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Välkommen till ännu ett spelår fyllt med massor av fantastisk  
musik tillsammans med en av Sveriges främsta orkestrar. Lyssna  
till klassiska verk, uttrycksfulla operaarior och nyskriven modern 
musik. Möt dirigenter i världsklass, drivna virtuoser och färgstarka 
scenpersonligheter.

Uppsala Kammarorkester bjuder på en bred repertoar av levande 
musik. Vi vill öppna dörrar för nya upplevelser och för nya möten 
och ser fram emot att få dela vår musik med dig. 

I tider av förändring, för livet i alla dess faser behövs musiken,  
nu kanske mer än någonsin. Musiken talar ett universellt språk  
som ger oss samhörighet, kraft och glädje. 

Därför passar det bra att vi tillsammans med Allmänna Sången 
inleder den nya säsongen med Ludwig van Beethovens nionde 
symfoni, en allomfattande hyllning till livet och glädjen efter vårens 
ofrivilliga tystnad. 

Sätt dig bekvämt tillrätta i Uppsala Konsert & Kongress stora 
salong och njut av en ny säsong med livs levande musikupplevelser 
av hög klass.

Levande musik är en  
omistlig del av livet



�läd�en kra�t och un�dom �iver�t den alstrande natur;�läd�en, �läd�en h�ulen driver� det stora världens ur.
Ur Ludwig van Beethovens nionde symfoni (1824).  

Text av Friedrich Schillers Ode an die Freude (1785), översättning Carl Gustaf af Leopold.
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Uppsala Kammarorkester & Allmänna Sången
Rebecca Miller, dirigent

Karolina Andersson, Matilda Paulsson, Joel Annmo, Anton Ljungqvist, solister

Franz Berwald: Uvertyr till Drottningen av Golconda
Gabriela Lena Frank: Pachamama Meets an Ode (beställningsverk)
Ludwig van Beethoven: Symfoni nr 9

 
 Torsdag 3 sept kl 19.00, Stora salen

 Biljettpris 340 kr | 290 kr | 145 kr 
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Beethovens nia med Uppsala Kammar
orkester, Rebecca Miller och en av 
Sveriges mest ansedda körer Allmänna 
Sången, solisterna Karolina Andersson, 
Matilda Paulsson, Joel Annmo och Anton 
Ljungqvist! 

Till glädjen, An die Freude, den välkända 
fjärde satsen i Beethovens nionde symfoni 
som bland annat kom att bli Europa
hymnen. Beethovens symfoni nr 9 blev 
en succé redan vid uruppförandet. Han 
var vid den tiden 1824 helt döv, men hade 
skapat musik som än idag är en av de 
mest uppskattade symfonierna i världen. 

Den prisbelönta amerikanska tonsättaren 
Gabriela Lena Frank fick av Philadelphia 
Orchestra och Uppsala Kammarorkester 
en beställning inför Beethovenåret att 
komponera ett nytt verk med anknytning 
till Beethovens nionde symfoni. Franks 
rötter i Latinamerika och hennes starka 
engagemang i klimatfrågor har satt sin 
prägel på Pachamama Meets an Ode. 

Men den som får öppna orkestersäsongen 
är den svenske 1800talstonsättaren Franz 
Berwald med den pampiga uvertyren till 
hans opera Drottning av Golconda, skriven 
1868, men som uruppfördes först 1968.

2020 Beethoven
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Sibelius och celloprakt

Uppsala Kammarorkester

Joseph Swensen, dirigent

Christian Poltéra, cello

Grażyna Bacewicz: Konsert för stråkar  

Bohuslav Martinů: Cellokonsert nr 1

Jean Sibelius: Symfoni nr 3 

 Torsdag 24 sept kl 19.00, Stora salen

 Öppen repetition onsdag 23 sept  
 kl 11.50–12.50

 Biljettpris 340 kr | 290 kr | 145 kr 
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Den amerikanske dirigenten Joseph 
Swensen gästar för första gången Uppsala 
Kammarorkester. Han öppnar konserten 
med en energisk och lekfull Konsert för 
stråkar av den polska violin isten och 
kompositören Grażyna Bacewicz från 
1948, ett av hennes viktigaste och mest 
populära verk i efterkrigstiden. 

Den tjeckiske tonsättaren Bohuslav 
Martinů blev influerad av fransk 
nyklassicism under sina studier i Paris. 
Cellokonserten kom till 1930 och är 
inspirerad av Vivaldis konsertform  
Concerto Grosso. Tjeckisk folkmusik har 

också präglat musiken. Christian Poltéra 
framför denna härliga cello konsert 
tillsammans med Kammar orkestern. 
Stjärncellisten Poltéra gästar regelbundet 
orkestrar runtom i Europa, men det är 
första gången vi hör honom i Uppsala. 

Jean Sibelius hade stora krav på sig  
efter succén med sin första symfoni.  
Han dirigerade själv uruppförandet av 
denna tredje symfoni från 1907 och han 
mötte både stort beröm och lite svalare 
recensioner. Symfonin är klassisk, men 
har också inslag av folkmusik, framför
allt i den långsamma andra satsen.
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Uppsala Kammarorkester
Stefan Solyom, dirigent

Catherine Manoukian, violin

Britta Byström: Persuasion 
Alban Berg: Violinkonsert  
”Till minnet av en ängel”
Johannes Brahms: Serenad Adur op. 16

 Torsdag 15 okt kl 19.00, Stora salen 
 Konsertintroduktion kl 18.20

 Biljettpris 340 kr | 290 kr | 145 kr 

Övertalning, sorg och romantik är några 
teman i kvällens konsert när Uppsala 
Kammarorkester gästas av dirigenten 
Stefan Solyom och violinisten Catherine 
Manoukain. Manoukian är solist i ett av 
Alban Bergs mest välkända verk, hans 
violinkonsert från 1935. Den gripande 
konserten tillägnades ”en ängel”, en  
ung människa som spred ljus under sitt 
korta liv. 

Persuasion av Britta Byström öppnar 
konsertkvällen. Persuasion är ett verk 
som skrevs för Svenska Dirigent priset 
2004 — ett kort och händelserikt stycke 
där ”… dirigenten försöker övertala en 

orkester om sin egen förträfflighet”. 

Av den store romantikern Johannes 
Brahms hör vi den vackra och ljusa 
andra serenaden från 1859, tillägnad 
Clara Schumann. 

Det är första gången som dirigenten, 
musikern och kompositören Stefan 
Solyom möter Uppsala Kammarorkester. 
Solyom gästar regelbundet Kungliga 
Operan i Stockholm, liksom Norrköpings 
Symfoni orkester. Mellan 2009 och 2016 
var han chefdirigent för Deutsches 
National theater und Staats kapelle Weimar. 
Han är sedan hösten 2014 chefdirigent 
för Helsingborgs Symfoniorkester.
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Till minnet av en ängel  
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Uppsala Kammarorkester
Rebecca Miller, dirigent

Danny Driver, piano

Andrea Tarrodi: Number 9, Number 9… 
Robert Schumann: Pianokonsert
Ludwig van Beethoven: Svit ur Prometheus 

 Torsdag 26 nov kl 19.00, Stora salen 
 Konsertintroduktion kl 18.20

 Biljettpris 340 kr | 290 kr | 145 kr 

Number 9, Number 9… hade premiär i 
januari 2020 med the London Mozart 
Players och the Royal Holloway Chamber 
Orchestra under ledning av Rebecca 
Miller. Andrea Tarrodi har, sedan hon 
prisbelönades i Uppsala Tonsättartävling 
2010, hyllats för sin unika klangvärld och 
blivit en av Sveriges mest efterfrågade 
tonsättare. Inspirationen till kvällens 
verk Number 9, Number 9… har Tarrodi 
hämtat från Beethovens nionde symfoni 
och Beatles Revolution 9. 

Pianisten Danny Driver är en av Englands 
mest ansedda och mångsidiga pianister. 

Vi hör honom i Robert Schumanns piano 
 konsert med den fantastiska finalen där 
pianot får blomma ut i glädje och ljus. 
Pianokonserten uruppfördes 1845 av 
Clara Schumann och har blivit en favorit 
hos både pianister och publik. 

Som en del av Beethovenåret 2020 
rundas denna konsert av med en svit  
ur Beethovens enda balett Prometheus. 
Den uruppfördes 1801 och handlingen 
kretsar kring Prometheus som ska ha 
stulit elden från gudarna för att ge den 
till människorna. Tilltaget bestraffades 
hårt av Olympens gudar.
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Schumannkonsert  
och Beethovendans  

2020 Beethoven
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Tisdag 5 januari kl 16.00, Stora salen

Trettondagsafton 2021  
Uppsala Kammarorkester. Patrik Ringborg, dirigent

Hanna Husáhr, sopran. Adam Frandsen, tenor

  Biljettpris 445 kr | 390 kr | 220 kr  
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Återigen bjuder Uppsala Kammarorkester in till  
musikalisk fest på Trettondagsafton! Det blir en palett  

med operaarior och vackra orkesterstycken.

Traditionsenligt har orkestern bjudit in 
favoritsångare som ger extra stjärn glans 
till konserten. 

Hanna Husáhr är en flitigt anlitad 
opera- och konsertsångerska med en 
bred repertoar. Hon gästade Uppsala 
Kammarorkester i Mendelssohns Elias  
i februari 2019. 

Tenoren Adam Frandsen kommer från 
Danmark och är allt mer uppmärksammad 
internationellt för sin lyriska tenorstämma 
och har gästat scener på de flesta 
kontinenterna. 

Patrik Ringborg leder för första gången 
denna konsertfest. Han är en av Sveriges 
mest efterfrågade dirigenter internatio-
nellt och har en bred konserterfarenhet 
och operarepertoar.
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Uppsala Kammarorkester

Rebecca Miller, dirigent

Vadim Gluzman, violin

Pjotr Tjajkovskij:  
Violinkonsert D-dur op. 35 

Joan Tower: Chamber Dance

Wolfgang Amadeus Mozart:  
Symfoni nr 38 D-dur “Prag-symfonin” 

 Torsdag 11 feb kl 19.00, Stora salen

 Öppen repetition onsdag 10 feb  
 kl 11.50–12.50

 Biljettpris 340 kr | 290 kr | 145 kr

Tjajkovskijs violinkonsert, ett mästerverk  
fyllt av innerlighet och passion, är en av de 
mest omtyckta av de stora konserterna. Ett 
konststycke för solisten som denna gång är 
stjärn violinisten Vadim Gluzman. Han har 
hyllats och spelat med de stora orkestrarna 
runt om i världen. Nu besöker israeliske 
Gluzman för första gången Uppsala! 

I kvällens konsert får vi också höra  
orkestern dansa tillsammans i Joan  
Towers Chamber Dance från 2006.  
Vi får en väv av solon, duetter  
och ensemble i rytmiskt samspel.  
Som avslutning spelas Mozarts  
Prag symfoni, vars första framförande  
ägde rum i Prag 1787. Publiken ska ha blivit  
hänförd både av framförandet och av  
kompositionen, ”något utöver det vanliga”. 
Orkesterns chefdirigent Rebecca Miller  
leder denna innehållsrika kväll. 
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Uppsala Kammarorkester 
Simon Crawford Phillips, dirigent 
Johannes Thorell, saxofon

Joseph Haydn: Kaos ur Skapelsen

Darius Milhaud: La Création du Monde

Tebogo Monnakgotla:  
Saxofonkonsert, beställningsverk

Johann Wenzel Kalliwoda:  
Symfoni nr 5 h-moll op. 106 

 Torsdag 11 mars kl 19.00, Stora salen 
 Konsertintroduktion kl 18.20

 Biljettpris 340 kr | 290 kr | 145 kr

 
Tonsättaren Tebogo Monnakgotla, uppväxt 
i Uppsala, har tidigare skrivit musik både 
för Uppsala Kammarorkester och för 
Uppsala Kammarsolister. Här ur uppförs 
en saxofonkonsert av Monnakgotla, en 
sambeställning från Uppsala Kammar-
orkester, Dalasinfoniettan, Jönköpings 
Sinfonietta och Svenska Kammarorkestern. 

Solist är en av Skandinaviens ledande 
saxofonister, Johannes Thorell. Han  
har fått ett flertal priser, bland annat  
i sammanhang med nutida musik. 

Men konsertkvällen startar i ett kaos med 
Haydns största verk Skapelsen. Första 
satsen börjar från början, med berättelsen 
om hur Gud skapade världen. En annan 
berättelse om världens skapande får vi 
genom Milhauds La Création du Monde. 
Det är balettmusik beställd av Svenska 
Baletten i Paris år 1923. Musiken är 
mångfasetterad och Milhaud som blev 
inspirerad av den nya musiken från 
Harlem har lagt in många jazz element  
i verket. 

Simon Crawford Phillips, en mångsidig 
musiker och dirigent tillika Västerås 
Sinfoniettas uppskattade chefdirigent 
leder denna spännande kväll. En kväll, 
som avslutas med en klassisk symfoni 
från 1840 av Johann Wenzel Kalliwoda.
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Gästspel av Kungliga Hovkapellet  
Wagners ”greatest hits”

Kungliga Hovkapellet 
Constantin Trinks, dirigent 
Solist meddelas senare

 Fredag 9 april kl 19.00, Stora salen

 Biljettpris 445 kr | 390 kr | 220 kr





 
Wagners ”greatest hits” med Kungliga Hovkapellet,  

Sveriges största orkester!

Wagner är operarepertoarens okrönte 
kung med operor som Tristan och Isolde, 
Nibelungens ring, Lohengrin och 
Mäster sångarna i Nürnberg. Kungliga 
Hovkapellet är en äkta Wagner-orkester 
och Wagner är en av orkesterns absoluta 
favoritkompositörer. 

Det är långt ifrån bara inom opera som 
Wagner möter sin publik; många upplever 
hans musik hemma i soffan. I filmens och 
tv- och datorspelens värld får Wagners 

musik dramatisera alla möjliga dystopiska, 
triumfatoriska, gastkramande ögonblick. 
Hör nu den storslagna musiken live  
med Kungliga Hovkapellet, dirigenten 
Constantin Trinks och solist.

Kungliga Hovkapellet är Kungliga Operans 
orkester, med anor från 1526, en av de 
äldsta ännu existerande orkestrarna i 
världen. Hovkapellet — som spelar opera, 
balett och konserter — är en av Sveriges 
största orkestrar med 105 medlemmar.
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Uppsala Kammarorkester 
Ruth Reinhardt, dirigent 
Radovan Vlatković, horn

Gioacchino Rossini:  
Uvertyr till Italienskan i Alger

Britta Byström: Games Without End 
(Hornkonsert)

Camille Saint-Saëns: Romans för  
horn och orkester E-dur op. 67

Joseph Haydn: Symfoni nr 103 E-dur  

 Torsdag 15 april kl 19.00, Stora salen

 Biljettpris 340 kr | 290 kr | 145 kr

15/4

Världshornist  
spelar svenskt   

Det blir ett kärt återbesök i Uppsala av en 
av världens främsta hornister, Radovan 
Vlatković. Denna gång med en hornkonsert, 
Games Without End, skriven direkt för 
honom av den svenska tonsättaren Britta 
Byström. Ett virtuost verk som Vlatković 
uruppförde 2018 tillsammans med Nordiska 
Kammarorkestern. Vi får även höra denna 
världshornist i en romans av Saint-Saëns. 

Men det är med en uvertyr av Rossini som 
Ruth Reinhardt inleder kvällen. Reinhardt 

är en ung dynamisk dirigent, född i 
Tyskland och utbildad bland annat vid 
Juilliard School i New York. Hon har på 
kort tid hunnit gästa en lång rad 
orkestrar i USA, Tyskland, Frankrike  
och Skandinavien, och nu besöker hon 
Uppsala för första gången. Som avslut-
ning för kvällen har hon valt Haydns  
näst sista symfoni, en av hans London-
symfonier skriven 1795, med tilltals-
namnet ”Pukvirveln”.

” … varje gång man finner en ny kombination av toner, uppstår musiken på nytt.  

Att få skriva denna hornkonsert till Radovan Vlatković, med sin helt speciella,  

innerliga ton och enastående virtuositet, var för mig som tonsättare som en dröm 

som gick i uppfyllelse.”  Britta Byström 
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Uppsala Kammarorkester
Rebecca Miller, dirigent

Alexandra Dariescu, piano

Dorothy Howell: Lamia 
Nadia Boulanger: Fantasi för piano och orkester 

Edward Elgar: Enigmavariationer op. 36

 Torsdag 6 maj kl 19.00, Stora salen 
 Konsertintroduktion kl 18.20

 Biljettpris 340 kr | 290 kr | 145 kr 

Det är chefdirigent Rebecca Miller som 
leder säsongsfinalen. Vi får en romantisk 
och vacker pianokonsert med Nadia 
Boulangers Fantasi från 1912. Boulanger 
kom att bli en betydande kompositions
lärare för flera generationer, men hon 
komponerade också mycket musik själv. 

Solisten är Alexandra Dariescu, född i 
Rumänien, men bor numera i England. 
Hon har imponerat på publik och kritiker 
världen över med sin musikalitet och 
fängslande scennärvaro. 

Två tonsättare från England står också 
på kvällens program. Dorothy Howell 
fick sin första framgång med det 

symfoniska poemet Lamia vid urupp
förandet i The Proms 1919. Senare fram  
fördes verket regelbundet vid Proms
konserterna fram till 1940 och för tio år 
sedan togs stycket upp igen. 

Edward Elgars genombrott kom med 
sviten Enigma variationerna. Vid varje 
variation skrev Elgar, lite gåtfullt, ut 
initialer eller andra signaturer på den 
person som variationen avsåg att 
karakterisera. Elgar adlades 1904  
och blev hedersdoktor vid en lång rad 
universitet. Han fick också titeln Master 
of the King's Music. 
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Pianofantasi och  
gåtfulla variationer   
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Biljettpriser 

Uppsala  

Kammarorkester  
340 kr, 290 kr, 145 kr

Trettondagsafton  
och gästspel:  
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 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

Priserna ovan är 

inklusive serviceavgift.

Tillgänglighetsfrågor, 

konsertsal 

ukk.se

Beethovens nia
Allmänna Sången 
Rebecca Miller, dirigent

Solister

 Torsdag 3 sept 19.00 

Sibelius och  
celloprakt
Joseph Swensen, dirigent

Christian Poltéra, cello

 Torsdag 24 sept 19.00

 Öppen repetition  
 onsdag 23 sept 11.50

Till minnet  
av en ängel
Stefan Solyom, dirigent

Catherine Manoukian, 
violin

 Torsdag 15 okt 19.00 
 Konsertintro 18.20

Schumannkonsert 
och Beethovendans
Rebecca Miller, dirigent

Danny Driver, piano

 Torsdag 26 nov 19.00 
 Konsertintro 18.20

Trettondagsafton
Patrik Ringborg, dirigent

Hanna Husáhr, sopran

Adam Frandsen, tenor 

 Tisdag 5 jan 16.00

Tjajkovskijs  
violinkonsert
Rebecca Miller, dirigent

Vadim Gluzman, violin

 Torsdag 11 feb 19.00

 Öppen repetition  
 onsdag 10 feb 11.50 

Skapelse
Simon Crawford Phillips, 
dirigent

Johannes Thorell, saxofon

 Torsdag 11 mars 19.00 
 Konsertintro 18.20

Gästspel Kungliga 
Hovkapellet  
Constantin Trinks, dirigent

 Fredag 9 april 19.00

Världshornist  
spelar svenskt 
Ruth Reinhardt, dirigent

Radovan Vlatković, horn

 Torsdag 15 april 19.00

Pianofantasi och 
gåtfulla variationer 
Rebecca Miller, dirigent

Alexandra Dariescu, piano

 Torsdag 6 maj 19.00 
 Konsertintro 18.20

Med reservation för ändringar.

Uppsala Kammar orkester 

Orkesterserien
Uppsala Konsert & Kongress  

Stora salen


