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



Vi får möta musik av tonsättare vars öden har varit att fly från 
förtryck, eller vars kamp för frigörelse och frihet har varit en livs- 
 uppgift. Ensemblen lyfter upp och sätter ljus på vår omvärld, en  
tid med folk på flykt och stora frågor om miljö och makt.

I varje konsert ingår en stråkkvartett av Béla Bartók. Var och en 
ett mästerverk! Det är hundra år sedan kvartetterna skrevs, men trots 
det så känns de moderna och tidlösa. I kvartetterna finns en spänning 
mellan romantiken, modernismen och folkmusikaliska inslag. 

Béla Bartók arbetade med att samla in och teckna ner folkmusik. 
Han gjorde resor till landsbygden i olika länder såsom Ungern, 
Rumänien, Bulgarien och Turkiet. Han fann en gemenskap med 
bönderna, där fanns en grundläggande vilja till musikalisk ärlighet 
och en strävan att ge medmänniskorna det bästa möjliga i konst-
närlig upplevelse. 

Bartóks nära kontakter med olika folkgruppers musik gav honom 
insikt i kulturmötets livsviktiga betydelse, särskilt gentemot fascismens 
snedvridna rasteorier. Och som stark motståndare till nazismen 
kände Bartók sig tvungen att lämna Ungern, och han flyttade till 
USA 1940. 

Uppsala Kammarsolister Nils-Erik Sparf, violin, Klara Hellgren, violin, 
Brusk Zanganeh, violin, Ylva-Li Zilliacus, viola, Per Nyström, cello

Välkommen till en säsong 
med musikalisk dramatik och 

personliga livsöden
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Kammarmusikserien 2020/2021 bjuder på 

Béla Bartóks sex stråk kvartetter. Inför varje 

konsert berättar vi lite mer om kvällens 

kvartett och publiken får möta någon av 

musikerna i Uppsala Kammarsolister.  

 Klockan 15.35 i foajén utanför Sal B.  

 Samtalet pågår i ca 10 min.

6Bartók x 





Uppsala Kammarsolister

Béla Bartók: Stråkkvartett nr 2 

Pēteris Vasks: Stråkkvartett nr 4 

 Söndag 13 september kl 16.00, Sal B,  
 Uppsala Konsert & Kongress

 Biljettpris 220 kr 

Konserten ges även lördag 12 september  

kl 16.00 på Konstakademien i Stockholm.

 
Vid varje konsert under säsongen spelar 
Uppsala Kammarsolister en av Béla 
Bartóks stråkkvartetter. Först ut är hans 
andra kvartett som kom till i en orolig  

tid i början av första världskriget. Denna 
kraftfulla musik innehåller både glädje 
och smärta. 

Att ta in folkmusikelement i sina kompo - 
sitioner är något som den lettiske ton - 
sättaren Pēteris Vasks delar med Bartók. 
Vasks fjärde stråkkvartett från 1999 är ett 
tidlöst verk utanför stil och språk. Stråk - 
kvartetten är tonsättarens sätt att ge 
hopp i en tid av missmod. Som i flera  
av Vasks verk har relationen mellan 
människan och naturen en central roll.  
Vi hör intensiva känslor med sorg och 
lyrisk skönhet som leder till hopp. 

13/9

Steg mot frihet 

Uppsala Kammarsolister

Gäst: Erik Wahlgren, cello

Béla Bartók: Stråkkvartett nr 1 

Erich Wolfgang Korngold:  
Stråksextett D-dur op. 10

 Söndag 25 oktober kl 16.00, Sal B,  
 Uppsala Konsert & Kongress

 Biljettpris 220 kr 

Konserten ges även lördag 24 oktober  

kl 16.00 på Konstakademien i Stockholm.

 

I Béla Bartóks tidiga verk hörs inspiration 
från både Strauss och Debussy, så också  
i hans första stråkkvartett från 1908. En 
vacker, rytmisk och omväxlande kvartett. 

Erich Wolfgang Korngolds fantastiska 
Stråksextett från 1914 är något av en 
favorit för Uppsala Kammarsolister. Den 
har funnits på repertoaren vid flera tillfällen. 
Sextetten är komponerad i senromantisk 
stil av en blott 17-årig tonsättare. Senare i 
livet emigrerade Korngold till USA, där han 
bland annat kom att bli en uppskattad 
filmmusik makare i Hollywood. Extra roligt 
är att Uppsala Kammarsolister denna 
eftermiddag gästas av den tidigare med- 
lemmen cellisten Erik Wahlgren, numera 
solocellist vid Kungliga Hovkapellet.  

25/10

Innan flykten  





Uppsala Kammarsolister

Uppläsare meddelas senare

Béla Bartók: Stråkkvartett nr 5

Ruth Schönthal: Lament and Prayer  
ur Stråkkvartett nr 3   

Fanny Hensel: ur Stråkkvartett Ess-dur 

Läsning ur Béla Bartók mot tredje riket 
av Kjell Espmark

 Söndag 22 november kl 16.00, Sal B,  
 Uppsala Konsert & Kongress

 Biljettpris 220 kr 

Konserten ges även lördag 21 november  

kl 16.00 på Konstakademien i Stockholm. 

Béla Bartók tvingades på grund av sin 
kritik mot nazismen och dess ungerska 
allierade att gå i landsflykt. Han har kallat 
sig själv frivillig jude för att protestera mot 
tyskarna och deras allierade i hemlandet. 
Konsertens Bartókkvartett är den femte 
från 1934. 

Vi får höra utdrag ur akademiledamoten 
Kjell Espmarks roman Béla Bartók mot 

tredje riket. De lästa texterna får här 
samspela med musik av Bartók och 
judiska tonsättare. 

Ruth Schönthals familj tvingades fly  
från Tyskland 1935 och befann sig en  
tid i Stockholm. Som tonåring fick hon 
möjlig het att studera vid Musikhögskolan 
i Stockholm. Men resandet fortsatte för 
Schönthal. Till slut hamnade hon i USA, 
där hon ägnade sitt liv åt musiken som 
kompositör, pianist och lärare. Uppsala 
Kammarsolister har valt den andra satsen 
ur hennes tredje stråkkvartett med 
undertiteln In Memoriam Holocaust. 

Fanny Hensel komponerade ett stort 
antal verk för olika besättningar. Här 
framförs en del ur hennes fantastiska 
stråkkvartett som färdigställdes 1834. 

22/11

Béla Bartók mot tredje riket 
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Uppsala Kammarsolister

Béla Bartók: Stråkkvartett nr 6 

Erwin Schulhoff: Duo för violin och cello 

Anton Bruckner: Adagio ur Stråkkvintett 

 Söndag 17 januari kl 16.00, Sal B,  
 Uppsala Konsert & Kongress

 Biljettpris 220 kr 

Konserten ges även lördag 16 januari  

kl 16.00 på Konstakademien i Stockholm.

 
Vemod, intensitet och trösterik musik i 
duo, kvartett och kvintett finns i årets 
första konsert med Uppsala Kammar-
solister. Vi hamnar i den dramatiska 
mellankrigstiden med tonsättaren Erwin 
Schulhoffs duo. Han var en av de mest 
populära tjeckiska tonsättarna under sin 
tid. Öppen för nya strömningar såsom 

dadaism, avantgardemusik och inspirerad 
av jazzens rytmer. Det här passade inte 
regimen och på 30-talet hamnade hans 
musik på svarta listan. 

Den österrikiske tonsättaren Anton 
Bruckner är kanske mest känd för sina 
stora symfonier. Det största verket inom 
kammarmusiken anses vara stråkkvin-
tetten från 1879. Vi får höra den trösterika 
adagiosatsen ur kvintetten. 

Här presenteras också Béla Bartóks sista 
stråk kvartett, den sjätte, skriven 1939. Béla 
var en stark motståndare till nazismen, och 
Ungerns förhållande till Tyskland bidrog 
till att han emigrerade till USA 1940. Denna 
sista stråkkvartett är bister med ett visst 
vemod, men även behärskad och rytmisk. 
Kanske kan man ana en spegling av 
sam tidens oro och det annalkande kriget.

17/1

Kontraster  





Uppsala Kammarsolister

Gäst: David Huang, piano

Béla Bartók: Stråkkvartett nr 4  

Dmitrij Sjostakovitj:  
Pianokvintett g-moll op. 57  

Germaine Tailleferre: Pianotrio 

 Söndag 21 mars kl 16.00, Sal B,  
 Uppsala Konsert & Kongress

 Biljettpris 220 kr 

Konserten ges även lördag 27 mars  

kl 16.00 på Konstakademien i Stockholm. 

Uppsala Kammarsolister gästas av den 
lysande pianisten David Huang. Till-
sammans framförs Dmitrij Sjostakovitjs 
pianokvintett. Kvintetten blev en succé när 
den uruppfördes 1940 och fick till och med 

Stalinpriset. Sjostakovitjs ställning i landet 
var minst sagt turbulent, från mycket upp- 
skattad och patriotisk till starkt kritiserad 
med flera symfonier som hamnade i 
”register över förbjudna verk”. 

1918 var Germaine Tailleferre med och 
bildade tillsammans med fem manliga 
studiekamrater Les Six, ett manifest mot 
impressionism och senromantik. Vi får 
höra hennes melodiskt fängslande och 
energirika pianotrio, en tidig komposition 
från 1917. 

I programmet står också Bartóks sinnrika 
fjärde stråkkvartett från 1928. Den består 
av fem satser, den fjärde med den speciella 
pizzicatosatsen och den tredje som är 
kärnan som kvartetten byggs upp kring 
med en sorgesång från Transsylvanien. 

Uppsala Kammarsolister

Béla Bartók: Stråkkvartett nr 3

Musik av bland andra Komitas

 Söndag 25 april kl 16.00, Sal B,  
 Uppsala Konsert & Kongress

 Biljettpris 220 kr 

Konserten ges även lördag 24 april  

kl 16.00 på Konstakademien i Stockholm. 

Välkommen till en konsertupplevelse i  
en meditativ anda med musik från flera 
kulturer i samspel. Brusk Zanganeh, 
medlem i Uppsala Kammarsolister sedan 
2020 agerar konstnärlig ledare för 
kammarmusikseriens final. Vi bjuds in  
till en annorlunda konsert utan paus och 
får bland annat möta Brusks kurdiska 
bakgrund. Vi färdas till Mesopotamiens 
fantastiska ljudlandskap.

21/3

Sång före stormen 

25/4

Mesopotamien mellan de två floderna  

➳





Ensemblen kommer att inspireras av 
traditionella instrument såsom duduk och 
kemancheh, vars ljudbild har färgat hela 
Mesopotamien. Vi möter bland annat 
musik av den armeniske prästen, musik - 
 vetaren och kompositören Komitas. Han 
samlade in och tecknade ner folkmusik 
från Armenien och 1904 publicerade han 
en samling av kurdisk folkmusik. Inter - 

pretation, ornamentation och improvisa-
tionsfrihet är representativt för denna 
region, dess kultur och dess olika folk. 

Liksom Komitas blev Béla Bartók också 
känd för sina resor till landsbygden för 
att samla in folkmusik, vilket tydligt 
märks i hans musik, inte minst i hans 
tredje stråkkvartett. 

➳

F
o

to
: J

e
a

n
e

tt
e

 H
ä

g
g

lu
n

d





Musik i Uppland Box 3106, 750 03 Uppsala 
Besök: Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1 
018-17 19 20, www.musikiuppland.se

Uppsala Kammarorkester, orkesterchef Mona Gunnarsson,  
mona.gunnarsson@musikiuppland.se

Uppsala Kammarsolister, producent;  
hösten 2020, vik. Stefan Holmström, stefan@musikiuppland.se 
våren 2021, Kajsa Enqvist, kajsa.enqvist@musikiuppland.se

Marknad och kommunikation, Veronika Savolainen,  
veronika.savolainen@musikiuppland.se

Biljettpriser 

Uppsala  

Kammarsolister  
220 kr 

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

Abonnemang 

Kammarmusik-

abonnemang  
Sex konserter och  
egen plats i Uppsala 
Konsert & Kongress,  
Sal B

995 kr

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

Priserna ovan är 

inklusive serviceavgift.

Tillgänglighetsfrågor, 

konsertsal 

ukk.se

Steg mot frihet 

Uppsala Kammarsolister 

 Söndag 13 sept 16.00

Innan flykten

Uppsala Kammarsolister
Gäst: Erik Wahlgren, cello

 Söndag 25 okt 16.00

Béla Bartók  
mot tredje riket

Uppsala Kammarsolister 
och uppläsare 

 Söndag 22 nov 16.00

Kontraster

Uppsala Kammarsolister 

 Söndag 17 jan 16.00

Sång före stormen

Uppsala Kammarsolister
Gäst: David Huang, piano 

 Söndag 21 mars 16.00

Mesopotamien 
mellan de två  
floderna 

Uppsala Kammarsolister 

 Söndag 25 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


