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Program

Klara Hellgren, violin

Pēteris Vasks   Violinkonsert nr 1 ”Distant light”
f. 1946    Andante, Cadenza I - Cantabile - Mosso, Cadenza II -

    Cantabile Agitato, Cadenza III, Tempo di Valse - Andante 

 
    PAUS

Wolfgang Amadeus Mozart  Divertimento F-dur KV 138 ”Salzburger Sinfonie nr 3”
1756-1791    Allegro

    Andante

    Presto     
                                 
Edward Elgar    Introduction and Allegro 
1857-1934    Solokvartett: Nils-Erik Sparf, Ylva Larsdotter 
    Bernt Lysell, Per Nyström   
  

      Konserten beräknas pågå till ca 20.50

Det är Uppsala Kammarorkesters konsertmästare och Uppsala Kammarsolisters violinist 
Klara Hellgren som vi ikväll får se i solistrollen. Hon är utbildad vid Musikhögskolan i 
Göteborg och vid Royal college of Music i London där hon tog kammarmusikdiplom.  
År 2000 tog hon solistdiplomexamen vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och fram-
förde i samband med det Sibelius violinkonsert tillsammans med Kungl. Filharmoniska 
Orkestern. 

Klara Hellgren har haft konsertmästarrollen i Göteborgs Symfoniker och i Folkoperans 
orkester och sedan 2005 som anställd vid Musik i Uppland. Med Uppsala Kammarorkes-
ter har hon tidigare hörts som solist i Carl Nielsens Konsert för violin och orkester 2014, 
och 2016 i Rimskij-Korsakovs Scheherazade som också gavs ut på skiva. Klara är drivande 
i flera solistiska och kammarmusikaliska projekt, bl.a. med slagverkaren Mika Takehara i 
duo KLAKIMARA, och hon finns representerad på en mängd inspelningar hos SR P2 och 
SVT. 

Klara Hellgren spelar på en violin byggd 1773 av Antonio Gragnani, vänligen utlånad av 
Järnåkerfonden.

”Musiken är melankolisk och pendlar mellan skira och mer brutala partier. Samtidigt 

finns där en avlägsen strimma av ljus, precis som titeln anger. Det är lätt att associera 

till frigörelse och den situation som Ukraina nu befinner sig i. Det gör musiken till en 

kusligt aktuell och starkt berörande sorgesång.” Klara om Vasks violinkonsert



Rebecca Miller, chefdirigent

Rebecca Miller har hyllats för sitt energifyllda och 
övertygande orkesterarbete, samt för sin fantastis-
ka 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 numera är 
bosatt. Hon har dirigerat en lång rad orkestrar i Eng-
land och USA. Rebecca Miller är idag chefdirigent för 
Bishop’s Stortford Sinfonia och första gästdirigent för 
Southbank Sinfonia. Hon är också ledare för orkest-
rarna vid Royal Holloway University i London, där hon 
byggt upp orkesterprogrammet till nya nivåer.

Violin 1
Nils-Erik Sparf, konsertmästare, Ylva Larsdotter, Karin Liljenberg, Katarina Edvardsson
Alva Press, Anders Lagerqvist, Dag Alin, Dinara Mansurova
Violin 2
Elin Emtell Rubinsztein, Staffan Olsson, Gabriele Freese, Christina Gustavsson Hamberg
Catharina Ericsson, Anna Kroeker
Viola
Bernt Lysell, Matilda Brunström, Sofia Hansen, Anna Rubinsztein, Thomas Ringqvist
Violoncell
Per Nyström, Louise Agnani, Sara Wijk, Gunnar Jönsson
Kontrabas
Barbro Lennstam, Eric Francett, Roger Bergman

Uppsala Kammarorkester 

Eric Schüldt utbildade sig till journalist vid JMK, Stock-
holmsuniversitet och har därefter framför allt gjort sig 
känd som programledare i Sveriges Radio. Genom åren 
har han hörts i ett flertal program såsom Riktig musik 
och Schüldt i P2. På senare tid har han lett programmet 
Text och musik med Eric Schüldt, där musik ackompan-
jeras av poesi, filosofi och personliga reflektioner. 

”Årets pristagare är en estetisk ekumeniker, som säger 
det i toner lik väl som ord.” Så löd motiveringen när 
han 2015 tilldelades Dagens Nyheters kritikerpris La-
gercrantzen, bland annat för sina musikprogram i P2. 
2018 tilldelades Eric Sveriges Radios språkpris, vars 
syfte är att främja ”föredömlig behandling av språket”. 

Eric Schüldt, konsertguide



personliga favorit blev Witold 
Lutosławski. Andra idoler var 
Henryk Górecki och Krzysztof 
Penderecki plus amerikanen 
George Crumb. Med tiden 
har Vasks blivit en lika stark 
symbol för lettisk kultur som 
Arvo Pärt för den estniska 
eller Giya Kancheli för den 
georgiska. Dessa tonsättare, 
liksom de nyssnämnda polska 
kollegerna, känner Vasks sig 
befryndad med både andligt 
och musikaliskt.

Violinkonserten Distant Light (Tālā Gaisma 
på lettiska), spelad som en enda lång sats 
i ett svep men i själva verket bestående 
av åtta delar, har blivit en av de oftast 
framförda samtida solokonserterna över-
huvudtaget. Meditativ, eterisk - men inte 
utan spänningar och drama under ytan. 
Kontrasten mellan ljus och mörker, hopp 
och förtvivlan är ständigt närvarande. Det 
var stjärnviolinisten och landsmannen Gi-
don Kremer som bad Vasks att skriva kon-
serten. Beställningen väckte starka minnen 
av det förgångna hos tonsättaren, som ser 
Distant Light som ett uttryck för nostalgi 
med drag av tragedi. Barndomsminnen, 
men även miljontals glittrande stjärnor på 
ljusårs avstånd. 

Konserten uruppfördes under Salzburg-
festspelen 1997, en premiär för lettisk musik 
där. Gidon Kremer var inte oväntat först 
med att spela in verket, och utnämningen 
”Årets skiva” vid 2004 års Cannes Classical 
Awards för John Storgårds version med 
Mellersta Österbottens kammarorkester 
satte ytterligare fart på kulten. I ett ofta ci-
terat credo har Vasks deklarerat hållningen 
till sitt skapande: 

Pēteris Vasks föddes i den gamla hansa-
staden Aizpute i västra Lettland. Han växte 
sålunda upp i ett land som återtagits från 
Tyskland 1944 och än en gång blivit en 
sovjetstat. Traditionen av levande musik 
i hemmet var stark i familjen och Pēteris 
började snart spela violin, påbörjade sina 
musikaliska studier i Riga och fick jobb som 
kontrabasist i den lettiska nationaloperans 
orkester redan som sextonåring. Att vara 
son till en protestantisk präst var stigma-
tiserande i Sovjetunionen, så han tilläts 
inte studera vid Lettlands musikakademi. I 
grannlandet Litauen behövde det motsva-
rande lärosätet i Vilnius märkligt nog inte 
ta hänsyn till någon sådan regel, så där 
gick det bra att bedriva fortsatta studier 
med kontrabasen. 

1970 återvände Pēteris till Riga och började 
spela i några av Lettlands ledande symfoni-
orkestrar. Men rätt snart övergav han i stort 
sett musicerandet och koncentrerade sig på 
att skriva musik istället. Efter två år i den 
sovjetiska armén fick han nådigast tillträde 
till den lettiska akademin och dess kompo-
sitionsklass. Under studietiden kom han i 
kontakt med samtida polsk musik, och hans 

Vasks, Mozart och Elgar

Foto: Jãnis Porietis



”De flesta människor har numera förlorat 
sin tro, sin kärlek och sina ideal. Den 
andliga dimensionen är försvunnen. Jag 
strävar efter att erbjuda näring för själen, 
och detta predikar jag i mina verk”. 

Wolfgang Amadeus Mozarts Divertimento 
i F-dur KV 138 kallas även Salzburg-symfoni 
nr 3. Divertimentot framförs ibland som 
stråkkvartett, en form som Mozart ännu 
inte använt sig av då han skrev det. De 
egna kvartetterna kom först efter att han 
upptäckt Joseph Haydns. Men divertimen-
tot komponerades för fyra stråkstämmor, 
så det är bara att välja hur man vill ha det. 
Formen med tre satser utan menuett ligger 
dock närmare den italienska sinfonian än 
den senare stråkkvartetten. Beteckningen 
divertimento i betydelsen av ”förströelse” 
är mycket motiverad här. En väldigt hög-
kvalitativ sådan, naturligtvis. Överhuvud-
taget är det en gammal god sanning att 
man aldrig ska betrakta ett lågt nummer i 
Köchelförteckningen som ett tecken på nå-
got väl ungdomligt, inte riktigt fullgånget. 
Siffrorna kan vara missvisande i sig, och 
framför allt: Ett litet mästerverk är också 
ett mästerverk. Och Mozart var inte riktigt 
som andra. 

Kompositionsåret är 1772, tonsättaren är 
tonåring och pendlar fram och tillbaka mel-
lan Salzburg och Italien vid pappa Leopolds 
sida. En besvärlig period för Wolfgang 
Amadeus, kan man tänka. Å ena sidan 
väntade fadern sig tydligen att femton års 
ålder skulle duga för en fortsatt status som 
underbarn, medan tiden nog snarare var 
inne för att på allvar komponera och upp-
föra sig i konkurrens med tidens etablerade 
tonsättare. Arbetsmiljön på hemmaplan 

stod också inför stora förändringar, skulle 
det snart visa sig. Den relativt godmodige 
greve Sigismund von Schrattenbach hade 
som ärkebiskopsdömet Salzburgs över-
huvud låtit Mozart turnera rätt fritt trots 
att han egentligen förväntades finnas på 
plats i hovkapellet. Schrattenbach avled i 
december 1771 och efterträddes av Hiero-
nymus Colloredo, en arbetsgivare med en 
annan syn på närvarofrågan, som Mozart 
fick stora problem med och slutligen till 
sin glädje kunde lämna. Divertimentot i 
F-dur bär inga spår av dessa slitningar. 
Det sprudlar av liv, entusiasm, vitterhet 
och melodisk uppfinningsrikedom, klart 
mer sofistikerat än det typiska samtida 
divertimentot. Nej, Mozart var inte riktigt 
som andra.

“What’s in a name? That which we call a 
rose by any other name would smell as 
sweet”. Tänkvärd klassiker ur balkongsce-
nen i Romeo och Julia. Kan en annan stor 
engelsman, Edward Elgar ha erinrat sig 
innebörden av Shakespeares ord då han 
döpte sitt nya verk för stråkkvartett och 
stråkorkester till Introduction and Allegro 
– för hur upphetsande låter det egentligen? 



En kylig men naturligtvis korrekt titel på 
ett oerhört passionerat stycke musik. Det 
är naturligt att känna sig helt oförberedd 
på känslostormen i den här introduktionen 
vid första mötet. 

Mot slutet av 1904 planerade den då nyligen 
bildade London Symphony Orchestra en 
konsert som helt och hållet skulle ägnas 
åt musik av Elgar. Man sände en förfrågan 
till tonsättaren om han kunde tänka sig 
att komponera något nytt för detta tillfälle. 
Hans nära vän, musikförläggaren A. J. Jae-
ger som Uppsala Kammarorkester i februa-
rikonserten stötte på i egenskap av ett av 
personporträtten i Enigmavariationerna, 
föreslog ett briljant och snabbt scherzo för 
att visa upp musikernas kvalitet, ”…något 
som drar ner ordentligt med applåder, sån’t 
som Bach kunde ha skrivit, eller till och 
med en modern fuga för stråkar…”. I januari 
1905 skrev Elgar till Jaeger att han höll på 
med ”den där stråkgrejen” och utlovade 
”en jäkel till fuga… med allt möjligt skoj & 
kontrapunkt”. 

Han stod själv för uruppförandet i början 
av mars. 

”Stråkgrejen” betraktas allmänt som ett av 
Elgars främsta verk med sitt starka uttryck 
och sin mästerliga behandling av stråkar-
na, inte minst i samspelet mellan kvartett 
och orkester. Musiken brukar uppskattas 
lika mycket av publiken som av utövarna, 
och håller ända in i det sista, kraftfulla 
pizzicatot. Om den underbara melodin 
som introduceras av violan i början och 
som återkommer i hela ensemblen i slutet, 
skrev naturälskaren Elgar att han hört den 
”sjungen i fjärran” några år tidigare under 
vandringar i Cardiganshire i Wales, och att 
han då tecknat ned den. Lite egendomligt 
att han aldrig själv spelade in verket på 
skiva, Elgar var annars först bland större 
tonsättare med att förstå vikten av att ut-
nyttja det nya mediet, och han dirigerade 
upptagningar av sin egen musik i en för 
tiden unik omfattning. 

        /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

Värd: Ayla Kabaca

Ludde B: Klas Backman

Piano: Markus Kvint

Familjekonsert med musik av Ludwig van Beethoven!



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

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 Kvartett 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”

Torsdag 26 mars kl 13.00 Stora salen, UKK 
Ludde B (se tidigare uppslag)

27 mars - 3 april Konsertkarusellen, turné i Uppsala län 
Balkan Klezmer 
Kizelo Mleko 
För tider och platser se: www.musikiuppland.se

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


