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Program

Gioacchino Rossini   Uvertyr till Italienskan i Alger
1792-1868      

Britta Byström    Games Without End
f. 1977    Energico
    Grazioso
    Leggiero
    Calmo – attacca-

    Ritmico

    PAUS

Camille Saint-Saëns   Romans för horn och orkester i E-dur op. 67
1835-1921   

Joseph Haydn   Symfoni nr 103 i E-dur ”Pukvirveln”
1732-1809   Adagio - Allegro con spirito
    Andante più tosto allegretto
    Menuet - Trio

    Finale: Allegro con spirito

      Konserten beräknas pågå till ca 21.00
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Ruth Reinhardt, dirigent

Ruth Reinhardt spelade redan i tidig ål-
der violin vilket ledde till studier i violin 
och dirigering vid Zürich’s University of 
the Arts. Ruth tog sin masterexamen i 
dirigering vid anrika Juilliard School i 
New York för Alan Gilbert, tidigare chef-
dirigent för Kungliga Filharmonikerna 
och New York Philharmonic Orchestra. 

Direkt efter studierna engagerades 
Ruth av en rad ledande amerikanska or-
kestrar. Med lovord som musikalisk in-
telligens, fantasirika programsättningar 
och eleganta framträdanden har hon 
etablerat sig som en av de mest intres-
santaste dirigenterna på den internationella klassiska musikscenen. 

Under de senaste säsongerna har Ruth Reinhardt lett orkestrar som Kungliga Filharmo-
nikerna, Frankfurt Radio Symphony, San Francisco Symphony, och under säsong 22/23 
debuterar hon bland annat i New York Philharmonics, Nashville Symphony, Bamberg 
Symphony och Warsaw Philharmonic. 

Vi välkomnar en av de ledande instrumentalisterna, Radovan Vlatković, åter till Uppsala, 
senaste besöket ägde rum våren 2017 då han bland annat framförde Mozarts Horn-
konsert nr 3. 

Radovan har turnerat världen över som solohornist och har genom skivinspelningar och 
sitt arbete som lärare populariserat instrumentet horn. Han växte upp i Zagreb och utbil-
dade sig på Zagreb Academy of Music och sedan på Music Academy i Detmold, Tyskland. 
Han har tagit emot många förstapriser i nationella och internationella tävlingar och har 
genom åren blivit inbjuden att spela på en rad musikfestivaler i Europa. 

Mellan åren 1982–1990 var Radovan Vlatković solohornist vid Radioorkestern i Berlin, se-
nare professor vid University of Music i Stuttgart, Mozarteum i Salzburg och sedan 2000 
har han titeln som Horn Chair ”Canon” vid “Queen Sofia” School i Madrid. Som solist har 
Radovan gästat många framstående orkestrar och är även efterfrågad i kammarmusik-
sammanhang.  

2014 utsågs Vlatković till hedersmedlem, Honorary Membership of the Royal Academy of 
Music, London, en titel som endast 300 eminenta musiker i världen kan erhålla.

Radovan Vlatković spelar på ett horn av märket Model 20 av Paxman i London.

Radovan Vlatković, horn

Foto: Jessica Schaefer



där författaren utgår från olika (ibland 
förlegade) vetenskapliga fakta, och bygger 
totalt ovetenskapliga historier kring dessa. 
Games Without End utspelar sig i ett expan-
derande universum (ett alternativ till Big 
Bang), där två kamrater, Pfwfp och Qfwfq, 
spelar kula med väteatomer. Vissa atomer 
försvinner ut i rymden; Qfwfq börjar efter 
hand få ont om atomer, medan Pfwfp alltid 
tycks ha en ny i fickan...

På så sätt tog vårt spel aldrig slut, och det 
blev aldrig tråkigt heller, eftersom varje 
gång vi hittade nya atomer tycktes det som 
att även själva spelet var nytt, som om vi 
spelade det för första gången. 

Tonsättaren ser citatet som en bild av hur 
det är att komponera musik: varje gång man 
finner en ny kombination av toner uppstår 
musiken på nytt. 

Britta Byström berättar vidare: Min an-
vändning av Calvinos titel har flera bottnar. 
Jag har tidigare skrivit en violinkonsert, Ga-
mes For Souls, där lekarna syftar på att jag i 
min musik leker med annan musik. Så även 
här, i hornkonserten finns spår av Bachs 
dubbelkonsert för två violiner, den svenska 
folkvisan Lille Lasse sitter och gråter och 
Donna Summers State of Independence. 

År 1813 var möjligen det viktigaste året 
av alla i Gioacchino Rossinis karriär. Då 
presenterades två operor som befäste 
positionen som tidens främsta opera-
kompositör. En tung romantisk tragedi, 
Tankred, och en fars av det mer frivola 
slaget, Italienskan i Alger. Den senare blev 
en omedelbar succé vid uruppförandet i 
Venedig. ”Applådåskor utan slut”, enligt en 
kritiker på plats. Operan var klar på knappt 
en månad, ett libretto som redan använts 
av en annan tonsättare fanns till hands. 
Handlingen är det nog bäst att helt hoppa 
över här, låt oss säga att det inte rör sig om 
någon vardagsnära skildring av livet i vare 
sig Italien, Algeriet eller någon annanstans. 
Rossinis uvertyrer fungerar vanligen så 
bra som självständiga orkesterverk att de 
hållit sig kvar på konsertprogrammen, även 
om operan de inleder är mer eller mindre 
glömd. Undra på det, strålande orkestrering 
och så det där charmiga, bullrande skrat-
tet som den store italienaren medförde till 
musikens värld. 

Britta Byström har komponerat sedan 
tonåren och är en av våra internationellt 
mest berömda tonsättare. Hennes pro-
duktion är rik och bred med viss tonvikt 
på orkestermusik, men omfattar också 
kammarmusik, vokala verk och opera med 
mera. Hon spelas av en rad ledande solister, 
orkestrar och dirigenter och har tagit emot 
en mängd utmärkelser. Titlarna är ofta 
spännande och väcker nyfikenhet, konst 
och litteratur är viktiga inspirationskäl-
lor. Hornkonserten Games Without End är 
inget undantag. Britta berättar att titeln 
är namnet på en novell ur italienaren Italo 
Calvinos Cosmicomics. En samling av tolv 
noveller som alla kretsar kring evolutionen, 

Rossini, Byström Saint-Saëns och Haydn



Varför just denna musik? Ja, det är inte följ-
den av något övervägt urval, utan det rör 
sig om musik som jag på olika sätt kommit 
i kontakt med under komponerandet, och 
som mer eller mindre av en slump letat 
sig in i partituret. Dessutom använder jag 
till och från den danske tonsättaren Per 
Nørgårds kompositionsteknik ”oändlig-
hetsserien” – ett system som innebär att 
varje ton föder nya toner, i oändlighet – och 
även detta är ju ett slags musikaliska Games 
Without End. 

Angående valthornet som solist började 
Byström tänka på någon som säger san-
ningen, en särling som ibland får omgiv-
ningens (orkesterns) stöd, men ibland talar 
liksom för döva öron. Att få skriva denna 
hornkonsert till Radovan Vlatković, med 
hans helt speciella, innerliga ton och ena-
stående virtuositet var som en dröm som 
gick i uppfyllelse, menar hon. Konserten 
består av fem satser, där de två sista spelas 
i en följd.

Camille Saint-Saëns började komponera 
som treåring, vid sju började han studera 
ämnet närmare. Till skillnad från de flesta 
samtida franska tonsättare var han verk-
sam i så gott som alla tänkbara musikge-
nrer, och liknade själv sitt komponerande 
med äppelträdets förmåga att producera 
äpplen. Bland musiker sägs det ofta att 
Saint-Saëns alltid skriver helt och hållet 
idiomatiskt för det valda instrumentet, 
något som tyvärr inte alltid kan tas för 
givet. Romans för horn och orkester op. 67 
från 1885 har sitt ursprung i två tidigare 
verk för cello och piano respektive cello 
och orkester. Romansen tillägnades Henri 
Chaussier, en av sin tids främsta franska 
hornister. Inget virtuost paradstycke, mer 

av en ”sång utan ord”, lika vacker som ef-
fektiv. Typiskt Saint-Saëns.

Framgångarna 
för Joseph Haydn 
i London är en 
av upplysnings-
tidens stora kul-
turella solskens-
historier.
Efter betydande 
tjat gav han 1790 
efter och följde 
med impressa-
rion Johann Salo-

mon dit. Denne var övertygad om Haydns 
storhet som symfoniker, och genom kon-
serterna i Hanover Square Rooms blev 
den engelska publiken också det. Succén 
var kolossal, knappast någon tonsättare 
har varit så firad och relativt välavlönad 
i sin egen tid som Haydn blev i London. 
Glad men trött vände han åter till Wien, 
men så kom saknaden – efter den engelska 
huvudstadens dynamiska musikliv, alla 
beundrarna och inkomsterna.

Det blev återresa 1794, och under drygt 
ett år skrevs nu den andra hälften av de 
tolv så kallade Londonsymfonierna. De 
tre sista av dessa, inklusive Symfoni nr 103 
i Ess-dur, ”Pukvirveln”, föddes inte inom 
Salomons konsertprojekt. Det var nedlagt 
av ekonomiska skäl, orsakade av missväxt 
och de franska revolutionskrigen. Då slog 
violinisten och tonsättaren Giovanni Bat-
tista Viotti till, och bjöd in Haydn till 1795 
års säsong av sina Opera Concerts i King´s 
Theatre på Haymarket. Dundersuccé igen, 
inte bara med symfonier. Även operor, 
vokalverk och kammarmusik väckte ore-
serverad beundran. 



Uruppförandet av Pukvirveln under Haydns 
ledning ägde rum på teatern den 2 mars 
1795. Smeknamnets virvel låter inte vänta 
på sig, den inleder symfonin och följs av ett 
lite olycksbådande klingande avsnitt med 
drag av Dies irae, den medeltida melodin 
som sysselsatt oräkneliga tonsättare ända 
in i vår tid. Stämningen lättar snart, mot 
första satsens slut återkommer pukan på 
ett för tiden originellt sätt. Andantesatsen 
bygger på ett par kroatiska folkvisor som 
Haydn antas ha hört i Wien. Satsen tjusade 
publiken så att den krävde en ögonblick-
lig repris, det underbara violinsolot var 
förmodligen komponerat just för Viotti 
att glänsa i. Två kortare satser återstår: 

en avslappnad menuett och en final med 
stolta hornklanger och enorm charm. Allt i 
Haydns unika anda, på samma gång så an-
språkslös och så oändligt elegant. Då hans 
nästa och sista symfoni hade uruppförts ett 
par månader senare var den allmänna me-
ningen att genren nog inte kunde utvecklas 
vidare. Senare på ålderns höst, märkt av 
sjukdom, beklagade Haydn att han inte 
längre kunde låta sina musikaliska idéer 
få något utlopp: ”De jagar mig, jag kommer 
inte undan, de står som murar framför mig. 
Är det ett allegro som jagar mig ökar min 
puls, jag kan inte sova. Är det ett adagio, 
blir pulsen långsam. Jag är helt enkelt bara 
ett levande klaverinstrument.”

        /Gunnar Lanzky-Otto

Trettondagsafton Torsdag 5 januari kl 16.00 
Musikfest med operapärlor! Traditionsenligt firar vi Trettondagsafton med en glittrande 
konsert där celebra sångare framför oemotståndliga nummer från operavärlden. 

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



Linnékvintetten och cellisten Svante Henryson i ett spännande musikmöte! 
Programmet skapas runt Svante Henrysons Dark Light för brasskvintett och cello 
som han komponerat just för detta tillfälle. En afton med klassiskt och folkton!

Program

Nils Lindberg: Torn-Eriks visa
Bo Nilsson: Amatista per madre Tua Maria
Svante Henryson: Dark Light, uruppförande
Gammal fäbodpsalm
Abba Goes Brass
Dixgård/Norén: Strövtåg i hembygden
Bo Nilsson: Vals i Mejram
Svante Henryson: Black Run

Linnékvintetten: Love Nordkvist, trumpet, Paul Hägglöf, trumpet 

Elinor Berg, horn, Birgitta Lagerstedt, trombon,  Alexander Skylvik, tuba

Söndag 13 november kl 16.00 Uppsala Konsert & Kongress, Sal B

Biljett: 220 kr (inkl. serviceavg.). UKK tel. 018-727 90 00 eller tickster.se

Linnékvintetten möter cellisten Svante Henryson



Musik i Upplands kommande konserter

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 nov. 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 nov. 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 nov. kl 16.00 Sal B, UKK 
Linnékvintetten möter cellisten Svante Henryson 
(Program se föregående sida)

Torsdag 17 nov. kl 19.00 Stora salen, UKK 
Strålande cellokonsert 
Uppsala Kammarorkester  
Dirigent: Rebecca Miller. Solist: Amalie Stalheim, cello 
Camille Saint-Saëns: Cellokonsert, Dorothy Howell: Divertissements,  
Charles Villiers Stanford: Symfoni nr 1

Söndag 11 dec. kl 16.00 Sal B, UKK 
Phantasy Quintet 
Uppsala Kammarsolister 

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


