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Gabriela Lena Frank   Concertino Cusqueño  
f. 1972

Felix Mendelssohn   Violinkonsert i e-moll, op. 64   
 1809-1847    Allegro molto appassionato

     Andante

     Allegretto non troppo – Allegro molto vivace

     PAUS                          

Edward Elgar    Enigmavariationerna
1857-1934     Theme: Andante. Variation 1. L’istesso tempo,  

     2. Allegro, 3. Allegretto, 4. Allegro di molto,  

     5. Moderato, 6. Andantino, 7. Presto, 8. Allegretto

     9. Adagio, 10. Intermezzo: Allegretto, 

     11. Allegro di molto, 12. Andante,

     13. Romanza: Moderato, 14. Finale: Allegro Presto



Rebecca Miller, chefdirigent

Rebecca Miller har hyllats för sitt en-
ergifyllda och övertygande orkesterar-
bete, samt för sin fantastiska förmåga 
att kommunicera med konsertpubliken. 
Rebecca började sin musikerbana med 
pianostudier i hemlandet USA, därefter 
följde studier i dirigering i både USA 
och sedermera i England, där hon nu-
mera är bosatt. Hon har dirigerat en 
lång rad orkestrar såsom BBC National 
Orchestra of Wales, Orchestra of the Age 
of Enlightenment, London Philharmonic 
Orchestra, New Haven Symphony Or-
chestra, Reno Philharmonic, BBC Proms. 
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 orkes-
terprogrammet till nya nivåer.

Under pandemin initierade Rebecca projektet Beyond Borders, ett online-event med fo-
kus på dirigering, ledarskap och gemenskap. Syftet med eventet var att förena dirigenter, 
orkestermusiker, pedagoger och musikälskare för att dela tankar och idéer kring fram-
tiden i den nya värld som vi nu lever i. Frågor som Rebecca Miller brinner för samt att 
understryka musikens inneboende värde i det vardagliga livet. 

Jack Liebeck, violin

Den brittisk/tyske violinisten Jack Liebeck har hyllats i BBC Music Magazine för sin felfria 
teknik och förföriska silverglänsande ton. Nu gästar han Uppsala Kammarorkester för 
första gången. Jack debuterade för tjugofem år sedan med Hallé Orchestra i Manchester, 
och har sedan dess arbetat med flera namnkunniga internationella dirigenter och orkest-
rar som Kungliga Filharmonikerna i Stockholm, St Louis Symphony, Oslo Filharmoniske 
Orkester, Queensland Symphony och flertalet av Storbritanniens orkestrar. Jack har även 
gett ut en rad kritikerrosade album bland annat Schönberg och Brahms violinkonserter 
tillsammans med BBC Symphony Orchestra från 2020. Jack hörs också i filmmusiken till 
The Theory of Everything, Jane Eyre och Anna Karenina. 

2022 tillträder Jack Liebeck som konstnärlig ledare för Australian Festival of Chamber 
Music och han är därtill konstnärlig ledare för sin egen festival Oxford May Music. Utöver 
den musikaliska karriären har Jack varit presentatör i BBC Radio 3 i programmet Inside 
Music, och han har även varit gästredaktör i Classical Music Magazine. 
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ligger bakom denna färgstarka musik, 
som tar avstamp i två korta musikaliska 
idéer. Å ena sidan de första tonerna av 
en religiös melodi, Ccollanan María, från 
Cusco i Anderna i sydöstra Peru, Inkarikets 
ursprungliga huvudstad och idag en stark 
turistmagnet. Å den andra det enkla puk-
motivet från de första takterna ur Brittens 
raffinerade violinkonsert. Ur dessa teman 
föds hela verket, där stråkarnas stämle-
dare utmärker sig tillsammans med duon 
piccolaflöjt/basklarinett och pukslagaren. 
På så sätt kombinerar Frank fantasin om 
Britten i Cusco med sin förtjusning i att låta 
individuella musiker i orkestern briljera.

Felix Mendelssohn hörde nog från början, 
i harmoni med sitt förnamn, verkligen till 
de lyckligaste bland romantiker. Född med 
guldsked i mun, son till den rika bankiren 
Abraham och sonson till den berömda 
filosofen Moses. En omgivning av världslig
elegans, kärleksfullhet, förbehållslös 
uppmuntran och intellektuell stimulans. 
Han kom att få några av musikvärldens 
viktigaste jobb, och lyfte orkester- och 
körstandarden till nya höjder varhelst han 
var verksam. Och så skrev han naturligtvis 
en mängd evigt ung musik. Men så dog han 
plötsligt, tre månader innan sin 39-årsdag. 
Sorgen över den älskade systern Fannys 
död kort dessförinnan kan möjligen ha 
påskyndat processen.

Hans Violinkonsert i e-moll har kallats för 
världens mest populära, hur man nu avgör 
det. Den skrevs till en för Mendelssohn 
mycket viktig och kär barndomsvän, den
världsberömda virtuosen Ferdinand 
David, faktiskt född i samma hus i Ham-
burg som tonsättaren. Mendelssohn fick i 

”She’s the real deal”, tyckte recensenten 
på Classics Today.com om Gabriela Lena 
Frank. En tonsättare med personlig stil 
som inte skäms för melodier och klang-
skönhet men som aldrig är anakronistisk, 
menade han. Frank föddes och växte upp i 
Berkeley i Kalifornien. Moderns peruanska 
rötter speglas i många av hennes komposi-
tioner, där hon gärna lockar fram klangen 
av latinamerikanska instrument trots att 
hon skriver för klassiska västerländska 
sådana och för ensembler som symfoni-
orkester eller stråkkvartett. Concertino 
Cusqueño beställdes 2012 av Philadelphia 
Orchestra. 

Enligt tonsättaren inspirerades hon av två 
kanske något omaka storheter: Peruansk 
kultur och tonsättaren Benjamin Britten, 
som hon säger sig beundra alldeles omått-
ligt. Frank hade önskat att hon kunnat 
träffa Britten, hade tagit mod till sig för 
att visa upp sin musik för honom och bjudit 
honom att resa med henne till det fagra 
Peru. Att hon låtit sin idol möta inkafolkets 
ättlingar, smaka på lokala drycker och 
delikatesser eller träffa peruanska instru-
mentmakare. Leken med sådana tankar 

Frank, Mendelssohn och Elgar



egenskap av chefsdirigent för den anrika 
Gewandhausorkestern i Leipzig med tiden 
glädjen att utse honom till dess konsert-
mästare. David blev givetvis glad över 
vännens löfte om att skriva en konsert för 
honom, men han fick vänta rätt länge på 
resultatet och tvingades ibland påminna 
om åtagandet. Ovanligt när det gällde 
den snabbskrivande Mendelssohn, som 
ofta beskyllts för att ha lite för lätt för sig. 
I sex år från och med 1838 ägnade han sig 
åt konserten från och till. Den fullbordades
i Frankfurt och uruppfördes av de båda 
herrarna i Leipzig våren 1845. En ögon-
blicklig succé som hållit i sig. Konserten 
kan sägas vara mer ”violinistisk” än 
exempelvis Beethovens eller Brahms 
violinkonserter, men är absolut inte ytligt 
effektsökande. Den är lika mycket klassisk 
som romantisk, precis som Mendelssohn 
själv. De tre satserna bildar på traditionellt 
vis var sin egen enhet men spelas utan 
avbrott. 

Edward Elgar föddes och växte upp i Lo-
wer Broadheath nära Worcester i västra 

England. Musikstudierna i Leipzig som 
den 15-årige Edward så hett önskade sig
hade fadern aldrig råd med. Denne var 
bland annat organist och pianostämmare, 
och sonen blev hans elev. Vid 16 års ålder 
blev han frilansmusiker utan någon större 
formell utbildning. Organist, fagottist, 
violinist , piano- och violinlärare, dirigent 
för lokala kör- och orkestersällskap. Sin 
mångsidiga men relativt enklare bakgrund 
glömde han aldrig. Känslan av att vara 
en underdog ville inte släppa och inga 
framgångar, inte ens adlandet eller posten 
som Master of the King’s Music, hjälpte 
helt. Hans personlighet sågs av många 
som lynnig. Drag av detta återfinns ofta 
i hans musik, en fascinerande kluvenhet 
mellan utåtriktat och inåtvänt. Så även i 
Enigmavariationer från 1898-99, som blev 
det definitiva genombrottet. Verket har 
rent av setts som avgörande för brittisk 
musikhistoria, man hade ju (djupt orättvist) 
brukat kalla Storbritannien för ”nationen 
utan musik”. Dirigenten Hans Richter som 
uruppförde variationerna talade impone-
rad om en ”Brahmsk storhet”. Vari består 
det enigmatiska? Gåtan har två sidor. 
Musiken tillägnades ”mina vänner som 
porträtteras här”, identifierade enbart 
med initialer eller smeknamn. Senare 
klargjordes vilka vännerna var. Men El-
gar talade också om en melodi som löper 
genom hela verket, fast den aldrig spelas. 
”Huvudrollsinnehavaren är aldrig på 
scenen” konstaterade han, och jämförde 
med ett par skådesdespel av Maeterlinck, 
pjäsförfattaren på modet. Den gåtans 
svar tog Elgar med sig i graven, trots att 
lösningsförslagen haglade. ”No, Auld Lang 
Syne won’t do. E.E.” skrev han på ett vykort 
till en av oräkneliga hoppfulla gåtlösare. 



Inledningstemat är alltså i sig inte gåtfullt, 
men fantasin triggas ändå av Elgars be-
teckning ”Enigma: Andante” i partituret. 
Temat varieras sedan fjorton gånger som 
porträtt av:

1. Tonsättarens maka Alice, romantisk och 
stödjande. 

2. Hew Steuart-Powell, amatörpianist som 
ofta musicerade med Elgar. 

3. Richard Townsend, amatörskådespelan-
de vän som gärna imiterade sina kolleger. 

4. William Baker, färgstark godsägare med 
häftigt humör. 

5. Richard Arnold, en allvarsman, men full 
av infall, ofta nervöst skrattande. 

6. Isabel Fitton, amatörviolast som Elgar 
undervisade. 

7. Arthur Troyte Griffith, livslång vän,  
arkitekt och amatörpianist. 

8. Winifred Norbury, sekreterare i Worces-
ters filharmoniska sällskap, innehavare av 
ett fint 1700-talshus. 

9. A. J. Jaeger, kallad Nimrod (som Bibelns 
jägare), anställd hos förläggaren Novello 

och av enorm betydelse för Elgar som 
bollplank och musikalisk själsfrände. Deras 
vurm för Beethoven hörs i anspelningen på 
Pathétique-sonatens andra sats. 

10. Den unga Dora Penny, kallad Dorabella 
som en av rollerna i Mozarts Così fan tutte, 
ofta sedd gäst hos Elgars och sedermera 
gift med föremålet variation nr 2.

11. G.R. Sinclair, organist i Hereford-
katedralen - men framför allt ett porträtt 
av hans bulldog Dan, som en gång föll i 
floden Wye, simmade i säkerhet och därpå 
skällde glatt. 

12. Basil Nevinson, amatörcellist som Elgar 
gärna spelade med. 

13. Lady Mary Lygon, vars Australien-resa 
1899 inspirerade till citatet ur Mendels-
sohns Meeresstille und glückliche Fahrt. 

14. Till sist tonsättaren själv, på ett trotsigt 
humör men tillsammans med sina bästa 
vänner – Jaeger och den kära Alice, som 
kallade Edward för ”Edoo”, därav initia-
lerna E.D.U. i partituret.

        /Gunnar Lanzky-Otto



Ludde B

En musikupplevelse för alla åldrar! 

Följ med dockan Ludde B in i Beethovens 
fantastiska musikvärld. Med humor och 
fantasi presenteras flera av Beethovens 
mest kända stycken. 

I den här humoristiska och underhållande 
familjekonserten med den självcentrerade 
dockan Ludde B i centrum får vi en in-
troduktion till Beethovens musik. Och får 
samtidigt veta vad en dirigent gör, vad en 
kompositör sysslar med och vad en piano-
konsert är.

- Biljettpris: 150 kr, inkl. serviceavgift.  
Erbjudande: Gå 4 betala för 3.

- Beställ via tickster.se eller  
ring biljettkassa på tel. 018-727 90 00

Uppsala Kammarorkester

Dirigent: Andreas Hanson

Presentatör: Ayla Kabaca

Ludde B: Klas Backman

Piano: Markus Kvint

Familjekonsert med musik av Ludwig van Beethoven!
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Länsmusikchef: Peter Waldemarsson 018-17 19 33
Orkesterchef: Mona Gunnarsson 018-17 19 36, mona.gunnarsson@musikiuppland.se

Musik i Upplands kommande konserter

28 feb. - 7 mars Konsertkarusellen, turné i Uppsala län 
Blues, Ballader och Boye 
Daniel Lemma och Mats Eriksson 
För tider och platser se: www.musikiuppland.se

Torsdag 3 mars kl 19.00 Stora salen, UKK 
Vasks violinkonsert 
Uppsala Kammarorkester 
Dirigent: Rebecca Miller, Solist: Klara Hellgren, violin 
Presentatör: Eric Schüldt 
Vasks: Violinkonsert nr 1, ”Distant Light”, Mozart: Divertimento i F-dur 
Elgar: Introduction and Allegro

Lördag 19 mars kl 16.00 Restaurangen, UKK 
Carte Blanche 
Trio X och hemliga gäster. (I samarbete med UKK och Musikens Hus Vänner)

Söndag 20 mars kl 16.00 Sal B, UKK 
Oändlighet 
Uppsala Kammarsolister och Love Derwinger, piano 
Messiaen: ur Kvartetten för tidens ände, Bach: Klaverkonsert i d-moll, ur Die Kunst der Fuge, 
Contrapunctus 14, Pärt: Fratres för violin och piano, Sjostakovitj: ur Pianokonsert nr 2

Torsdag 24 mars kl 19.00 Stora salen, UKK 
Alfvénjubileum 
Uppsala Kammarorkester 
Dirigent: Paul Mägi, Solist: Sofie Asplund, sopran 
Hyllning till Hugo Alfvén 150 år! Bl a framförs Elegi ur Gustav II Adolf,  
Symfoni nr 1 och ett urval sånger.

Konsertintroduktion kl 18.20-18.40 med Tobias Lund, som samma dag lanserar sin bok  
om Hugo Alfvén ”Speltoken”

Musik i Uppland samarbetar med Vi-skogen

Utöver en blomma, som tack till våra artisters medverkan planterar  
Musik i Uppland träd i Vi-skogen som en gåva till vår gemensamma jord.

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

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


