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Program

Uppsala Kammarorkester 

Louise Farrenc   Uvertyr nr 1 e-moll op. 23
1804-1875    

Richard Strauss    Oboekonsert i D-dur
1864-1949   Allegro moderato
    Andante
    Vivace - Allegro 

    PAUS

Gustav Mahler    Blumine (ur Symfoni nr 1 version från 1888) 
1860-1911    Andante    
                                 
Robert Schumann   Symfoni nr i 4 d-moll op. 120
1810—1856    Ziemlich langsam - Lebhaft
    Romanze: Ziemlich langsam
    Scherzo: Lebhaft
    Langsam - Lebhaft

      

      Konserten beräknas pågå till ca 20.50

Violin 1
Brusk Zanganeh, konsertmästare
Klara Hellgren 
Dag Alin
Kristina Ebbersten
Katarina Edvardsson
Staffan Olsson
Anders Lagerqvist
Tomas Ebrelius

Violin 2
Elin Emtell Rubinsztein
Catharina Ericsson
Anna Kroeker
Britta Swanberg
Christina Gustavsson Hamberg
Gabriele Freese

Viola
Ylvali McTigert Zilliacus
Matilda Brunström
Anna Rubinsztein
Thomas Ringqvist
Karin Wallmyr Creutzer

Violoncell
Per Nyström
Louise Agnani  
Sara Wijk
Gunnar Jönsson

Kontrabas
Barbro Lennstam
Sigrid Granit
Roger Bergman

Flöjt
Hanna Gustafsson
Viktoria Stenborg Lindström

Oboe
Maria Bolton
Jenny Hülphers

Klarinett
Ionel Cristea
Jan-Erik Alm

Fagott
Sven Aarflot
Magnus Bagge

Horn
Trine Bjerke
Andreas Lundmark
Elinor Berg
Eelis Malmivirta

Trumpet
Filip Ejmunds
Paul Hägglöf

Trombon
Birgitta Lagerstedt
Sally Allkins
Nicholas Eastop

Pukor
Christer Ferngren

Harpa
Stina Hellberg Agback



Ilyich Rivas, dirigent

Ilyich Rivas gästade Uppsala Kammarorkester 
första gången i mars 2020, då med ett spanskt 
och latinamerikanskt program, och det var 
omedelbar succé. Det är med stor glädje som 
vi nu välkomnar honom åter. 

Ilyich Rivas, född 1993 i Venezuela och uppväxt 
i USA, fick sin inledande utbildning av sin far, 
orkesterdirigenten Alejandro Rivas, och bör-
jade sedan sin professionella bana redan som 
16-åring då han dirigerade Atlanta Symphony 
Orchestra. Sedan dess har han anlitats som 
gästdirigent av en rad framstående orkestrar 
runt om i världen. Han har även arbetat som 
assisterande dirigent hos London Philharmo-
nic, vilket utmynnade i hans debut som diri-
gent för deras abonnemangs-serie i the Royal 
Festival Hall. 

Ilyich har fördjupat sig i operadirigering med bland andra Glyndebourne on Tour och 
deras uppsättning av Figaros Bröllop och Opera Norths uppsättning av La Bohème. Ilyich 
Rivas har belönats med Bruno Walter Conducting Prize och Prix Julius Baer vid the 
Verbier Festival, vilket tilldelas en musiker med exceptionell talang.  

Oboisten Jesper Harryson är stämledare i Kungliga 
Filharmonikerna. Harryson framträder ofta som so-
list samt är en aktiv kammarmusiker. Han är även 
medlem i Stockholm Sinfonietta. 1988 vann han en 
nordisk tävling för oboister i Odense och har även 
fått pris i internationella tävlingar i Tyskland och 
Storbritannien.

Jesper Harryson är regelbundet med i olika kam-
marmusikkonserter i Konserthuset, bland annat som 
medlem i Kungliga Filharmonikernas Blåsarkvintett. 
Harryson undervisar även vid Kungliga Musikhög-
skolan i Stockholm.

Jesper Harryson, oboe



även här är orkesterbesättningen större än 
i de senare tre symfonierna. Konsertuver-
tyrerna var en viktig vändpunkt i Farrencs 
komponerande. I Paris var det vid denna 
tid ovanligt att ge sig på orkestermusik, 
opera dominerade fortfarande totalt. Bland 
beundrarna av de båda uvertyrernas or-
kestreringskonst fanns Hector Berlioz, själv 
en mästare på området.  

I sin relativa säkerhet i Garmisch-Par-
tenkirchen i södra Bayern hade Richard 

Strauss trots allt orsak att känna viss bävan 
inför framtiden. Ont om mat och kontanter, 
utländska royalties infrusna. Och han hade 
obestridligen varit Reichsmusikkammers 
ledare 1933-35, tills Gestapo upptäckte att 
han kritiserat nazisterna i ett brev till sin 
judiska librettist Stefan Zweig. Den delen av 
Strauss cv såg nog inte riktigt bra ut, och 
nu i slutet av april 1945 hade amerikanska 
trupper ockuperat Garmisch. Blickade han 
bakåt fylldes han bara av sorg. Landet låg i 
ruiner, inklusive de stora operahusen. Som 
det i Dresden där Salome haft sin urpremiär, 
och snart kunde finansiera hela den stora 
villan han alltjämt bebodde. Nå, en del av de 
amerikanska soldaterna var riktigt trevliga 
och kultiverade. De samlades faktiskt gärna 
i hans hem, och bjöd världens då mest be-
römda kompositör på lyx som kaffe, tobak 
och tvål. Musikforskaren Alfred Mann 
tillhörde denna krets. En dag hade han 
sällskap av en ung soldat som var oboist i 
Pittsburgh Symphony, och som med tiden 
skulle bli stämledare i ännu högre rankade 
Philadelphia Orchestra. John de Lancie var 
namnet, och han kände först så stor respekt 
för Strauss att han inte vågade ge sig in i 
konversationerna. Men han repade mod 
och började tala om de vackra melodierna 

Louise Farrenc växte upp i en konstnärlig 
miljö i Paris, både fadern och brodern var 
berömda skulptörer. Femton år gammal 
började hon studera komposition för An-
tonín Reicha. Han var Pariskonservatoriets 
lärare i ämnet men troligen undervisades 
hon privat, inte i konservatorieklassen. Där 
fick då bara män studera något så avan-
cerat. Hennes solistkarriär gick strålande, 
1842 blev hon pianoprofessor vid konser-
vatoriet och behöll den positionen i tre de-
cennier. Från början skrev Farrenc enbart 
solopianomusik, uppskattad inte minst 
av Robert Schumann. Sedan följde en rad 
kammarmusik av högsta kvalitet. Men det 
finns även stycken för piano och orkester 
samt vokalmusik, två konsertuvertyrer och 
tre förträffliga symfonier. Den tredje fick vi 
höra här i Uppsala under 2019, och vid en 
annan konsert samma år spelades även den 
andra konsertuvertyren.  Nu är det dags för 
Uvertyr nr 1 i e-moll som liksom nummer 
två komponerades 1834. Den klingar något 
mindre dramatiskt än efterföljaren, men 

Farrenc, Strauss, Mahler och Schumann



för hans instrument i verk som Don Quixote, 
Don Juan eller Sinfonia domestica. Hade 
Strauss någonsin funderat på att skriva en 
konsert för oboe? Svaret blev ett kort ”nej”. 
Först några månader senare fick de Lancie, 
via ett klipp ur en militär publikation riktad 
till USA:s styrkor i Okinawa, veta att Strauss 
hade reagerat som på en ren beställning. I 
partituret skrev tonsättaren: ”Oboekonsert 
1945, inspirerad av en amerikansk soldat 
(oboist från Chicago)”. Inte riktigt rätt stad, 
Strauss kände kanske inte till Pittsburgh. 

Konserten för oboe och liten orkester blev 
ett av hans sista verk, oerhört vackert i sin 
milda enkelhet och kontemplativa stäm-
ning, långt från det mer högljudda unga 
stjärnskottet från förr. Uruppförandet ägde 
rum i Zürich i februari 1946, Strauss hade 
nu övertalats att ta sin tillflykt till Schweiz. 
Solisten var Marcel Saillet, de Lancie fick 
av olika skäl tyvärr varken möjlighet att 
ta hand om den premiären eller det första 
amerikanska framförandet. 

Gustav Mahlers Symfoni nr 1 har en lång 
och komplicerad tillkomsthistoria. Skis-
sandet hade börjat 1884, det mesta var klart 
fyra år senare. Uruppförandet i Budapest 
möttes av ringa förståelse från både publik 
och kritik. Symfonin reviderades rejält 1893 
men var fortfarande femsatsig. Efter ännu 
ett misslyckat framförande året därpå av-
lägsnade Mahler den andra satsen, det kor-
ta och idylliska intermezzot Blumine (unge-
fär ”blomsterstycke”), efter en essäsamling 
av en av tonsättarens favoritförfattare, Jean 
Paul Richter. Mahler fortsatte med olika 
bearbetningar ända till 1906, men Blumine 
återkom inte. Satsen är till skillnad från 
de övriga i symfonin komponerad för rätt 
liten orkester, och kan spåras till musik för 
en scenversion av J.V. Scheffels då oerhört 
populära episka 
dikt Trumpetaren 
från Säkkingen. 
Där förekommer 
en kärleksfull se-
renad, ”Werners 
trumpetsång”, som 
lär vara identisk 
med Blumine-sat-
sens melankoliska 
trumpetsolo. 

1959 dök partituret till Blumine plötsligt 
upp hos auktionshuset Sotheby’s i London. 
Köparen skänkte det till Yaleuniversitetet 
och symfoniorkestern i hennes hemstad 
New Haven, Connecticut. Sommaren 1967 
dirigerades satsen av Benjamin Britten 
inom ramen för Aldeburgh-festivalen i 
Suffolk, och det charmerande lilla andantet 
väckte stor uppskattning.



Redan 1832 hade Robert Schumann låtit 
första satsen av en symfoni i g-moll ingå i en 
konsert med hans stora kärlek Clara Wieck 
och hennes far, tillika Schumanns pianolä-
rare. Den mottogs inte väl, och Schumann 
lär inte heller ha tyckt att det lät något 
vidare i verkligheten. Han arbetade vidare 
på det som nu kallas för Zwickau-symfonin, 
men den förblev ofullbordad. Hans planer 
på att bli konsertpianist hade just grusats, 
nu övergav han även för stunden tanken 
på att bli symfoniker. Men 1840 kunde han 
efter en lång rättsprocess mot Friedrich 
Wieck äntligen gifta sig med hans dotter. 
Lyckokänslorna slog igenom även i kom-
positionsarbetet, och orkestern lockade 
igen. Året därpå kom den så kallade Vår-
symfonin, Symfoni nr 1 som gjorde succé i 

Leipzig under Felix Mendelssohns ledning, 
samt några andra orkesterverk. Däribland 
urversionen av den symfoni i d-moll som 
vi känner som Symfoni nr 4. På Claras 
födelsedag i september 1841 överlämnade 
han den stolt till sin älskade. Men nu möt-
tes Schumann än en gång av oförståelse. 
I december framfördes symfonin under 
ledning av Ferdinand David (säkert en min-
nesvärd konsert, kvällens solister var Clara 
Schumann och Franz Liszt). Framgången 
uteblev helt, och tonsättaren valde att dra 
in verket fast han egentligen själv var rätt 
nöjd med det. Han tappade åter lusten till 
orkestermusiken, och koncentrerade sig 
framför allt på kammar- och körverk. 

Partituret hamnade i skrivbordslådan i tio 
år. Efter en omfattande revision, inte minst 
av orkestreringen (Johannes Brahms lär 
ha saknat ursprungsversionens originella 
bruk av gitarr i andra satsen), trycktes den 
1851 som opus 120. Symfonin framfördes 
i sin nya version i december 1852 med 
tonsättaren på podiet. Schumann behåller 
de klassiska fyra satserna, men de spelas i 
följd utan avbrott och länkas samman av 
ett antal återkommande teman som dyker 
upp i olika gestalter. Det första av dessa, 
det vackra, ”slingrande” temat i stråkar 
och fagotter i symfonins inledning är en 
av många musikaliska idéer som för Schu-
mann var starkt associerade med Clara. 

  /Gunnar Lanzky-Otto



Abonnemang 2022-2023

NU planerar vi för abonnemangsserier hösten 2022 - våren 2023!

Två serier från sept.-maj såsom tidigare:  

 Orkesterserie, torsdagar med 10 konserter i Uppsala Konsert & Kongress, Stora salen 

 Kammarmusikserie, söndagar med 6 konserter i Uppsala Konsert & Kongress, Sal B

Söndagen den 24 april kl 14.30 bjuder Musik i Uppland in till en informationsträff  
angående abonnemang. Möt oss som arbetar med serierna, vi presenterar kommande 
säsong, bjuder på fika och musikinslag utlovas. Restaurangen Uppsala Konsert & Kongress

- Anmäl senast 12 april till tel. 018-17 19 24 eller helena.eriksson@musikiuppland.se

Om jag inte kommer den 24 april, får jag information ändå?

Ja, om du var abonnent säsongen 19/20 så skickas information och program  
till dig via posten i månadsskiftet april/maj. 

Till dig som inte tidigare varit abonnent men som är intresserad,  
kontakta oss via e-post: info@musikiuppland.se eller tel. 018-17 19 20 

Till dig som varit abonnent och till dig som vill bli abonnent



Musik i Upplands kommande konserter

20 - 28 april Konsertkarusellen, turné i Uppsala län 
Don’t you worry ’bout a thing 
Trio X och Sharon Dyall, Lars Säfsund, sång med en hyllning till Stevie Wonder. 
För tider och platser se: www.musikiuppland.se

Söndag 24 april kl 16.00 Sal B, UKK 
Ysaÿes glömda stråkkvintett 
Uppsala Kammarsolister 
Stråkkvintett av Ysaÿe samt stråkkvartetter av Tailleferre och Debussy

Torsdag 12 maj kl 19.00 Stora salen, UKK 
Beethovens nia 
Uppsala Kammarorkester & Allmänna sången 
Dirigent: Rebecca Miller 
Solister: Karolina Andersson, Matilda Paulsson, Joel Annmo, Anton Ljungqvist 
Silvestrov: Bön för Ukraina, Frank: Pachamama Meets an Ode (Europapremiär) 
Beethoven: Symfoni nr 9

12 - 14 maj Konsertkarusellen, turné i Uppsala län 
Bird on the Wire 
En hyllning till Leonard Cohen 
För tider och platser se: www.musikiuppland.se

Lördag 28 maj kl 16.00, Restuarangen UKK 
Carte Blanche 
Trio X och hemliga gäster 
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

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

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


