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Gå på upptrampade stigar, göra det förväntade, är inte kammar

solisternas melodi. För att vara relevanta vill de ge upplevelser som 

får publiken att i djupet bli berörda, upplevelser som också speglar 

vår samtid och bjuder in till reflektion och kanske till tröst.

Att pröva nya uttryckssätt, hitta nya infallsvinklar och nya 

inramningar för musiken har blivit ett signum för Uppsala Kammar

solister. Repertoaren sträcker sig från barock till nutida musik och 

ensemblen hyllas ofta, inte minst internationellt, för sina fantasifulla 

och personliga tolkningar.

Varje spelår utarbetar de omsorgsfullt en kammarmusikserie, ofta 

tillsammans med välkända gäster. En serie som Uppsalapubliken 

uppskattar och gärna återvänder till, år efter år.

Uppsala Kammarsolister består av Klara Hellgren, violin,  

Bernt Lysell, violin, YlvaLi Zilliacus, tf viola, Per Nyström, cello och 

NilsErik Sparf, violin. Alla fem utgör stommen i Uppsala Kammar

orkesters stråksektion.

Uppsala Kammarsolister är en av Musik i Upplands tre ensembler. 

Huvudman för Musik i Uppland är Region Uppsala.

Kammarmusik  
som speglar samtiden







Bernt Lysell, violin 

Uppsala Kammarsolister 

Konsertmästare i 
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Per Nyström, cello 

Uppsala Kammarsolister 

Solocellist i  

Uppsala Kammarorkester
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Uppsala Kammarsolister

Gäster: Marie Macleod, cello  

och Håkan Ehrén, kontrabas

Richard Strauss: Metamorfoser

Arnold Schönberg: Verklärte Nacht 

 Söndag 15 september kl 16.00, Sal B,  

 Uppsala Konsert & Kongress

 Biljettpris 215 kr 

Känslostark musik med drivkraft och  

i ständig förvandling startar upp 

säsongen för Uppsala Kammarsolister. 

Strauss gripande och eftertänksamma 

Metamorfoser, en septett som kom till  

i slutskedet och i ruinerna av andra 

världskriget. 

På programmet står även Schönbergs 

Verklärte Nacht. Schönberg lät sig 

inspireras av en dikt med samma  

namn av Richard Dehmel där mörk 

kärlekssorg förändras till ljus förlåtelse. 

Ensemblen förstärks här med cellisten 

Marie Macleod och kontrabasisten 

Håkan Ehrén, solocellist respektive 

stämledare i Kungliga Filharmonikerna.

Konserten ges även lördag 14 september  

kl 16.00 på Konstakademien i Stockholm.

15/9

Metamorfoser

Uppsala Kammarsolister

Reflektioner: Ann Lagerström

Anton Webern: Stråkkvartett op 5 

Pēteris Vasks: Stråkkvartett nr 3 

Sally Beamish: Stråkkvintett ”Epilogue”

Ingvar Lidholm: Musik för stråkar 

John Cage: 4’33

 Söndag 20 oktober kl 16.00, Sal B,  

 Uppsala Konsert & Kongress

 Biljettpris 215 kr 

 

I tystnaden hör vi vår omgivning. Uppsala 

Kammarsolister har sytt ihop ett program 

ur temat ”Tystnad”. För varje kompositör i 

programmet har tystnaden en betydelse 

på olika sätt. Ann Lagerström, författare, 

journalist, föreläsare och existentiell 

vägledare reflekterar över temat. 

Konserten ges även lördag 26 oktober  

kl 16.00 på Konstakademien i Stockholm.

20/10

Tystnad  

Ann Lagerström
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Uppsala Kammarsolister

Arvo Pärt: Summa 

Lera Auerbach:  

Stråkkvartett nr 3 ”Cetera Desunt”

Benjamin Britten: Stråkkvartett nr 3 

 Söndag 24 nov kl 16.00, Sal B,  

 Uppsala Konsert & Kongress

 Biljettpris 215 kr 

Lera Auerbach, ryskamerikansk 

tonsättare, allkonstnär och en begåvad 

artist, som med sina kreativa konstverk 

efterfrågas världen över. Hon har skrivit 

nio stråkkvartetter här spelas  

nr 3 ”Cetera Desunt” (resten saknas). 

Arvo Pärts suggestiva och vackra  

Summa bygger på latinska Credo  

(jag tror). 

Ett av Benjamin Brittens sista verk  

blev den tredje stråkkvartetten från  

1975 och det blev ett mästerverk. Sagt  

om kvartetten: ”This is, after all, a work  

that gestures again and again towards 

some of life’s great mysteries…”… ”A 

handful of works would follow, but this  

is the moment where he gives up his  

soul, in music of affecting beauty. The  

last movement ensures he leaves with  

his head held high, innovating and 

captivating to the very end.”

Konserten ges även lördag 30 november  

kl 16.00 på Konstakademien i Stockholm.

Uppsala Kammarsolister

SvenErik Bäck: Stråkkvintett ”Exercitier” 

Wolfgang Amadeus Mozart:  

Stråkkvintett nr 5 Ddur 

Johannes Brahms: Klarinettkvintett  

hmoll, i version för två viola  

 Söndag 16 feb kl 16.00, Sal B,  

 Uppsala Konsert & Kongress

 Biljettpris 215 kr 

Tre stråkkvintetter, tre helt olika och  

från tre århundraden. 

Mozart skrev alla sina stråkkvintetter i 

slutet av sitt liv, nr 5 färdigställdes 1790. 

Johannes Brahms hade egentligen 

avslutat sitt komponerande men blev så 

inspirerad av en klarinettist att han 1891 

skrev den romantiska klarinettkvintetten. 

Tonsättaren själv skrev om den till en 

stråkkvintett med viola ett år senare. 

SvenErik Bäcks kvintett uruppfördes  

på Fylkingen 1948 och den blev oerhört 

kritiserad, man reagerade bland annat  

på den antiromantiska inriktningen som 

Fylkingen och Bäcks kvintett stod för.

Konserten ges även lördag 25 januari  

kl 16.00 på Konstakademien i Stockholm.
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Mystik  
16/2

Stråk 5  







Ylva-Li Zilliacus, viola 

tf Uppsala Kammarsolister 

Uppsala Kammarorkester

F
o

to
: J

o
h

a
n

 A
lp





Uppsala Kammarsolister

Joseph Haydn:  

ur Jesu sju sista ord på korset 

Mats Larsson Gothe: In modo Lidico 

Ludwig van Beethoven: ur Stråkkvartett 

nr 15 op 132 ”Heiliger dankgesang” 

Antonín Dvořák:  

Stråkkvintett amoll, op 1 

 Söndag 15 mars kl 16.00, Sal B,  

 Uppsala Konsert & Kongress

 Biljettpris 215 kr 

 

I Uppsala Kammarsolisters satsning  

på nyskrivna musikaliska kommentarer 

på Beethovens stråkkvartetter, säsongen 

2017/2018, fick Mats Larsson Gothe i 

uppdrag att kommentera Beethovens 

kvartett nr 15. 

”Något vackrare och samtidigt så 

egensinnigt hade jag aldrig hört. Det var 

som om Beethoven knöt ihop både dåtid 

och framtid i sitt kyrkotonala, lydiska, 

tonspråk.”/Larsson Gothe

Antonín Dvořák fick aldrig höra sin egen 

skapelse, Stråkkvintetten med opus nr 1, 

ett ungdomsverk från 1861. Det urupp

fördes först 1921, men kom ändå att bidra 

till hans kommande karriär. Joseph Haydn 

tyckte inte att det var en lätt uppgift, när 

han fick en beställning av katedralen i 

Cádiz på 1780talet, att skapa musik med 

de ord ur de fyra evangelierna som Jesu 

ska ha yttrat före sin död på korset på 

Golgata. Men resultatet blev en succé  

och det är ett tidlöst och innerligt verk.

Konserten ges även lördag 14 mars  

kl 16.00 på Konstakademien i Stockholm.

Uppsala Kammarsolister

Gäst: Love Derwinger,  

piano och reflektioner 

Olivier Messiaen: ur Kvartett vid  

tidens ände, sats 5 för cello och piano 

Johann Sebastian Bach:  

Klaverkonsert dmoll 

Johann Sebastian Bach: ur Die Kunst  

der fuge, Contrapunctus 14  

Arvo Pärt: Fratres för violin och piano 

Dmitrij Sjostakovitj:  

ur Pianokonsert nr 2 

 Söndag 26 april kl 16.00, Sal B,  

 Uppsala Konsert & Kongress

 Biljettpris 215 kr 

 

Uppsala Kammarsolisters gäst Love 

Derwinger tillhör Sveriges främsta 

pianister. Han har hållit konserter  

världen över och deltagit i många 

prestigefyllda festivaler. Love varvar 

gärna solistuppdrag med kammar 

musik, nutida musik och sångrepertoar.

Kvartett vid tidens ände skrev  

Messiaen 1940 då han var krigsfånge  

i ett tyskt läger. Där träffade han  

musiker bland sina medfångar och  

skrev musiken till dem, här hör  

vi sats nr 5 för cello och piano. Die  

Kunst der fuge är Bachs höjdpunkt i 

Fugakonsten. Egentligen ett oavslutat 

verk, sista satsen, Contrapunctus 14  

slutar mitt i, precis som om han ville  

föra den vidare i all oändlighet. 

Konserten ges även lördag 25 april  

kl 16.00 på Konstakademien i Stockholm.

15/3

Skapelse  
26/4

Oändlighet  





Love Derwinger, 

piano och reflektioner

26/4 Oändlighet
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Musik i Uppland Box 3106, 750 03 Uppsala 

Besök: Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1 

www.musikiuppland.se

Mona Gunnarsson orkesterchef, Uppsala Kammarorkester 

Telefon 01817 19 36. mona.gunnarsson@musikiuppland.se

Kajsa Enqvist producent, Uppsala Kammarsolister 

Telefon 01817 19 28. kajsa.enqvist@musikiuppland.se

Veronika Savolainen kommunikations och marknadsansvarig 

Telefon 01817 19 34. veronika.savolainen@musikiuppland.se

Biljettpriser 

Uppsala  

Kammarsolister  

215 kr  

(inkl serviceavgift)

Tickster, tickster.se,  

telefon 077147 70 70 

eller  

biljettkassan UKK, 

telefon 018727 90 00

Abonnemang 

Kammarmusik-

abonnemang  

Sex konserter med  

Uppsala Kammar

solister och egen plats 

i Uppsala Konsert & 

Kongress, Sal B

995 kr

Tickster, tickster.se,  

telefon 077147 70 70

Tillgänglighetsfrågor, 

konsertsal 

ukk.se

Metamorfoser

Uppsala Kammarsolister 
Gäster: Marie Macleod, 
cello och Håkan Ehrén, 
kontrabas 

 Söndag 15 sept 16.00

Tystnad

Uppsala Kammarsolister 
Ann Lagerström,  

reflektioner

 Söndag 20 okt 16.00

Mystik

Uppsala Kammarsolister 

 Söndag 24 nov 16.00

Stråk 5

Uppsala Kammarsolister 

 Söndag 16 feb 16.00

Skapelse

Uppsala Kammarsolister 

 Söndag 15 mars 16.00

Oändlighet

Uppsala Kammarsolister

Love Derwinger, piano 
och reflektioner 

 Söndag 26 april 16.00

Kammarmusikserien ges även på Konstakademien i Stockholm.  

Mer information finns på www.musikiuppland.se.

Med reservation för ändringar.

Uppsala Kammarsolister 

Kammarmusikserien
Uppsala Konsert & Kongress 

Sal B


