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Program

Uppsala Kammarorkester 

Max Reger   Beethoven-variationer op. 86
1873-1916    Tema. Andante I. Un poco più lento II. Appassionato  

    III. Andante grazioso IV. Vivace V. Andante sostenuto  

    VI. Allegretto con grazia VII. Poco vivace  

    VIII. Allegro pomposo - Fugue: Con spirito 

Clara Schumann    Pianokonsert
1819-1896    Allegro Maestoso

    Romanze

    Finale

    PAUS

Ludwig van Beethoven    Symfoni nr 5 i c-moll ”Ödessymfonin”
1770-1827    Allegro con Brio

    Andante con moto

    Scherzo. Allegro

    Allegro      

  
      Konserten beräknas pågå till ca 21.00

Violin 1
Nils-Erik Sparf, konsertmästare
Brusk Zanganeh
Anders Lagerqvist
Dag Alin
Katarina Edvardsson
Monika Stanikowska
Catharina Ericsson
Lovisa Ehrenkrona

Violin 2
Elin Emtell Rubinsztein
Lars Warnstad
Britta Swanberg
Liselott Wangendahl
Anna Kroeker
Gabriele Freese

Viola
Ylvali McTigert Zilliacus
Bernt Lysell 
Thomas Ringqvist 
Linda Swedrup 
Monica Carlén 

Violoncell
Louise Agnani
Sara Wijk
Gunnar Jönsson
Maria Böhm 

Kontrabas
Barbro Lennstam
Sigrid Granit
Eric Francett 

Flöjt
Hanna Gustafsson
Kristina Eriksson Möller
Viktoria Stenborg Lindström 

Oboe
Maria Bolton
Jenny Hülphers

Klarinett
Jonas Losciale 
Elin Willert 

Fagott
Sven Aarflot 
Fredrik Jergle Almquist 
Stefanie Erdmann

Horn
Andreas Lundmark 
Staffan Lundén-Welden
Elinor Berg
Britt Crafoord 

Trumpet
Love Nordkvist 
Paul Hägglöf

Trombon
Birgitta Lagerstedt
Sally Allkins 
Nicholas Eastop

Tuba
Alexander Skylvik

Pukor
Christer Ferngren



Rebecca Miller, chefdirigent

Uppsala Kammarorkesters chefdirigent Rebecca Miller har hyllats för sitt energifyllda 
och övertygande orkesterarbete, 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 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. Som förespråkare för att 
framföra musik av kvinnliga tonsättare har Rebecca Miller spelat in verk av bl a Dorothy 
Howell och Amy Beach. Dorothy Howells ”Divertissements” kommer vi att få höra nästa 
gång Rebecca leder Uppsala Kammarorkester den 17 november.

Alexandra Dariescu från Rumänien startade 
sin musikaliska bana i den lokala kyrkokören 
med en familj där alla ägnade sig åt sång. 
Alexandra tog som barn pianolektioner och 
det stod snart klart att det var hennes instru-
ment, vid konsertdebuten som 9-åring konsta-
terade hon ”Jag ska bli konsertpianist”. 

Alexandra flyttade till England vid 17 års ålder 
och har sedan dess samlat många bedrifter 
på sin meritlista. Som solopianist är hon högt 
eftertraktad internationellt och hon har spelat 
med orkestrar som London Philharmonic Or-
chestra, Orchestra National de France, Oslo 
Philharmonic och Sydney Symphony Orchest-
ra. 2017 tog hon världen med storm med The 
Nutcracker and I, en föreställning för piano, 
dans och digitala animationer, och som lockat 
tusentals unga till konsertsalar världen över.

Alexandra innehar just nu tre titlar som Artist-
in-residence i Tyskland och USA. Hon har även 
tilldelats UK’s Women of the Future Award 
inom kategorin Konst och Kultur.  

Alexandra Dariescu, piano



Beethoven-variationer i orkesterdräkt fick 
Reger aldrig höra, han avled i en hjärtattack 
på ett hotell i Leipzig i maj 1916. Orkester-
versionen uruppfördes vid en minneskon-
sert för honom i Wien, på dagen tolv år efter 
uruppförandet av versionen för två pianon.

Som trettonåring var Clara Schumann 
redan ett stort namn som pianovirtuos. 
Sedan nio års ålder hade hon framträtt i 
hemstaden Leipzig, överraskat hovpubliken 
i Dresden och under en europeisk turné 
imponerat överallt från Weimar till Paris. 
Nu kunde hon anförtro sin dagbok att 

 Jag har börjat komponera en kon-
sert… och knappt ett år senare: Min konsert 
är färdig nu, och Schumann kommer att 
orkestrera den. 

Så långt rörde det sig om ett ensatsigt 
stycke som hon kallade Konsert-rondo 
eller Konsertsats. Den satsen blev med 
tiden finalen i hennes enda orkesterverk, 
Pianokonsert i a-moll som hon de närmaste 
åren färdigställde och vars båda andra 
satser hon också orkestrerade själv. Den 
uruppfördes i Leipzig i november 1835, 
Felix Mendelssohn dirigerade Gewand-
hausorkestern. Men Claras blivande make 
Robert Schumann fanns alltså med redan 
i tonåringens värld? Jo, han var en hennes 
fars pianoelever, och Clara betraktades 
redan som den främsta tolkaren av Roberts 
musik. Kärleken växte mellan de två, men 
pappa Friedrich Wieck såg sin adept som 
ett på alla vis osäkert kort, kanske inte 
helt utan anledning. Först efter en lång 
rättsprocess kunde de gifta sig. De levde 
tillsammans i fjorton år. Efter det famösa 
självmordsförsöket i Rhen 1854 blev Robert 
inlåst som psykfall, ansedd som farlig och 

Det är inte lätt att förstå att Max Reger 
fortfarande av en del betraktas som en 
”svår” tonsättare. 

Att missa Reger är att missa mycket, 
överraskningar väntar den som söker. De 
stora variationsverken för orkester över 
teman av Mozart respektive Hiller har i 
alla fall alltid varit rimligt populära, och 
här får vi höra hans lite mer sällan spelade 
Beethoven-variationer op 86. Regers för-
måga att kombinera utsökt formkänsla med 
stor klangskönhet står klar från de första 
takterna. Denna orkesterversion är en be-
arbetning från 1915 av verket för två pianon 
med samma titel och opusnummer som 
komponerats och uruppförts redan 1904. 

Beethovens tema kommer från den sista 
bagatellen i 11 bagateller för piano op. 
119. Då pianovariationerna orkestrerades 
avlägsnades fyra av de ursprungligen tolv 
variationerna, och deras inbördes ordning 
och tonarter förändrades också. Vid det här 
laget hade tonsättaren bara något år kvar 
att leva. Hälsan var sedan länge vacklande 
och han hade tvingats lämna sin post som 
ledare av det legendariska hovkapellet i 
Meiningen, inte enbart av hälsoskäl. Sina 

Reger, Schumann och Beethoven



åtskild från Clara. Hon återsåg honom först 
under dagarna strax före hans död 1856. 
Tragedierna avlöste varandra, fyra av sina 
åtta barn fick hon begrava, en av sönerna 
blev liksom fadern sinnessjuk, och efter en 
annan sons död föll det på hennes lott att 
ta hand om hans barn. Trots allt detta hade 
Clara en strålande pianistkarriär, omnämn-
des i samma andetag som Franz Liszt och 
uppnådde 61 år i yrket. Men efter Roberts 
frånfälle slutade hon i stort sett att kompo-
nera. Tidens syn på kvinnligt tonsättande… 
Clara verkar ha tappat självförtroendet på 
området. 

Men åter till lyckligare tider och den un-
derbara pianokonserten, som visar att hon 
var väl förtrogen med vad som rörde sig i 
samtidens musik. Första satsen innehål-
ler en passage som ansetts ha inspirerat 
Grieg till den berömda inledningen av 
hans långt senare konsert. Fullt rimligt, när 
man förstår hur populär Claras konsert var 
under 1800-talet. Hon har betytt mycket för 
senare tiders pianister genom att varaktigt 

förändra synen på hur en pianoafton ska 
se ut. Bach, Beethoven, Mozart, Schubert 
och Brahms ersatte virtuosa operapotpur-
rier, tekniken underordnades tonsättarens 
intentioner. Så sorgligt att hon kände sig 
tvingad att överge komponerandet, som 
hon ofta uttryckt en så stor kärlek till.

I ett brev från Weimar i maj 1830 berättar 
Felix Mendelssohn hur han bett att få spela 
upp första satsen ur Ludwig van Beetho-
vens Symfoni nr 5 för en poetisk gigant i 
bekantskapskretsen. Goethe protesterade 
– det där var väl musik som knappast kunde 
beröra på djupet? På sin höjd ett grandiost 
effektsökeri. Han fick ändå foga sig och 
lyssna, satt och muttrade en del för sig själv, 
men konstaterade så: 

 Det är fantastiskt… helt galet… man 
är nästan rädd att huset ska rasa samman… 
och tänk bara hur det måste låta i orkestern!

Även stora män kan vara lite halsstarriga, 
men alltså även ändra sig. Femmans inled-
ning är kanske det mest kända motivet i all 
musik, hur man nu ska kunna belägga det. 
I vart fall en urtyp för ”klassiskt”, och för 
genrens kraftfullhet. Denna urladdning 
åstadkoms med ett instrumentarium som 
inte skiljer sig från Haydns eller Mozarts 
klassiska orkester. Det är först efter tredje 
satsens överledning till finalens triumfe-
rande marsch, ett förvandlingsnummer 
som i sig är ett av musikhistoriens genidrag, 
som orkestern blir mer omfattande än nå-
gonsin tidigare. Piccolaflöjt, kontrafagott 
och tre tromboner. 

Beethoven hade skissat på symfonin redan 
1804. Det tog stopp ett tag, men arbetet 
återupptogs hösten 1807 och fullbordades 



i början av 1808. ”Ödessymfonin” uruppför-
des vid en av de historiskt tyngsta konserter 
som någonsin ägt rum, den 22 december 
samma år. I en utkyld stad, i Theater an der 
Wien utan uppvärmning, med musiker som 
var sorgligt illa förberedda. Enbart verk av 
Beethoven, huvudsakligen rätt nyskrivna, 
med tonsättaren som både pianist och 
dirigent. Uruppföranden av Symfonierna 
nr 5 och 6, Pianokonsert nr 4 och Körfan-
tasin för piano och orkester. Dessutom 
konsertarian Ah! Perfido och satserna 
Gloria och Sanctus ur Mässa i C-dur (under 
täcknamnet ”Hymner”, det var inte tillåtet 
att framföra kyrkomusik i en profan lokal). 

Som programläggning lite långt kanske, 
idag klarar ingen sig så länge utan en smart 
telefon. Fyra timmars konsert, med beviljad 
repetitionstid som möjligen hade räckt till 
för en ren genomspelning. Orkestern syn-
nerligen klen, Beethoven minst sagt ökänd 
som kolerisk orkesterledare. Enligt alla 
tillgängliga vittnen mötte några av hans 
främsta mästerverk sin publik för första 
gången i ett miserabelt skick. 

Konserten recenserades aldrig, först 1810 
uppmärksammades femman ordentligt 
genom E.T.A. Hoffman. Lika banbrytande 
som denne var i fantasy-genren, lika ny-
skapande var han i sitt sätt att värdera 
och bedöma musik, vilket inte minst kom 
Beethoven till godo. 

Hur var det nu med ödet - alla vet ju vad 
det är som ”knackar på dörren” i de första 
takterna, eller hur? Den idén är absolut inte 
Beethovens egen. Den kommer från hans 
första och kontroversiella levnadstecknare, 
violinisten Anton Schindler som dök upp i 
tonsättarens liv först 1822. I ett av de påhit-
tade samtalen med mästaren som ingick i 
Schindlers författarteknik presenterades 
tanken på ”ödesmotivet”. Det satte sig – 
bland många andra bruk av det anslående 
temat kan man minnas BBC:s avisering av 
sändningarna under andra världskriget 
med ett ta-ta-ta-taaa.
 
     
     /Gunnar Lanzky-Otto



Konsertkarusellen hösten 2022
Oavsett var du bor i Uppsala län, ska du ha möjlighet att lyssna på levande musik 
av hög kvalitet. Det är tanken med Konsertkarusellen, ett turnéprogram som 
arrangeras i samarbete med kommunerna i länet. 

Konserterna i Konsertkarusellen arrangeras 
av kommunerna i länet och det lokala fören-
ingslivet med stöd av Musik i Uppland. 

Information om tider och platser finns på 
www.musikiuppland.se

15 - 24 september

Uppsala Kammarsolister och  
Johan Rabaeus

Dramatisk musik och dikter.
Franz Schubert: Döden och flickan,  
stråkkvartett nr 14
Lera Auerbach: Cetera Desunt, 
stråkkvartett nr 3

16 - 23 oktober

Trio X och Tina Ahlin

Toner och tankar från roten  
- hommage till Tage Danielsson 

8 - 20 november

Malena Tuvung, sång och  
Carina E Nilsson, piano

Evergreen - ett musikaliskt porträtt  
av Barbra Streisand



Musik i Upplands kommande konserter

Söndag 11 sept. kl 16.00 Sal B, UKK 
Gratitude 
Uppsala Kammarsolister 
Mats Larsson Gothe: Ringraziamento, uruppförande. Johan Svendsen: Stråkkvintett 
Felix Mendelssohn: Stråkkvartett nr 1

15 - 24 september Konsertkarusellen, turné i Uppsala län 
Uppsala Kammarsolister och Johan Rabaeus, recitatör 
Schubert: ”Döden och flickan” stråkkvartett nr 14. Aurbach: ”Cetera Desunt” stråkkvartett nr 3 
För tider och platser se: www.musikiuppland.se

Torsdag 29 september kl 19.00 Stora salen, UKK 
Från Ligeti till Schubert 
Uppsala Kammarorkester  
Dirigent: Nuno Coelho. Solist: Carolin Widmann, violin 
Ligeti: Concert Românesc & Violinkonsert. Lutoslawski: Musique funèbre 
Schubert: Symfoni nr 8 ”Den ofullbordade”. 

16 - 23 september Konsertkarusellen, turné i Uppsala län 
Trio X och Tina Ahlin 
Toner och tankar från roten - hommage till Tage Danielsson 
För tider och platser se: www.musikiuppland.se

Torsdag 20 oktober kl 19.00 Stora salen, UKK 
Världshornist spelar svenskt 
Uppsala Kammarorkester  
Dirigent: Ruth Reinhardt. Solist: Radovan Vlatković, horn 
Rossini: Uvertyr till Italienskan i Alger, Byström: Hornkonsert ”Games Without End”,  
Saint-Saëns: Romans för horn och orkester, Haydn: Symfoni nr 103 

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 instagram.  
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


