, baryton 

 Söndag 5 jan 16.00

Millers hyllning
Rebecca Miller, dirigent
David Huang, piano

 Torsdag 6 feb 19.00 
 Konsertintro 18.20

Sydliga vindar
llyich Rivas, dirigent

 Torsdag 5 mars 19.00

Flöjter och  
fågelsång
Olari Elts, dirigent
Lucie Horsch, blockflöjter

 Torsdag 19 mars 19.00 
 Konsertintro 18.20

Beethovens  
violinkonsert
Eivind Aadland, dirigent
Tobias Feldmann, violin

 Torsdag 2 april 19.00

I Beethovens spår
Rebecca Miller, dirigent
Francisca Skoogh, piano

 Torsdag 7 maj 19.00

Med reservation för ändringar.

Uppsala Kammar orkester 

Orkesterserien
Uppsala Konsert & Kongress  

Stora salen


