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Program

Dorothy Howell    Three Divertissements 
1898-1982   Allegretto con gioco

    Andante

    Allegro con brio     

Camille Saint-Saëns    Cellokonsert nr 1 a-moll op. 33
1835-1921    Allegro non troppo – Allegro molto – 

    Allegretto con moto – Un peu moins vite –

    Molto allegro

    PAUS

Charles Villiers Stanford   Symfoni nr 1  
1852-1924   Larghetto – Allegro vivace

    Scherzo: Ländler tempo 

    Andante tranquillo

    Finale: Allegro molto  

      Konserten beräknas pågå till ca 21.00
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Rebecca Miller, chefdirigent

Uppsala Kammarorkesters chefdirigent 
Rebecca Miller har hyllats för sitt ener-
gifyllda och övertygande orkesterarbete, 
samt för sin fantastiska förmåga att kom-
municera 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 gäst-
dirigent för Southbank Sinfonia. Hon är 
också ledare för orkestrarna vid Royal Hol-
loway 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 ”Divertisse-
ments” hör vi på kvällens konsert. 

Den norsk-svenska cellisten Amalie Stalheim, född 1993 i Bergen, är en av Nordens mest 
spännande cellister. Amalie har vunnit både det svenska Solistpriset (2018) och det norska 
Solistpriset (2021), och tidigare har hon tagit hem första pris i Ljunggrenska tävlingen och 
YAMAHA Music Foundation Europe Competition. 

Amalie har spelat med bland annat Oslo filharmoniske orkester, Kungliga Filharmonien i 
Stockholm, Gulbenkian Symfoniorkester, Göteborgs Symfoniker, Sveriges Radios Symfo-
niorkester, Bergen Filharmoniske orkester och Malmö SymfoniOrkester. Hon är en aktiv 
kammarmusiker och har samarbetat med musiker som Janine Jansen, Yo-Yo Ma, Polina 
Leschenko, Benjamin Schmid, och hon blir återkommande inbjuden till internationella 
festivaler. 

Amalie spelar på en cello byggd av F. Ruggieri 1687.

Amalie Stalheim, cello

Foto: Stewen Quigley



börjat vakna, både Lamia och Pianokonsert 
i d-moll finns i ett par inspelningar vardera, 
den senare rent av i en version under led-
ning av Rebecca Miller med maken Danny 
Driver vid tangenterna. Rekommenderas 
varmt.

Camille Saint-Saëns var ett av alla tiders 
mest häpnadsväckande underbarn. Då han 
började spela piano var han inte ens tre år 
fyllda, så snart han uppnådde den åldern 
kom den första kompositionen. Vid sju in-
leddes studierna i hur man skriver musik, 
vid tio var den officiella konsertdebuten 
vid pianot avklarad. Han kom att behärska 
många språk och var även verksam som 
poet och pjäsförfattare. Andra intressen var 
avancerad matematik, geologi och astrono-
mi. Kompositionerna omfattar så gott som 
alla genrer, opera, orkester- och vokalmusik 
av alla slag, piano- och orgelverk och inte 
minst en mängd kammarmusik.

Hela två gånger nekades han att ens vara 
med och konkurrera om det eftertraktade 
Rompriset. År 1852 ansågs Camille vara för 
ung, 1884 tyckte man inte att en så etablerad 
konstnär behövde priset. Hector Berlioz 
menade att ”Saint-Saëns vet och kan allt, 
han saknar bara oerfarenhet”. Författaren 
Romain Rolland pekade på något annat 
han ansåg fattades: ”Saint-Saëns plågas av 
sin brist på passion”. 

Dorothy Howell föddes i Birmingham, 
växte upp i förorten Handsworth och fick 
sin skolutbildning där i nunneklostret St. 
Mary´s. Tidigt började hon ta privatlektio-
ner i komposition för en av grundarna av 
stadens symfoniorkester, Granville Bantock. 
Den första i England att ta sig an Sibelius 
musik, och själv tonsättare med rykte om 
sig som mycket avancerad och dragen till 
det exotiska. Femton år gammal skrevs 
Dorothy in vid Royal Academy of Music, kort 
efter examen sex år senare kom det stora 
genombrottet. 

Sir Henry Wood, en av skaparna bakom kon-
sertserien vi idag känner som The Proms, 
presenterade hennes tondikt Lamia (efter en 
dikt av John Keats) under säsongen 1919. Två 
gånger till och med, efter premiären den 10 
september framförde han den igen bara tre 
dagar senare. Wood spelade troget Lamia 
under ytterligare totalt sex säsonger till och 
med 1940, varefter stycket började falla i 
glömska. Howell har ibland kallats för Eng-
lands Strauss, och Wood försökte intressera 
henne även för en dirigentkarriär. Men hon 
valde pianot och pedagogbanan som lärare 
vid sitt eget tidigare lärosäte ända till 1970, 
avbruten av tjänst under andra världskriget 
i Women’s Land Army. 

Redan 1940 skulle Wood dirigerat urupp-
förandet av hennes så vitt man vet sista 
orkesterverk, Three Divertissements. Men 
då serien av tyska bombanfall kallad blitzen 
nu hade inletts blev det inget av med det. 
Premiären fick anstå till 1950 års Elgar-
festival i Malvern. I denna av Edward Elgar 
så älskade trakt avled Howell själv vid 83 års 
ålder. Hon hade för övrigt skött Elgars grav 
under en rad år, och begravdes nu själv nära 
densamma. På senare år har intresset för 
hennes lilla men fina produktion äntligen 

Howell, Saint-Saëns och Villiers Stanford



Då han 40 år gammal gifte sig med 19-åriga 
Marie Truffot inleddes en svår tid i livet. 
Parets båda barn avled inom en period på 
sex veckor, det ena av dem genom en otäck 
fallolycka. Skilsmässan var ett faktum 1881. 
Saint-Saëns utvecklade nu en varm vänskap 
med kollegan Gabriel Fauré och hans familj, 
och kom att fungera som en andra far för 
Faurés barn. Med tiden kom han med viss 
rätt att betraktas som en alltmer konser-
vativ, argsint muttrande ensamvarg. Han 
umgicks helst med sina hundar och reste 
mycket, inte minst i Nordafrika.

Det är kanske kombinationen av säregen 
personlighet och en enorm produktion, till 
synes skapad helt utan svårigheter, som 
skymt det faktum att Saint-Saëns i sina 
bästa stunder utan vidare kan betraktas 
som en genial tonsättare. Cellokonsert nr 
1 i a-moll från 1872 tillkom alltså innan 
tillvaron mörknade för Saint-Saëns. Den 
har alltid tillhört hans mest populära 
stycken, ett gott exempel på förmågan att 
skriva oerhört briljant och idiomatiskt för 
en solist. Konserten spelas i ett svep men 
ändå med tre klart definierade satser, och 
har kompositionstekniska drag av Franz 
Liszt vars tondikter Saint-Saëns nyligen 
hade börjat dirigera. Som ung hade han 
studerat pianoackompanjemangets konst 
för cellisten Auguste Franchomme, vän till 
Chopin som hade tillägnats dennes celloso-
nat. Vänskapen med läraren kan vara en av 
inspirationskällorna för konserten. 

Cellister och publik brukar älska den lika 
högt, självaste Pablo Casals valde a-moll-
konserten för sin debut i London 1905. Då 
den 1873 uruppfördes i Pariskonservatoriet 
var det en sällsynthet i en institution som 
då oftast ägnade sig åt sedan länge avlidna 
tonsättare, men Saint-Saëns anseende var 

högt vid den tiden. Att konserten tillägnats 
den stora franska cellisten, tonsättaren 
och violinmakaren med mera Auguste Tol-
becque, som också förde den till dopet, lär 
också ha haft stor betydelse. I sanning en 
strålande cellokonsert.

Irländaren Charles Villiers Stanford har 
väl aldrig varit något namn på allas läppar 
här hemma. Men i Storbritannien anses 
han vara en av de allra viktigaste fakto-
rerna bakom nationens förvandling från 
att gemenligen ha kallats för ”landet utan 
musik” (väldigt gement faktiskt), till en i 
alla avseenden enormt stark position inom 
denna konst. Hans lärargärning sträckte 
sig över fyra decennier, och fostrade en 
imponerande rad av tonsättare som Ralph 
Vaughan Williams, Gustav Holst och Frank 
Bridge (i sin tur Benjamin Brittens högt 
aktade lärare). Den pedagogiska verk-
samheten har i någon mån skymt hans 
status som kompositör, men inte minst på 
kyrkomusikens område betraktas han som 
en gigant i öriket. 

Produktionen är även i övrigt mycket om-
fattande med sju symfonier, tre pianokon-
serter, en mängd solomusik för piano och 
orgel samt en och annan opera. Vid mitten 
av 1870-talet var de brittiska förebilderna 
för en yngling som ville bli symfoniker inte 
så många. Mest bekant var kanske Arthur 



Sullivans Irish Symphony, symfonimarkna-
den dominerades i hög grad av Beethoven, 
Mendelssohn och Schumann. Då det stora 
konsertetablissemanget Alexandra Palace 
i norra London 1876 utlyste en tävling som 
gick ut på att komponera en ny symfoni, 
kände Stanford sig manad att ställa upp. 
Han hade studerat i Leipzig ”som alla an-
dra”, bland annat för Carl Reinecke, och 
hade just avslutat utbildningen. En av do-
marna i tävlingen var ingen mindre än den 
redan då legendariska violinisten Joseph 
Joachim, som Stanford mött i Leipzig och 
som då hade imponerats av den unge irlän-
daren. Fyrtiofem andra hoppfulla tonsättare 
deltog också med sina bidrag i tävlingen. 

Stanfords Symfoni nr 1 i B-dur slutade på en 
hedrande andraplats, och belönades med 

den svindlande 
prissumman av 
fem pund. Ing-
en banbrytande 
symfoni, men ett 
mycket värdigt 
förstlingsverk, 
livfullt och char-
migt med drag 
av både länd-
ler och irländsk 
folkton. 

Den tillägnades tenoren Arthur Duke Co-
leridge, en vän från de tidigare studieåren 
i Cambridge. Symfonin uruppfördes i The 
Crystal Palace 1879, men den varken tryck-
tes eller spelades igen under tonsättarens 
levnad.  
       /Gunnar Lanzky-Otto

Musikfest med operapärlor! Traditionsenligt firar vi Trettondagsafton med en glittrande 
konsert där celebra sångare framför oemotståndliga nummer från operavärlden men 
också ett par musikalklassiker. 

OBS! Ingår i orkesterabonnemanget. Övriga biljetter säljs i UKK eller tickster.se 
Lägg till en festlig Trettondagsmeny i restaurangen, boka via Uppsala Konsert & Kongress.

Airam Hernández, tenor & Ida Falk Winland, sopran  
Uppsala Kammarorkester. Pier Giorgio Morandi, dirigent

Trettondagsafton Torsdag 5 januari kl 16.00



Linnékvintettens och Trio X lunchkonserter med julmusik har blivit en tradition  
i Missionskyrkan i Uppsala. Hör traditionell julmusik som Jul jul strålande jul,  

Spotless rose och Deck the Halls i varma brassklanger den 14 dec.  
Trio X spelar välkända jullåtar på nytt sätt den 21 dec.

Passa på att få en timmes avkoppling från julstressen. Fri entré!

Linnékvintetten 

Love Nordkvist, trumpet, Paul Hägglöf, trumpet, Elinor Berg, horn 
Birgitta Lagerstedt, trombon,  Alexander Skylvik, tuba

Onsdag 14 december 12.00 

Missionskyrkan, Uppsala

Trio X 
Lennart Simonsson, piano, Per V Johansson, bas, Joakim Ekberg, trummor 

Onsdag 21 december 12.00 
Missionskyrkan, Uppsala

Julmusik



Musik i Upplands kommande konserter

Söndag 11 dec. kl 16.00 Sal B, UKK 
Phantasy Quintet 
Uppsala Kammarsolister  
Karin Rehnqvist: The Riddle, Ralph Vaughan Williams: Phantasy Quintet,  
Felix Mendelssohn: Stråkkvartett nr 3

Onsdag 14 dec. kl 12.00 Missionskyrkan, Uppsala 
Lunchkonsert med julmusik 
Linnékvintetten. Fri entré

Lördag 17 dec. kl 16.00 Restaurangen, UKK 
Carte Blanche 
Trio X och hemliga gäster. Fri entré 
Arrangeras i samarbete med Musikens Hus Vänner och Uppsala Konsert & Kongress

Onsdag 21 dec. kl 12.00 Missionskyrkan, Uppsala 
Lunchkonsert med julmusik 
Trio X. Fri entré

Torsdag 5 jan. kl 16.00 Stora salen, UKK 
Trettondagsafton 
Uppsala Kammarorkester  
Dirigent: Pier Giorgio Morandi. Solister: Ida Falk Winland, sopran, Airam Hernández, tenor

Söndag 22 jan. kl 16.00 Sal B, UKK 
Unknown Heavens 
Uppsala Kammarsolister & Marko Ylönen, cello 
Verk för solocello, Rautavaara: Unknown Heavens,  Mendelssohn: Stråkkvartett nr 4

26 jan. - 3 feb. Konsertkarusellen, turné i Uppsala län 
Som på räls - vart är vi på väg? Linnékvintetten

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


