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Program

Hanna Havrylets     Koral för stråkar 
1958-2022        

Béla Bartók   Musik för stränginstrument, slagverk och celesta
1881-1945    Andante tranquillo

    Allegro

    Adagio

    Allegro molto

    PAUS

Johannes Brahms    Symfoni nr 3 F-dur Op. 90
1833-1897    Allegro con brio

    Andante

    Poco Allegretto

    Allegro  

      Konserten beräknas pågå till ca 21.00
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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 gästat orkestrar såsom BBC National Orchestra of Wales, Orchestra of the Age of 
Enlightenment, London Mozart Players, London Philharmonic Orchestra, Gävle Symfo-
niorkester, BBC Concert Orchestra, New Haven Symphony Orchestra, Reno Philharmonic, 
BBC Proms och har gjort flera uppmärksammade inspelningar. 

Rebecca Miller är anställd som Associate Conductor vid Southbank Sinfonia i London och 
ledare för dirigentutbildningen vid Royal Holloway University of London. Hennes arbete 
med ungdomar ligger henne varmt om hjärtat. 

Foto: Stewen Quigley



Det var den schweiziska dirigenten Paul 
Sacher, grundare av Basels kammaror-
kester och inspiratören bakom en mängd 
1900-talsverk som lyckats hålla sig kvar på 
repertoaren, som 1936 beställde Musik för 

stränginstrument, slagverk och celesta av 
Béla Bartók för att högtidlighålla orkesterns 
tioårsjubileum. Under åren mellan Hitlers 
maktövertagande 1933 och 1940, då tonsät-
taren emigrerade till USA, skapades även 
andra av hans viktigaste verk som Sonat för 

två pianon och slagverk, Violinkonsert nr 2 

och Divertimento för stråkorkester. I Sacher 
fann Bartók en trogen och entusiastisk 
supporter, och nu efterträddes ungrarens 
mer dissonanta period av ett för många 
mer lättsmält tonspråk, där det mångåriga 
insamlandet av folkmusik tillsammans med 
Zoltán Kodály började bära frukt igen. Den 
långa och kanske inte direkt publikfriande 
titeln på jubileumsverket var egentligen ett 
rent arbetsnamn som skulle ha ersatts av 
något annat. Så blev det inte, och Musik för 

stränginstrument, slagverk och celesta har 
satt sig trots allt. Sacher ledde uruppföran-
det i januari 1937.

Bartók föreskriver två separerade och 
identiska grupper av stråkar, placerade på 
var sin sida av podiet. Detta påminner om 
barockens concerto grosso, där en större 
respektive en liten stråkgrupp samarbetar 
på avstånd åtskilda av diverse slagverks-
instrument, och speglar Bartóks intresse 
för tonsättare som Scarlatti, Rameau och 
Couperin. Det övriga instrumentariet, valt 
enligt Sachers önskemål, omfattar två vir-
veltrummor, en spelad med spända strängar 
och en utan, cymbaler i två storlekar, 
gonggong och bastrumma, pukor, xylofon, 
celesta, piano och harpa. 

Ukrainska tonsättaren Hanna Havrylets var 
verksam inom en rad genrer, och har bland 
mycket annat komponerat två symfonier, 
piano- och violakonserter, en stråkkvintett 
och två blåsarkvintetter. Allra mest populär 
blev hon genom sina körverk, med inslag 
av folkmusik och folklig poesi, ritualer och 
gamla trollformler. Även i hennes sakrala 
musik gjorde det folkligt ukrainska sig på-
mint. Havrylets musik har också framförts 
frekvent utanför Ukraina, i en rad länder i 
såväl västra som östra Europa, liksom i USA 
och Kanada. 

Hon mottog flera viktiga utmärkelser i 
hemlandet, och fick 2005 titeln Ukrainsk 
hederskonstnär. Samma år tillkom Koral 

för stråkar, en nutida klassiker i genren 
underskön musik för stråkorkester. 
Hanna avled i Kiev tre dagar efter Rysslands 
invasion av Ukraina. Hon hade drabbats av 
ett artärbrock och blivit allt svårare sjuk ett 
par veckor innan invasionen. Då hennes 
tillstånd förvärrades ytterligare försökte 
maken förtvivlat tillkalla ambulans, men 
misslyckades på grund av krigshändelserna. 
Hon kom för sent för att få adekvat vård. 

Havrylets, Bartók och Brahms



Pianot betraktas här som hörande till slag-
verket, medan Bartók denna gång parar 
ihop harpan med stråkarna. Alla dessa in-
strument placeras alltså i scenens mitt. Trots 
separationen av stråkarna spelar de i den 
första av de ungefär lika långa fyra satserna 
huvudsakligen unisont, med stillsamma 
insatser från de andra stränginstrumenten 
och slagverket. Den slingrande fuga som nu 
presenteras behandlas sedan på olika sätt 
i de tre återstående satserna. I den tredje 
tätnar mystiken, stämningen påminner 
om vad som kallats Bartóks ”nattmusik” i 
exempelvis de långsamma satserna ur hans 
pianokonserter. 

Än mer berömt är väl just den här musikens 
uppdykande på ett helt annat håll: Stanley 
Kubrick var inte bara en briljant regissör 
utan även en mästerlig musiksättare av sina 
filmer. I The Shining från 1980 använder han 
också musik av bland andra Penderecki och 
Ligeti. Men det är just denna Bartók-sats 
som lyckas spä på den redan betydande 
skräckeffekten i de oförglömliga scenerna 
kring den lilla pojken som åker trampcykel 
i det eleganta men spöklika hotellet Over-

look, som hans pappa (Jack Nicholson) vak-
tar över vintern. I en korridor möter gossen 
två uppenbarligen mördade små flickor, 
som talar till honom från ”andra sidan”. 
Mästerligt på alla håll, och ett genomslag 
i Hollywood som tonsättaren knappast 
kunnat föreställa sig. Han som övergett sitt 
älskade Ungern för ett USA som han snart 
kände sig mycket obekväm i, och där han 
sökte sin tillflykt i kompositionsarbetet för 
att vinna inre frid. 

Då Johannes Brahms år 1883 presenterade 
sin Symfoni nr 3 var han sedan länge en 
etablerad mästare. Så hade det inte alltid 
varit. Komponerandet av hans första full-
bordade symfoni tog ungefär dubbelt så 
lång tid som för de tre senare symfonierna 
tillsammans. De båda serenaderna för 
orkester kallades så av ren symfoniångest. 
Han fruktade ”Beethovens skugga”, den-
nes makalösa symfoniska exempel. Så sent 
som 1870 hävdade Brahms bestämt att han 
aldrig skulle skriva någon symfoni. Ändå 
hade han gjort åtminstone ett ofullbordat 
försök under 1850-talet, innan serenaderna 
kom till. Då Symfoni nr 1 äntligen var färdig 
insåg Brahms, trots att mottagandet först 
var något ljummet, att han nu verkligen 
kunde skriva en symfoni. 

Den tredje symfonin är hans kortaste, den 
mest personligt präglade, osedvanligt 
koncis bland stora klassiker. En briljant 
studie i kontroll över mål och medel, ingen 
tvekan om vart tonsättaren är på väg. 
Samtidigt vilar något gåtfullt över verket. 
Exakt vad det djupt personliga består i får 
vi inte riktigt veta, Brahms var inte den 
som avslöjade sina hemligheter. Ett motto 
som förenar olika delar av symfonin finns i 



alla fall, det spelar en viktig roll i satserna 
nummer ett, två och fyra. Mottots tonföljd 
F-A-F (där A ibland blir ett ass) dyker upp 
redan i första satsens storslagna öppning. 
Mottot tillkom under de glada dagarna i 
Düsseldorf i början av 1850-talet, då paret 
Clara och Robert Schumann tog den unga 
lovande kompositören under sina vingars 
beskydd. En annan medlem av denna 
vänkrets, violinisten Joseph Joachim, hade 
lanserat F-A-E som sitt signum. Frei aber 

einsam: Fri men ensam. Brahms kontrade 
med Frei aber froh: Fri men glad. Kanske 
är det minnen av livet med familjen Schu-
mann, personerna som betytt allra mest i 
den unga tonsättarens liv, som vilar i hans 
tredje symfoni. Först mest glada dagar, se-
dan Brahms komplicerade kärlek till Clara 
och Roberts alltmer tragiska öde då den 
psykiska sjukdomen förtärde honom och 
ändade hans liv redan 1856. 

Ovanligt för symfoniska verk från denna 
tid är att alla de fyra satserna klingar ut i 
stillhet, och hursomhelst är det bara den 
här symfonin bland alla Brahms tretton or-
kesterverk som avslutas så. Den underbara 
tredje satsen, ett för tonsättaren mycket 
typiskt intermezzo som stillsamt, lite me-

lankoliskt och kanske bitterljuvt böljar fram, 
tillhör tonsättarens verkliga örhängen. Ett 
örhänge som framstår som alltmer subtilt ju 
närmare man lär känna det. En och annan 
kommentator har tillåtit sig att kalla denna 
musik för lättviktig. Verkligen? Påfallande 
många hängivna, mer eller mindre kända 
musikälskare har berättat hur just den sat-
sen blivit startpunkten för deras intresse för 
klassisk musik överhuvudtaget. Symfonin 
uruppfördes av Hans Richter i december 
1883, Wiener Philharmoniker spelade. 

       /Gunnar Lanzky-Otto



Linnékvintetten kombinerar det klassiska och välkända verket Tavlor på en utställning 
av Musorgskij med ett nytt verk av den svenska tonsättaren David Björkman, Tarantino 

suite – An Exhibitionist at the Pictures. 

Modest Musorgskij skrev pianosviten Tavlor på en utställning 1874 till minne av hans 
konstnärsvän Viktor Hartmann. Verket har också blivit känt genom Ravels orkestrering 
1922, här är musiken arrangerad för brasskvintett. Tavlor på en utställning inleds med 
ett återkommande tema kallat ”promenad” som skildrar hur åskådaren förflyttar sig 
mellan de olika tavlorna.

”Tarantino suite är en hommage till den briljante amerikanske filmskaparen Quentin 
Tarantino och hans många oförglömliga filmer, karaktärer och texter. Som format har 
jag gjort ett slags Tavlor på en utställning, en blinkning till Modest Musorgskijs mäster-
verk, men här hamnar istället några utvalda karaktärer i fokus. De varvas med ett pro-
menadtema som kan symbolisera skaparen Tarantino, exhibitionisten själv, som alltid 
dyker upp, först som sist genom hela verket.” /David Björkman, tonsättare

Linnékvintetten 

Alexander Lindh trumpet, Paul Hägglöf, trumpet, Elinor Berg, horn 
Birgitta Lagerstedt, trombon,  Alexander Skylvik, tuba. 

Konsert söndag 19 mars kl 16.00, Sal B Uppsala Konsert & Kongress 
Biljettpris: 220 kr (inkl. serviceavg.)

Tavlor på en utställning

Linnékvintetten. Foto: Stefan Lindgren



Musik i Upplands kommande konserter

7 - 17 feb. Konsertkarusellen, turné i Uppsala län 
Tack för din musik: Eva Dahlgren och Marie Fredriksson. Lise&Gertrud 
Tider och platser se: www.musikiuppland.se

Söndag 26 feb. kl 16.00 Sal B, UKK 
”Half God, half idiot” 
Uppsala Kammarsolister  
Anton Bruckner: Stråkkvintett, Felix Mendelssohn: Stråkkvartett nr 5

Torsdag 9 mars kl 19.00 Stora salen UKK 
Orkestern i fokus 
Uppsala Kammarorkester. Dirigent: Jessica Cottis 
Richard Strauss: Uvertyr och dansscen ur Ariadne auf Naxos, Frank Martin: Konsert för sju  
blåsare, slagverk och stråkar, Jessie Montgomery: Strum, Kurt Weill: Symfoni nr 2

18 - 26 mars Konsertkarusellen, turné i Uppsala län 
Trio X och Ulf Wakenius, gitarr 
Tider och platser se: www.musikiuppland.se

Söndag 19 mars kl 16.00 Sal B, UKK 
Tavlor på en utställning 
Linnékvintetten 
Modest Musorgskij: Tavlor på en utställning 
David Björkman: Tarantino suite - An Exhibionist at the Pictures.  
Konserten presenteras av tonsättaren David Björkman

Torsdag 23 mars kl 19.00 Stora salen UKK 
Mozarts Requiem 
Uppsala Kammarorkester. Uppsala Akademiska Kammarkör. Dirigent: Stefan Parkman

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

Fotografen Stewen Quigley har efter en tids sjukdom lämnat oss. Vi minns honom med bilderna i 
programmet på Uppsala Kammarorkester och Rebecca Miller. I många år arbetade han med Musik i 
Uppland och med sin blick, kreativitet och humor fångade den levande musiken på ett lysande sätt. 


