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Program

Rebecca Miller, chefdirigent

Uppsala Kammarorkesters chefdirigent Rebecca Miller har hyllats för sitt energifyllda och 
övertygande orkesterarbete, samt för sin fantastiska förmåga att kommunicera med kon-
sertpubliken. Rebecca började sin musikerbana med pianostudier i hemlandet USA, därefter 
följde studier i dirigering i både USA och sedermera i England, där hon numera är bosatt. Hon 
har dirigerat en lång rad orkestrar i England och USA. 

Rebecca Miller är idag chefdirigent för Bishop’s Stortford Sinfonia och första gästdirigent 
för Southbank Sinfonia. Hon är också ledare för orkestrarna vid Royal Holloway University i 
London, där hon byggt upp orkesterprogrammet till nya nivåer.

Valentin Silvestrov   Bön för Ukraina 
f. 1937 

Arr. Eduard Resatsch   

Gabriela Lena Frank   Pachamama Meets an Ode (Europapremiär) 
f. 1972   

    PAUS

Ludwig van Beethoven   Symfoni nr 9 i d-moll
1771-1827    Allegro ma non troppo, un poco maestoso

    Scherzo. Molto vivace – Presto

    Adagio molto e cantabile

    Presto   

Allmänna Sången

Allmänna Sången är Skandinaviens äldsta akademiska kör, grundad 1830. Kören lade under 
sina tidiga år grunden för många studenttraditioner som lever än idag i Uppsala.

År 1963 omstöptes Allmänna Sången från manskör till en blandad ensemble och har sedan 
dess utvecklats till en av Sveriges mest ansedda blandkörer. Kören räknar flera vinster i inter-
nationella körtävlingar, senast i Slovenien 2017, och samarbetar ofta med framstående musiker. 
I januari 2010 tog Maria Goundorina över som Allmänna Sångens sånganförare efter Cecilia 
Rydinger Alin.

Uppsala Kammarorkester

Uppsala Kammarorkester är länets professionella orkester under Musik i Uppland och sedan 
2007 hyresgäst i Uppsala Konsert & Kongress. Chefdirigent är sedan 2019 Rebecca Miller och 
konsertmästare Nils-Erik Sparf, Klara Hellgren och Brusk Zanganeh.



Karolina Andersson är utbildad vid Högskolan för 
scen och musik i Göteborg och har haft operaroller 
vid GöteborgsOperan, Kungliga Operan, Drottning-
holms slottsteater samt i Paris och Berlin. Bland 
engagemang de senaste åren märks Carlotta i The 
Phantom of the Opera och paradrollen Nattens Drott-

ning på Komische Oper Berlin. Karolina är flitigt engagerad som solist i oratorie- och konsert-
sammanhang och har t ex medverkat vid Sveriges Radios Symfoniorkesters Trettondagskonsert 
i Berwaldhallen och Trettondagsafton här i Uppsala. 

Karolina Andersson, sopran

Efter studier vid Musikhögskolan i Stockholm, Royal Academy of 
Music i London och Operahögskolan fick Matilda Paulsson sitt 
genombrott 2008 med Octavian i Rosenkavaljeren på Kungliga 
Operan i Stockholm, vilket gav inbjudningar att sjunga samma roll 
på Staatsoper Hannover och Theater Kiel. Hon har engagerats vid 
Finlands Nationalopera och på Opera på Skäret. Nuvarande sä-
song inledde hon på Folkoperan i rollen som Eboli i Don Carlos, 
och under våren är hon aktuell som Gimrede i Valkyrian på Det 
Kongelige Opera i Köpenhamn.

Matilda Paulsson, mezzosopran

Joel Annmo har studerat vid Operahögskolan i Stockholm. 2016 
gjorde han sin första stora roll på Kungliga Operan, som Pelléas 
i Debussys Pelléas & Mélisande och han är numera en del av den 
fasta ensemblen på Operan. Internationellt har man kunnat se 
honom på scener som Hamburger Kammeroper, Den Jyske Opera, 
Landestheater Coburg och Stadttheater Bremerhaven. 2014 vann Joel 
Annmo ”Luciano Pavarotti Award”, för bästa manliga sångröst. Han 
har också tagit emot flera stipendier såsom Birgit Nilsson-stipendiet 
och från Anders Wall.

Joel Annmo, tenor

Anton Ljungqvist, baryton

Anton Ljungqvist är utbildad på Operahögskolan i Stockholm där 
han tog examen 2011 och har sedan dess engagerats av bl a  Gö-
teborgsoperan, Wermland Opera och Folkoperan. Han har också 
haft roller vid Bergen Nasjonale Opera. Nyligen medverkade 
Anton i världspremiären av Philip Glass opera Cirkus Days and 
Nights. Han har deltagit i Sveriges Radios Symfoniorkesters Tret-
tondagskonsert i Berwaldhallen. Han är belönad med en rad sti-
pendier som Joel Berglund-stipendiet och Kungliga Musikaliska 
Akademiens stipendium.



I februari mötte vi Gabriela Lena Franks 
rika och personliga tonspråk genom hen-
nes Concertino Cusqueño. Det var meningen 
att vi skulle ha fått göra det tidigare än 
så, men en pandemi kom emellan. Pacha-
mama Meets an Ode från 2019 beställdes 
gemensamt av Philadelphia Orchestra och 
Uppsala Kammarorkester, och är avsett 
att spelas i samband med framföranden av 
Beethovens nionde symfoni. Så skulle ha 
skett i Philadelphia i april 2020, och här i 
Uppsala i september samma år. Sjukdomen 
härjade vidare, i september 2021 fick vår 
konsert tyvärr ställas in igen. 

Frank växte upp i en multinationell familj 
i Berkeley, Kalifornien. Många av hennes 
kompositioner präglas av moderns peru-
anska rötter. I Concertino Cusqueño tänkte 
hon sig att hon fick guida sin idol Benjamin 
Britten genom olika aspekter av peruansk 
kultur. I Pachamama Meets an Ode beskrivs 
en annan fantasi med tonsättarens egna 
ord, även här knuten till Inkarikets forna 
huvudstad Cusco. Den romersk-katolska 
och färgstarka konstnärliga tradition som 
kallas Cusco-skolan, ofta utövad av ano-
nyma målare, levde fortfarande på Beet-
hovens tid. Hans liv sammanföll med den 
industriella revolutionen, till vars baksidor 
kan räknas negativa miljöeffekter och ett 
skoningslöst utnyttjande av naturresurser 
i bland annat Nya världen. Detta alltså vid 
tiden då den nionde symfonin, med final-
satsens Ode till glädjen, kom till. 

Frank tänker sig nu ett möte mellan gi-
ganten Beethoven och en infödd peruansk 
konstnär, i en spansk kyrka med moriska 
bågar som efter kolonisationen inrättats i 
ett raserat inkatempel. Som Cusco-målarna 
har för vana, stoppar han här och där in 
bilder som inte riktigt hör hemma i de bib-

I skrivande stund är Valentin Silvestrov 
flykting. Länge vägrade den 84-åriga ton-
sättaren att lämna sin hemstad Kiev. Till slut 
övertygades han av familj och vänner om 
att det nog kunde vara nödvändigt. Sedan 
den 8 mars fortsätter han att komponera 
i Berlin. 

”Ärligt talat ville jag inte åka, egentligen 
är jag trött på att leva i en värld där sådant 
här överhuvudtaget händer. Men jag har 
en dotter och ett barnbarn, båda unga. De 
måste leva!” säger han i en tysk intervju.

Silvestrov är sedan länge mest känd för 
sin postmoderna stil, men började som en 
mer modernistisk tonsättare. Han spårar 
fröet till att han övergav avantgardet till 
studieåren vid konservatoriet i Kiev, hos 
kompositionsläraren Boris Ljatosjinskij 
med rötter i senromantiken. Efter att ha 
fått höra ett radikalt stycke av Silvestrov 
frågade läraren: ”Tycker du om det här?” 
Den unga tonsättaren svarade jakande, 
men frågan stannade kvar i själen, som 
han uttryckt det. 

I samband med Rysslands annektering av 
Krim och händelserna kring Majdantorget 
i Kiev 2014 protesterade Silvestrov på sitt 
eget sätt, genom musik i form av ett antal 
körverk som till sist samlades i den omfat-
tande Majdancykeln. Bön för Ukraina, ur-
sprungligen för kör a cappella, ingår i sam-
lingen. Bönen har senare transkriberats till 
olika skepnader och spelas nu världen runt: 
Barcelona, Warszawa, Cleveland, Auckland, 
Hamburg… och Uppsala. Versionen för 
enbart kammarorkester som vi får höra 
här är helt ny, ett verk av Eduard Resatsch. 
Han är cellist i Bamberger Symphoniker, 
som beställde transkriptionen och stod för 
uruppförandet den 6 mars i år.          

Silvestrov, Frank och Beethoven



liska skildringarna. Andar från förlorade 
kulturer, utrotade djurarter, lokala blom-
mor och träd. En hälsning till Moder Jords 
förlorade gåvor. Hon som på Inkarikets 
språk quechua, som fortfarande talas, kall-
las för Pachamama. 

Vi kan inte ha någon glädje om vi inte har 
en frisk jord, menar Frank, och låter Pacha-
mama ställa slutfrågan: Hur är det med 
glädjen? Verket har tillägnats tonsättarens 
unga släktingar Camila och Alexander, som 
ska ärva jorden.

Pachamama Meets an Ode 

Great Man, there is no joy
if we set aflame
flood,
starve
our home.
Great Man, behold across the sea,
your contemporary,
a witness to appetites:
A man of a conquered race,
anonymous,
a painter
an artist like you.

It was not strange,
in the shadows of the Mudéjar church built 
on Inca stone,
that endearments could be heard.
A painter murmurs to his children,
insistent spirits from the past
yielding before his brush:
a Chavín jaguar-god,
a Moche monkey,
a Huarí harpy
in the shadows of the Mudéjar church built 
on Inca stone.

“My children,
I must hide you…
I tuck your wings, Huari harpy,
Inside the sleeves of San Asisi.
I pin your claws, Ai Apaec
To the lapel of San Gabriel.
Your brow, O Lord of Sipán,
I bury under the hat of a Conquistador.”

The painter readies his children
for lands he no longer recognizes.
Mountaineers becoming fishermen…
fishermen becoming miners…
miners planting deserts…
deserts becoming a city…
city pistaqos hunting mountaineers.

“My children,
I release you.
I shall paint you protector huacas:
This gleaming stone, this lush river, this 
verdant mountain…
And I shall paint you Pachamama’s glorious 
creatures.”

In the shadows of the Mudéjar church
built on Inca stone,
a witness to appetites lays down his brush.

Great Man,
the river is on oily fire!
Great Man,
the land is dry as dust!
Where is the amanto fish,
la puna grebe,
la viscacha chinchilla?

The canvas empties.
Pachamama asks:
What of odes?
What of joy?

                  /Gabriela Lena Frank



Ludwig van Beethovens Symfoni nr 9 blev 
både milstolpe och måttstock från dag ett, 
vid uruppförandet i Wien den 7 maj 1824. 
Nästan ”alla” var där, utom den kejserliga 
familjen och den vanligen så trogna sup-
portern ärkehertig Rudolph, vars frånvaro 
gjorde Beethoven besviken. Han hörde inte 
längre mycket vid detta sitt sista offentliga 
framträdande som dirigent, inte ens det 
stormande bifallet då hans bearbetning 
av Friedrich Schillers berömda hymn till 
glädjen förklingat. Caroline Unger, tonsät-
tarens val av altsolist, vände honom mot 
den våldsamt applåderande publiken. 
Jublandet syntes ju också. Då tonsättaren 
fick fler omgångar applåder än hov och kej-
sare brukade få, reagerade tjänstgörande 
polischef med ett kraftfullt ”Tyst!” riktat 
till publiken. 

Den nionde symfonin har ofta blivit en 
viktig symbolhandling. Den markerade 
murens fall i Berlin 1989, med dirigenten 
Leonard Bernsteins lilla ändring: Freude, 
schöner Götterfunken blev Freiheit, schö-
ner Götterfunken. Då Wagnerfestspelen i 
Bayreuth återupptogs 1951 var musikvalet 
vid Wilhelm Furtwänglers öppningskonsert 
också givet. En musikhistorisk måttstock 
alltså, men också en mer teknisk sådan.

Då Philips och Sony i slutet av 70-talet 
skulle komma överens om den kommande 
cd-standarden, föreslog en hög chef hos 
det japanska företaget en speltid på 74 
minuter så att Furtwänglers version från 
Bayreuth skulle rymmas på en enda skiva. 
Europahymn har finalen blivit i Herbert von 
Karajans bearbetning, och önskan att dra 
nytta av verket har ibland lett till ren kid-
nappning. I DDR kopplades Beethoven till 
det socialistiska projektet i allmänhet. I An-
thony Burgess roman A Clockwork Orange, 
och i Stanley Kubricks filmatisering, lever 
ynglingen Alex helt ”för ultravåld och 

Ludwig van”. Nians scherzo inspirerar 
honom till hemska dåd, och ingår sedan i 
behandlingen som vänjer honom av med de 
avskyvärda lustarna. Intressant grepp, men 
Beethoven hade nog höjt på ögonbrynen.  

Symfonin växte fram under lång tid. Den 
har sitt ursprung i en beställning på två 
nya symfonier från Philharmonic Society i 
London 1817, men tillkom i huvudsak först 
1823-24. Schillers An die Freude från 1785 
(han använde själv inte ordet ”ode” om sin 
dikt) var mycket viktig för Beethoven. Att 
just nian skulle få en körfinal var dock in i 
det sista inte alls självklart. Han skrev rent 
av till en början en annan finalsats, vars 
huvudtema kom att hamna i den femtonde 
stråkkvartetten. Men ända sedan ung-
domsåren i Bonn hade Beethoven lekt med 
tanken att likt flera andra tonsättare sätta 
musik till Schillers text. Konceptet med en 
slutkör i ett instrumentalt verk hade han 
redan testat i Körfantasin för piano och 
orkester från 1808, och där saknas inte 
likheter med nians final. 

Den franska författaren Romain Rolland 
har skrivit rörande om den av så många 
sorger plågade Beethoven, som livet ige-
nom siktade på att få prisa glädjen. Om-
ständigheterna och melankolin hindrade 
honom hela tiden, men till sist föll allt på 
plats. Lyssna med det i åtanke, tänk inte 
bara på det musikhistoriska monumentet. 
Och hör hur lämplig nian varit för att signa-
lera nya tider, som i exemplen från Bayreuth 
1951 och Berlin 1989. Ta bara första satsens 
inledning: Vilken, än i dag, fantastiskt 
modern musik! 

  /Gunnar Lanzky-Otto



1 sept. Beethovens femma
Rebecca Miller, chefdirigent 
Alexandra Dariescu, piano
Max Reger: Beethovenvariationer op. 86
Clara Schumann: Pianokonsert
Ludwig van Beethoven: Symfoni nr 5

29 sept. Från Ligeti till Schubert
Nuno Coelho, dirigent, Carolin Widmann, violin
György Ligeti: Concert Romanesc & Violinkonsert
Witold Lutosławski: Musique funebre
Franz Schubert: Symfoni nr 8 i h-moll
”Den ofullbordade”

20 okt. Världshornist spelar svenskt
Ruth Reinhardt, dirigent
Radovan Vlatković, valthorn
Gioacchino Rossini: Uvertyr
Britta Byström: Games Without End
Camille Saint-Saëns: Romans för horn och
orkester i E-dur
Joseph Haydn: Symfoni nr 103 i E-dur

17 nov. Strålande cellokonsert
Rebecca Miller, chefdirigent
Amalie Stalheim, cello
Dorothy Howell: Divertissements
Camille Saint-Saëns: Cellokonsert nr 1 i a-moll
Charles Villiers Stanford: Symfoni nr 1

5 jan. Trettondagsafton
Pier Giorgio Morandi, dirigent
Ida Falk-Winland, sopran
Airam Hernandez, tenor

9 feb. Bartók och Brahms
Rebecca Miller, chefdirigent
Hanna Havrylets: Koral för stråkar
Béla Bartók: Musik för stränginstrument,  
slagverk och celesta
Johannes Brahms: Symfoni nr 3

9 mars Orkestern i fokus
Jessica Cottis, dirigent
Richard Strauss: Uvertyr och dansscen ur  
”Ariadne auf Naxos”
Frank Martin: Konsert för sju blåsare,
slagverk och stråkar
Jessie Montgomery: Strum
Kurt Weill: Symfoni nr 2

23 mars Mozarts Requiem
Stefan Parkman, dirigent
Uppsala Akademiska Kammarkör
Solister meddelas senare.

20 april Ungt stjärnskott
Olari Elts, dirigent
Hans Christian Aavik, violin
Carl Nielsen: Violinkonsert
Jean Sibelius: Symfoni nr 3 i C-dur och
nr 4 ur Lemminkäinen-svit

11 maj Rhapsody in Blue
Rebecca Miller, chefdirigent
Peter Jablonski, piano
Samuel Coleridge-Taylor: Petite Suite
Aaron Copland: Appalachian Spring Suite
George Gershwin: Rhapsody in Blue

Orkesterserien 2022-2023 med Uppsala Kammarorkester

Abonnemang

Att teckna abonnemang är ett fantastiskt sätt att möta levande musik. Välj din egen plats och 
njut av både moderna och klassiska verk tillsammans med Uppsalas egna kammarmusiker till 
ett rabatterat pris.

Orkesterserien 10 konserter: 2.850 kr resp. 2.445 kr  I  Kammarmusikserien 6 konserter: 995 kr 

Du som tidigare varit abonnent, säsongen 19/20 har din plats reserverad fram till 24 maj,  
kontakta UKK biljettkassa ifall du inte har fått information. 

Ny abonnent. Du kan redan nu teckna abonnemang via UKK, men fler platser släpps upp  
den 31 maj. Mer info. finns på Musik i Upplands hemsida, www.musikiuppland.se.  

• UKK biljettkassa tel. 018-727 90 00 mejl: biljettkassa@ukk.se

VÄLKOMMEN ÅTER NÄSTA SÄSONG - Äntligen abonnemang! 



Musik i Upplands kommande konserter

Lördag 28 maj kl 16.00, Restuarangen UKK 
Carte Blanche Trio X och hemliga gäster 
Fri entré. Arr. i samarbete med UKK och Musikens Hus Vänner

Torsdag 2 juni kl 20.00, Katalin 
Viva España Linnékvintetten 
Musik av bland andra Morera, Albeniz och de Falla

15 - 16 juni, Konsertkarusellen 
Trio X och Lisa Långbacka 
15 juni 19.00 Heby Folkets Hus. 16 juni 19.00 Knutbygården 
Mer info. www.musikiuppland.se

28 juni - 2 juli, 5 - 9 juli kl 12.00, Uppsala domkyrka 
Tornmusik Linnékvintetten 
12.00 från tornet ut över domkyrkoplan 
12.30 en halvtimmes konsert inne i kyrkan 
Fri entré

Se Musik i Upplands aktiviteter också via facebook, twitter och youtube.  
www.musikiuppland.se

Följ Uppsala Kammarorkester på facebook!  
www.facebook.com/uppsalakammarorkester

Musik i Uppland, Box 3106, 750 03 Uppsala, tel. 018-17 19 20, info@musikiuppland.se

Länsmusikchef: Gabriel Lindborg 018-17 19 33, gabriel.lindborg@musikiuppland.se
Orkesterchef: Mona Gunnarsson 018-17 19 36, mona.gunnarsson@musikiuppland.se
Kommunikation/marknad: Veronika Savolainen 018-17 19 34, veronika.savolainen@musikiuppland.se

Kammarmusikserien  2022-2023 med Uppsala Kammarsolister

11 sept. Gratitude
Gäst: Mats Larsson Gothe, tonsättare
Mats Larsson Gothe: Ringraziamento,
Felix Mendelssohn: Stråkkvartett nr 1 i Ess-dur
Johan Svendsen: Stråkkvintett i C-dur

30 okt. Chausson Concert
Gäst: Mårten Landström, piano
Verk för solopiano
Felix Mendelssohn: Stråkkvartett nr 2 i a-moll
Ernest Chausson: Konsert för violin, piano och
stråkkvartett i D-dur

11 dec. Phantasy Qunitet
Karin Rehnqvist: The Riddle 
Ralph Vaughan Williams: Phantasy Quintet
Felix Mendelssohn: Stråkkvartett nr 3 i D-dur

22 jan. Unknown Heavens
Gäst: Torleif Thedéen, cello
Verk för solocello
Felix Mendelssohn: Stråkkvartett nr 4 i e-moll,
Einojuhani Rautavaara: Unknown Heavens

26 feb. ”Half God, half idiot”
Anton Bruckner: Stråkkvintett i F-dur
Felix Mendelssohn: Stråkkvartett nr 5 i Ess-dur

2 april Brains and Dancin’
Mikael Edlund: Brains and Dancin’
Felix Mendelssohn: Stråkkvartett nr 6 i f-moll

•Priser abonnemang se föregående sida


