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Program

György Ligeti   Concert Românesc
1923-2006   Andantino 

    Allegro vivace 

    Adagio ma non troppo 

    Molto vivace    

György Ligeti   Violinkonsert
    Praeludium: Vivacissimo luminoso – attacca 

    Aria, Hoquetus, Choral: Andante con moto – attacca 

    Intermezzo: Presto fluido

    Passacaglia: Lento intenso 

    Appassionato: Agitato molto

    
    PAUS

Witold Lutosławski     Musique funèbre
1913-1994    Prologue - Metamorphoses - Apogeum

    Epilogue - attacca     

Franz Schubert    Symfoni nr 7 i h-moll D 759 ”Den ofullbordade”
1797-1828    Allegro moderato

    Andante con moto

      

      Konserten beräknas pågå till ca 21.00



Nuno Coelho, dirigent

Den portugisiske dirigenten Nuno Coelho har studerat dirigering vid Zürich University of 
the Arts och tog tidigt hem priser i internationella dirigenttävlingar. 2015 antogs han till 
German Music Council’s Dirigentenforum där han utnämndes till en av deras ”Conductors 
of Tomorrow”. Nuno har sedan dess haft en strålande karriär där han lett orkestrar som 
Hamburger Symphoniker, Beethoven Orchestra Bonn, Malmö SymfoniOrkester, Royal Li-
verpool Philharmonic och Los Angeles Philharmonic. 

Han har som operadirigent dirigerat La Traviata, Rusalka och Cavalleria rusticana. I ok-
tober 2022 påbörjar han sin första säsong som chefdirigent och konstnärlig ledare för 
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias i Spanien och inleder sin femte säsong som 
gästdirigent hos Gulbenkian Orchestra i hemlandet Portugal. 

Född i München och utbildad vid 
Guildhall School of Music and Dra-
ma i London. Violinisten Carolin 
Widmann har en bred och mång-
sidig karriär, från klassiska konser-
ter, nyskriven musik och soloverk 
till ett brett spektrum av kammar-
musik. 

Hon är prisad med Bayerischer 
Staatpreis 2017 och International 
Classical Music Award för sina kri-
tikerrosade inspelningar av både 
Mendelssohn och Schumanns violinkonserter. Sedan utmärkelsen som ”Musician of the 
Year” 2013 har hon samarbetat med några av de ledande orkestrarna världen över som 
Berliner Philharmoniker, Orchestre de Paris, Kungliga Filharmonikerna i Stockholm, Syd-
ney Symphony och BBC Symphony, och har uppträtt på scener som Wigmore Hall i Lon-
don, Louvren Paris och Vienna Konzerthaus.  

Under säsongen 22/23 är Carolin Artist-in-Residence hos São Paulo State Symphony och 
hon kommer bland annat återvända till Orchestra de Chambre de Paris för att, precis som 
här i Uppsala, framföra Ligetis Violinkonsert. 

Carolin Widmann, violin
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en utmärkt atmos-
färskapare om man 
vill visualisera yttre 
rymden. Utan att in-
vänta tillstånd la han 
in såväl Atmosphères 
som bland annat kör-
verket Lux Aeterna i 
soundtracket till 2001: 
Ett rymdäventyr från 
1968. Ligeti tycks ha förlåtit honom, Kubrick 
fick rätt att använda tonsättarens musik 
även i senare filmer. 

I Concert Românesc från 1951 möter vi för 
ovanlighetens skull den tidiga Ligeti. Här 
framträder fascinationen för folklig musik 
och dess instrument som han delade med de 
äldre landsmännen Zoltán Kodály och Béla 
Bartók. Enligt egen utsago hade György 
stött på den musiken redan som treåring, i 
form av en alphornspelare i Karpaterna. De 
fyra korta satserna spelas i en följd. Minnet 
av alphornet är viktigt, det imiteras redan i 
inledningen och återkommer i tredje satsen 
där hornisterna instrueras att strunta i 
ventilerna man vanligen använder, och att 
simulera ekon i fjärran mellan alptopparna. 
Detta briljanta ungdomsverk borde inte 
kunna uppröra någon, men det kunde det 
under den sovjetstyrda ungerska reger-
ingens tidiga 50-tal. Uruppförandet ägde 
rum vid en inofficiell orkesterrepetition i 
Budapest, och följdes av ett lika snabbt som 
kraftigt fördömande. Stalinregimen ville 
inte veta av autentisk folkmusik, den måste 
tämjas och renlärigt hålla sig till dur eller 
moll. Ligeti ville erinra om bymusikanter-
nas spelstil, men se det gick inte alls. Det 
första offentliga framförandet dröjde ända 
till 1971. 

Konstmusiken från 1900-talets andra hälft 
har sällan vunnit folkets hjärta och blivit 
standardrepertoar i den utsträckning som 
upphovsmännen nog hoppats på. Ett namn 
sticker dock ut i det avseendet. György Li-
geti kom verkligen att nå en bredare publik, 
och hans musik spelas fortfarande frekvent. 

Förmågan att trots ett avancerat tonspråk 
väcka känslor har inte helt oväntat påver-
kat tillgängligheten. Ligeti föddes i den 
ungerskspråkiga delen av Transsylvanien 
i nuvarande Rumänien. Under nazisternas 
ockupation av Ungern 1944 arresterades 
han och tillbringade ett år i arbetsläger. 
Andra familjemedlemmar sändes till 
Auschwitz, endast modern överlevde. 1949 
utexaminerades György från Musikaliska 
akademien i Budapest, och blev snart en 
av lärarna där. Han började ivrigt studera 
Rumäniens folkliga musik, med hjälp av 
vaxrullar från ett folkloristiskt institut. 
Efter Ungernrevolten 1956 flydde han till 
Wien med sin hustru, gjorde sig snart be-
märkt vid Kölnradions elektronmusikstudio 
och fick redan 1961 en stark anknytning 
till Sverige, då han blev gästprofessor vid 
musikhögskolan i Stockholm. Samma år 
uruppfördes Atmosphères för stor orkester, 
musik som gjort ett överväldigande intryck 
på de flesta vid första mötet. 

Ligetis egenhändigt uppfunna komposi-
tionsteknik mikropolyfoni imponerade till 
en början måttligt på avantgardet, särskilt 
på de mer strikt tolvtonstrogna. Men den 
fick senare en enorm betydelse, och på ett 
oväntat sätt nådde Ligeti snart en publik 
världen över av en storlek som kolle-
gerna bara kunde drömma om. Filmgeniet 
Stanley Kubrick uppfattade musiken som 

György Ligeti, Witold Lutosławski och Franz Schubert



Violinkonserten som efter olika revisioner 
fick sin slutliga form först 1993 är å sin sida 
ett exempel på tonsättarens sena stil, och 
har hyllats som ett av de främsta konser-
tanta verken alla kategorier från sin tid. 
Den började komponeras redan 1989 för 
den tyska violinisten Saschko Gawriloff, 
som faktiskt kom att uruppföra konserten 
mer än en gång. Den var ursprungligen 
tresatsig, men försågs med ytterligare 
två satser 1992. Ligetis stora förtjusning 
i att leka med effekter utanför sedvanlig 
tempererad stämning märks på flera sätt. 
Även här uppmanas mässingsblåsarna 
att arbeta med naturtoner, och stråkarna 
är också föremål för experiment avsedda 
att uppfylla tonsättarens önskemål om 
en ”glasartad, skimrande karaktär” som 
utstrålar något ”bräckligt och farligt”. 
Träblåsarna får ibland traktera okarina, ler-
gökens mer sofistikerade släkting, medan 
slagverkarna här även spelar på dragflöjt, 
också kallad lotusflöjt. Känslan av osäker 
intonation är det uppnådda målet. Ligetis 
underbara klangvärld känns överallt igen 
från de tidigare succéverken. I en kanske 
oväntad hyllning till den virtuosa konsert-
traditionen anger tonsättaren att det står 
solisten fritt att utforma finalens kadens. 

Både Ligeti och polacken Witold Lutosławski 
är mottagare av Polarpriset, den förra 2004 
och den senare 1993. Han har väl inte 
synts i populärkulturen som Ligeti, men 
ifråga om tillgänglighet kommer han inte 
långt efter. De delar även erfarenheter 
av krigets fasor. Radiosignalisten Witold 
tillfångatogs i Kraków av tyskarna, flydde 
och fotvandrade 40 mil hem till Warszawa. 
Hans bror greps av ryska soldater och dog 
i ett sibiriskt fångläger. Efter kriget fick 

konstnärer även 
i Polen problem, 
inget fick vara var-
ken för folkligt el-
ler ”formalistiskt”.  
Men i ”det polska 
tövädret” i slutet 
av 50-talet blev det 
lättare för tonsät-
tare att följa sina 
intentioner. 

Musique funèbre (Begravningsmusik 
Béla Bartók in memoriam) från 1958 var 
Lutosławskis internationella genombrott, 
tolvtonsmusik som absolut inte låter torr 
eller doktrinär som vissa andra exempel 
från samma tid. En gripande, ibland hjärt-
skärande intensiv hälsning till den stora 
ungerska kollegan. Prologen hyllar Bartóks 
Musik för stråkar, slagverk och celesta och 
följs av tre sektioner som spelas utan av-
brott. Det är kvällens dirigents idé att här 
låta Lutosławski övergå attacca i Franz 
Schuberts Symfoni nr 8 i h-moll, och visst 
finns det en slags stämningsgemenskap 
mellan begravningsmusikens epilog och 
inledningen av en av världens mest kända 
symfonier. ”Den ofullbordade” – ett slag-
kraftigt varumärke för två av de mest ge-
niala symfonisatser världen dittills skådat.

Men låter det också negativt, något inte rik-
tigt färdigt? Faktum är att h-mollsymfonin 
är en av alla tiders mest ”fullbordade” och 
klarar sig utmärkt så här, utan att man bryr 
sig om varför det inte finns ett par satser 
till. För det vet än idag ingen, trots mäng-
der av teorier och därtill mer eller mindre 
klåfingriga kompletteringsförsök. Mystiken 
lär aldrig skingras helt. 



1822 välkomna-
des Schubert i alla 
fall som heders-
ledamot i Steir-
marks Musiksäll-
skap i Graz. Han 
kände sig manad 
att komponera en 
symfoni till säll-
skapet, och när de 

båda första satserna var klara sändes de till 
dess ledare Anselm Hüttenbrenner, en nära 
vän till Schubert. Där tycks de snabbt ha 
hamnat i en skrivbordslåda och förträngts 
till 1860, då Anselms bror Joseph upptäckte 
dem. Uruppförandet ägde rum 1865. 

Det var inte enda gången som ett verk av 
Schubert nådde sin publik med stark för-
dröjning, vilket fick en kritiker i Paris att 
skeptiskt undra över ”sångkompositören 
F. Schuberts postuma flit”. I skissform finns 
faktiskt vad som verkar vara ett nästan 
färdigt scherzo av Schuberts hand, men 
den orkestrerade versionen är ett rent frag-
ment, någon enstaka partitursida. Nå, två 
satser räckte uppenbarligen för att skapa 
detta den tidiga romantikens portalverk. 
Trots att den onekligen slutar på ett för en 
symfoni mindre konventionellt sätt.  

  /Gunnar Lanzky-Otto
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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 
föreningslivet med stöd av Musik i Uppland. 

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

Trio X och Tina Ahlin

Toner och tankar från roten - hommage till Tage Danielsson 

16 okt. 14.00 Österundagården 
17 okt. 19.30 CIK, Knivsta 
18 okt. 19.00 Fridegårdsteatern, Bålsta 
19 okt. 19.00 Vittinge kyrka 
20 okt. 19.00 Ordenshuset Skutskär 
21 okt. 19.00 Viksta bygdegård 
22 okt. 16.00 Folkets Hus Karlholmsbruk 
23 okt. 18.30 Hargshamns Folkets hus

Malena Tuvung, sång och Carina E Nilsson, piano

Evergreen - ett musikaliskt porträtt av Barbra Streisand

8 nov. 19.00 Enåkers bygdegård 
9 nov. 19.00 Herrgården Österbybruk 
10 nov. 19.00 Ordenshuset, Skutskär 
15 nov. 19.00 Fridegårdsteatern, Bålsta 
16 nov. 18.00 Lagga kyrka 
17 nov. 18.00 Kulturhuset Möbeln, Tierp 
18 nov. 18.00 Sävja kulturhus 
20 nov. 18.00 Lötgården, Grillby

Våren 2023

Januari: Linnékvintetten Som på räls - vart är vi på väg? 
Februari: Lise&Gertrud Tack för Din musik, Eva Dahlgren och Marie Fredriksson 
Mars: Trio X och Ulf Wakenius 
April: Kristin Amparo & Lilla Trion Som havets ängar



Musik i Upplands kommande konserter

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

Söndag 30 okt. kl 16.00 Sal B, UKK 
Chausson Concert 
Uppsala Kammarsolister & Mårten Landström, piano 
Ernest Chausson: Konsert för violin, piano och stråkkvartett 
Felix Mendelssohn: Stråkkvartett nr 2

8 - 20 november Konsertkarusellen, turné i Uppsala län 
Malena Tuvung, sång och Carina E Nilsson, piano 
Evergreen - ett musikaliskt porträtt av Barbra Streisand 
För tider och platser se: www.musikiuppland.se

Lördag 12 november 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

Söndag 13 november kl 16.00 Sal B, UKK 
Linnékvintetten och Svante Henryson, cello

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


