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Program

Jessica Cottis, dirigent

Dirigenten Jessica Cottis växte upp på familjens fårfarm i sydöstra Australien och utveck-
lade tidigt en livslång passion för naturen och musiken. Den musikaliska karriären bör-
jade som organist, pianist och trumpetare. Men efter studierna vid Australian National 
University och i Paris ledde en handledsskada henne istället in på dirigeringsstudier vid 
Royal Academy of Music i London. 

Jessica Cottis fick uppdrag som assisterande dirigent vid BBC Scottish Symphony Or-
chestra och Sydney Symphony Orchestra och sedan dess har Cottis etablerat sig som 
en högt eftertraktad dirigent världen över. Hon arbetar regelbundet med orkestrar som 
London Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, Danmarks Radios symfo-
niorkester, Sydney Symphony, l’Orchestra Philharmonique de Monte Carlo, Los Angeles 
Philharmonic, Singapore Symphony. Hon är också återinbjuden till det prestigefyllda 
BBC Proms. Hon har spelat in för skivbolagen BBC, ABC och Decca Classics.

Cottis är idag chefdirigent och konstnärlig ledare för Canberra Symphony Orchestra, och 
har gjort sig känd för sin breda och tankeväckande programsättning. 

Richard Strauss      Uvertyr och dansscen ur Ariadne auf Naxos 
1864-1949        

Frank Martin   Konsert för sju blåsare, pukor, slagverk och stråkar
1890-1974    Allegro

    Adagietto: Misterioso ed elegante

    Allegro vivace

    PAUS

Jessie Montgomery   Strum för stråkorkester
f. 1981

Kurt Weill    Symfoni nr 2
1900-1950   Sostenuto - Allegro molto

    Largo

    Allegro vivace - Alla marcia  

      Konserten beräknas pågå till ca 21.00



Uppsala Kammarorkester 

Violin 1
Brusk Zanganeh, konsertmästare
Oscar Treitler
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Lovisa Ehrenkrona
Dag Alin
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Violin 2
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Lars Warnstad
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Daniel Thorell
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Gunnar Jönsson 
Filip Graden
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Barbro Lennstam
Sigrid Granit
Roger Bergman

Flöjt
Hanna Gustafsson
Kristina Ålåker

Oboe
Maria Bolton
Jenny Hülphers

Klarinett
Lena Jonhäll
Jan-Erik Alm

Fagott
Sven Aarflot
Magnus Bagge

Horn
Andreas Lundmark Notsten
Elinor Berg

Trumpet
Alexander Lindh
Paul Hägglöf

Trombon
Birgitta Lagerstedt
Sally Allkins

Pukor
Christer Ferngren

Slagverk
Rolf Landberg
Niklas Brommare

Solister 

Flöjt Hanna Gustafsson - Oboe Maria Bolton - Klarinett Lena Jonhäll - Fagott Sven Aarflot 
Horn Andreas Lundmark Notsten - Trumpet Alexander Lindh - Trombon Birgitta Lagerstedt

Uppsala Kammarorkester ingår i Musik i Upplands organisation och är länets professio-
nella orkester, av många bedömare ansedd som en av de främsta orkestrarna i Sverige. 
Konsertmästare är Nils-Erik Sparf, Klara Hellgren och Brusk Zanganeh och sedan hösten 
2019 är Rebecca Miller chefdirigent för Uppsala Kammarorkester.

Orkesterns uppskattade abonnemangsserie hålls i Uppsala Konsert & Kongress där Mu-
sik i Uppland är hyresgäst. Emellanåt spelas även konserterna in av Sveriges Radio och 
orkestern bjuder regelbundet in skolklasser till studiebesök och kulturskolans elever till 
konserter. 

Information inför kommande abonnemangssäsong 2023/2024 kommer i mitten av april. 

Stiftelsen Musik i Uppland är en regional musikorganisation i Uppsala med Region Upp-
sala som huvudman. Vår verksamhetsidé är att ge invånare i Uppsala län musikupplevelser 
med levande musik av högsta kvalitet. Det gör vi med anställda musiker och ett stort antal 
frilansande grupper och musiker.



Ariadne förenas och hon återfår livsgnistan. 
Operans olika känslolägen speglas här. 
Uvertyren klingar allvarsamt, passande 
för vad som så här i början ter sig som en 
tragedi. Dansscenen representerar kom-
edianternas försök att med drastisk humor 
underhålla Ariadne, utan större framgång 
men samtidigt med en spirande romans 
mellan Zerbinetta och Harlekin i faggorna.

Den schweiziska 
prästsonen Frank 
Martin studerade 
både matematik 
och fysik samti-
digt som piano 
och komposition. 
Musiken fängs-
lade redan som 
barn, vid nio års 
ålder skrev han 
sånger trots att han ännu inte fått någon 
utbildning. Då han lite senare fick höra 
Bachs Matteuspassion hade han mött sin 
stora idol. Martins kulturella bakgrund för-
enade det germanska med ett mer latinskt 
temperament, bidragande till hans musiks 
personliga karaktär. I en tid av stora kompo-
sitionstekniska utmaningar bevarade han 
med framgång sin integritet, typiskt nog 
hängav han sig aldrig helt åt tolvtonsteknik 
trots att han tidigt visade stort intresse för 
den. Hans eleganta, tekniskt briljanta och 
oftast lättillgängliga stil är ett gott exempel 
på härlig musik som inte minst under de 
senaste decennierna tyvärr helt oförtjänt 
hamnat lite på undantag. 

Konsert för sju blåsare, pukor, slagverk och 
stråkar är strålande neoklassicism à la 
kompositionsåret 1949. De sju blåsarna är 

Kungliga Operan annonserade i höstas  
Richard Strauss Ariadne på Naxos som 

”Strauss skruvade 
metaopera”, en 
både kärnfull och 
korrekt beskriv-
ning. Denna opera 
om en opera, med 
sina tankar om 
konstens och ska-
pandets villkor, 
var Strauss och 
författaren Hugo 
von Hofmannst-
hals egensinniga 

uppföljare till megasuccén Rosenkavaljeren. 
I sin första version från 1912 var operan ett 
efterspel till Molières Borgaren som adels-
man som Strauss skrivit briljant skådespels-
musik till. Den tidskrävande blandningen av 
opera och skådespel blev dock för mycket 
för såväl teaterns resurser som publikens 
uthållighet. 

Revisionen från 1916 ändrade karaktären 
rejält. Nu inledde en lång prolog där en 
nyrik wienare presenterar sitt operapro-
jekt och grälar med kompositören. Flera 
varianter av orkesterutdrag ur Ariadne på 
Naxos har förekommit. I den korta Uvertyr 
och dansscen vi hör här är uvertyren den 
som inleder operan i operan, inte uvertyren 
till prologen. Solklart, eller hur?

Stämningen är till en början beklämd. Ari-
adne har på ön Naxos övergetts av Theseus, 
är otröstlig och vill inte leva längre. Sånger-
skan Zerbinetta, tillsammans med Harlekin 
och ett följe av commedia dell’arte-figurer, 
försöker förgäves pigga upp henne. Men så 
dyker Bacchus upp, den unga guden och 

Strauss, Martin, Montgomery och Weill



oboe, klarinett, horn, trumpet, trombon, 
fagott och flöjt, i den ordning som de först 
presenterar sig i det inledande allegrot. 
Andra satsen är ett adagietto, ett något 
grubblande tema med variationer. Ännu ett 
livfullt allegro avslutar verket, som blev en 
omedelbar succé då det uruppfördes i Bern 
under Luc Balmer. 

Jessie Montgomery växte upp på Manhat-
tan i New York och är idag en av sin genera-
tions mest uppmärksammade konstnärer i 
USA, som violinist såväl som tonsättare. Hon 
framträder flitigt med egna ensembler, med 
den av Yo-Yo Ma grundade Silkroad Ensem-
ble och med Sphinx Virtuosi, flaggskeppet i 
The Sphinx Organisation som Montgomery 
sedan länge är knuten till. För närvarande 
är hon så kallad Mead Composer-in-Resi-
dence hos Chicago Symphony Orchestra, 
vilket bland annat innebär beställningar 
av tre nya verk för orkestern och handha-
vandet av dess MusicNOW-program för 
samtida musik. 

Strum för stråkar var från början en stråk-
kvintett, allra först för fem celli, som Mont-
gomery komponerade 2006. Två år senare 
blev stycket efter diverse revisioner till en 
stråkkvartett. Den nuvarande versionen för 
stråkorkester blev färdig 2012 och är perfekt 

som introduktion till hennes som alltid så 
färgstarka musik. I detta fall full med dans-
rytmer och glimtar av folkmusikinspirerade 
melodier med uråldrigt ursprung. Strum 
betyder förstås bland annat knäppa, här 
är pizzicatot det sammanhållande greppet 
som driver på rytmen. driver på rytmen. 
Den amerikanska skribenten Jed Distler hör 
starka drag av Bartók i Strum, och menar att 
Montgomerys kombination av säker teknik 
och expressiv generositet bör vara en före-
bild för hennes samtida kolleger.  

Det är nog fortfarande så att en majoritet av 
musikälskare främst tänker på Kurt Weill 
som en del av duon Brecht-Weill, alltså 
samarbetet med poeten och pjäsförfattaren 
Bertolt Brecht bakom mästerverk som Tolv-
skillingsoperan eller sångspelet Mahagonny 
inklusive världshiten Alabama Song. Men 
det är absolut inte någon heltäckande bild 
av hans skapande. De nämnda verken till-
kom 1927 och 1928 och redan 1930 sprack 
radarparet med buller och bång, även om 
de återförenades helt kort några år senare 
i ännu ett storverk, De sju dödssynderna. 

Weill hade studerat komposition för Engel-
bert Humperdinck och deltog i Ferruccio 
Busonis berömda mästarklasser i Berlin. 
Faktiskt betraktades han i Tyskland un-
der mellankrigstiden som sin generations 
ledande operatonsättare, med en stor 
produktion som man idag knappast hör 
mycket av. Det gör man tyvärr inte heller av 
så många andra Weill-verk. Efter att nazis-
ternas maktövertagande tvingat honom att 
söka en fristad i New York, dit han anlände 
1935, blev resultatet i alla fall med tiden en 
rad Broadway-succéer.



Bland det något mindre bortglömda 
återfinns Symfoni nr 2. Den beställdes av 
självaste Winnaretta Singer, prinsessan 
Edmond de Polignac, arvtagerska till sy-
maskinsimperiet och en av konstmusikens 
största välgörare under 1900-talets första 
hälft. I hennes berömda musikaliska salong 
i Paris, flera gånger skildrad av Marcel 
Proust, trivdes tonsättare som Debussy, 
Fauré och Ravel. 

Weill påbörjade arbetet i januari 1933, bara 
månader innan han tvingades lämna Nazi-
tyskland, skiljdes från hustrun Lotte Lenya 
(de återförenades senare i USA), och slå sig 
ned i Paris där den fullbordades året därpå. 
Det blev hans sista orkesterverk, hädanefter 
låg fokus nästan helt på teater- och vokal-
musik. Weill insisterade på att symfonin inte 
var programmusikalisk, men det är svårt 
att släppa tanken på att den speglar de 
dramatiska omvälvningarna i tonsättarens 
liv, och den politiska situationen då mörka 
moln tätnade över Europa. 

En gripande begravningsmarsch inleder, 
presenterar verkets huvudteman och åter-
kommer i den långsamma andra satsen. 

Finalen väver samman de föregående sat-
sernas teman i en mer munter anda. Starka 
drag av Mahler, men också av ”den populära 
Weill”, i en mästerlig blandning av klassisk 
form och utpräglat romantiska gester. Ett av 
sin tids stora symfoniska verk, helt enkelt. 
Uruppförandet ägde rum med Concertge-
bouw-orkestern i Amsterdam under Bruno 
Walter, som passade på att föreslå tillägg av 
ett antal extra slagverksstämmor som inte 
från början hade gjort pukorna sällskap. 
I premiärprogrammet kallades verket för 
Symfonisk fantasi (Symfoni nr 1). Kanske 
hade Weill gett upp hoppet om ett intresse 
för hans egentliga första symfoni från 1921, 
idag i alla fall en aning bekant även den.

    /Gunnar Lanzky-Otto



Hampus och Ragna, förra årets vinnare i både länsfinalen och riksfinalen i musik-
tävlingen Imagine! Vilket har resulterat i många konserter i olika sammanhang, in-
spelning och kommande konsert utomlands. 

Imagine är en årlig jurybedömd musiktävling för musicerande ungdomar mellan 
13 och 21 år inom alla genrer. Huvudman för Imagine Sweden är Regional Musik i 
Sverige (RMS) och Musik i Uppland ansvarar för Imagine Uppland.

Resan i Imagine är unik med lokaluttagningar, workshops, regionfinal och riksfi-
nal. Och dessutom får vinnaren i riksfestivalen tävla vidare i den internationella 
Imagine-festivalen. Musiktävlingen är ett tillfälle för ungdomar att framträda på en 
stor scen med professionell och kunnig scenpersonal och samtidigt göra nya musi-
kaliska erfarenheter och bekantskaper.

Oavsett nivå, genre och inriktning finns det något för alla. Allt från att för första 
gången få framträda inför en större publik till att satsa på en karriär som professio-
nell musiker eller låtskrivare. Tusse, Nassim, Laleh, Malena Ernman, Shellback och 
José Gonzàlez är bara några av alla dem som startat sina karriärer i denna fantas-
tiska musiktävling. Kom och lyssna på morgondagens stjärnor! 

Imagine Regionfinal  

Söndag 26 mars kl 18.00, Sal B Uppsala Konsert & Kongress 

Biljettpris: Upp t om 21 år 20 kr, övriga 70 kr (inkl. serviceavg)

Imagine Sweden

Hampus & Ragna, vinnare i Uppland och vinnare på Riksfinalen i Imagine 2022 . Foto: Stefan Lindgren



Musik i Upplands kommande konserter

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

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

Torsdag 23 mars 19.00 Stora salen UKK 
Mozarts Requiem 
Uppsala Kammarorkester & Uppsala Akademiska Kammarkör.  
Dirigent: Stefan Parkman 
Solister: Alexandra Büchel, sopran, Katija Dragojevic, alt 
Tobias Westman, tenor, John Erik Eleby, bas 
Auerbach: Sogno di Stabat Mater. Pergolesi: ur Stabat Mater. Mozart: Requiem

Söndag 26 mars 18.00 Sal B, UKK 
Imagine Regionfinal 
Musiktävling för unga 13-21 år. Kom och lyssna på morgondagens stjärnor! 

Söndag 2 april 16.00 Sal B, UKK 
Brains and Dancin’ 
Uppsala Kammarsolister 
Edlund: Brains and Dancin’, Mendelssohn: Stråkkvartett nr 6

13 - 20 april Konsertkarusellen, turné i Uppsala län 
Som havets ängar 
Kristin Amparo och Lilla trion 
Tider och platser se: www.musikiuppland.se

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


