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   Hej alla HSO vänner!

Ett stort och mycket glädjande besked är att Vännerna har fått en donation från Ulla Carlstein, 
en trogen konserthusbesökare och gammal medlem i HSV, som har skänkt cirka 700.000 kronor 
till vänföreningen som minne av henne och hennes man, Boris Carlstein. Syftet med pengarna 
är att de ska användas för att ”på ett lämpligt sätt stimulera och främja musikernas verksamhet i 
Helsingborgs Symfoniorkester.”  Se vidare text och bild på sidan 2.

I detta nummer av tidningen har Tommie Ling breddat våra kunskaper om amerikansk symfo-
nisk musik, om Vivaldis fina musik och om musiken vid Stockholmsresan i april. Kontrabasisten 
Lena Rönér har skrivit betraktelser från sin basstol. Själv har jag skrivit om namnbyte på salarna 
i Helsingborgs konserthus samt om orkesterns violaster och om OVIS, operasällskapet i Malmö, 
och deras verksamhet.  

Detta är tillsvidare det sista numret med nuvarande redaktion.

Vi ses på konserterna ….

Varma hälsningar från    Redaktören, Eva Öhrström

HELSINGBORGS  SYMFONIKERS  VÄNNER
REDAKTÖR: Eva Öhrström 
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Konsertsalarnas namn. Förslag se vidare sidan 2

Musikresa till Stockholm i april 2019. Musik se sidan 8, reseprogram enligt separat bilaga.
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Välkommen till säsongens sista  VÄNTRÄFF! 
Måndag 26 november kl. 18.30 i Lilla salen, Konserthuset
Program: Att vara kompositör. Fredrik Österling, konserthuschef, 
berättar som sitt arbete som kompositör. 
Musik: Åshilld Henriksen, horn, Magnus Nilsson, fagott och Vio-
leta Mönnekes, violin, spelar verk av Telemann och Danzi.

EFTERSITS i MARKELIUS
Mat: Broccoli- och fetaostpaj med sallad och dressing. 
Pris: 120 kr. Valfri dryck tillkommer.
Alla som vill stanna kvar på eftersitsen, skall senast den 22/11 
anmäla sig till Leif Evergård. Bindande anmälan per telefon 
0708-98 07 52 eller via e-mail  leif.evergard3@gmail.com
Betalning direkt till cafeteriapersonalen före måltiden. Åshilld Henriksen

Fredrik Österling

Donationen 
I gåvobrevet till HSV från Ulla Carlstein står 

bland annat följande: ”Vid bedömningen av 
vilken eller vilka musiker som ska erhålla me-
del från gåvan skall, om möjligt, hänsyn tas till 
att fördelningen mellan könen blir så lika som 
möjligt.” Stipendiesumman kommer att utökas, 
men i vilken omfattning är inte klart.

Salsnamnen, förslag
När jag för sex år sedan kom till HSO-vän-

nernas styrelse, föreslog jag att vi skulle skicka 
in en ansökan till HSO:s styrelse och föreslå 
dem att stora och lilla salen skulle namnges. 
Det skedde men ingenting hände. Det är inte 
ovanligt att namnge konsertsalar efter stora 
musiker som har funnits i de olika städerna. 
Till exempel så har ju Berwaldhallen i Stock-
holm fått namn efter Franz Berwald. I Stock-
holms konserthus finns två namngivna salar, en 
heter Grünewaldsalen, för att det är konstnären 
Isaac Grünewald som har designat salens väl-
digt vackra inredning i mönstrat trä. En annan 
lokal heter Alfvénsalen efter Stockholmstonsät-
taren Hugo Alfvén. I Göteborg heter lilla salen 
Stenhammarsalen efter Wilhelm Stenhammar 
som åren 1907-22 var dirigent i Göteborg och 
i Växjö heter konsertsalen Christina Nilsson 
salen, eftersom sångerskan växte upp i trakter-
na kring Växjö. Säkert finns det fler namngivna 
salar men de ovannämnda känner jag väl till. 

Vännernas redaktion förslår därför att namnge 
Stora salen i Helsingborgs konserthus till Lars-
Erik Larssonsalen. Lars-Erik Larsson (1908-
86) var född i Åkarp och var efter sin utbildning 

bl.a. verksam som repetitör på Kungliga Teatern 
och musikproducent vid Radiotjänst. 1947-59 
innehade han den första professuren i komposi-
tion vid nuvarande Musikhögskolan i Stockholm. 
Det påstås att han är den mest spelade svenska 
tonsättaren. Somrarna tillbringade han i som-
marstugan i Jonstorp och 1971 flyttade han från 
Lidingö till Helsingborg och bodde på Mäster 
Ernsts gata. Han var en trogen gäst på Helsing-
borgs konserthus fram till sin död 1986 och han 
ligger begravd på Pålsjö kyrkogård. Genom att 
ge salen hans namn hyllar vi honom och ger 
Helsingborgs musikliv en profil som är känd i 
större sammanhang. 

Lilla salen föreslår vi ska döpas till John 
Fernströmsalen. Fernström (1897-1961) var 
anställd i orkestern mellan 1916 och 1932, först 
som violinist och sedan som dirigent. Även han 
var tonsättare och senare bosatt i Lund. 

Det är vår förhoppning att förslaget behandlas 
av styrelsen för orkestern och konsertverksam-
heten.

Eva Öhrström

Ulla Carlstein 
undertecknar 
gåvobrevet till 
HSV.

Foto: Rolf 
Tufvesson

Violeta Mönnekes

Magnus Nilsson
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Fransk musik uppmärksammas äntligen
men var är den angloamerikanska? 

tommie.ling@comhem.se

George Gershwin

Häromdagen rekommenderade Spotify en 
platta som direkt fångade mitt intresse, nämligen 
Philip Glass (f.1932) tämligen färska Pianokon-
sert nr 3, A Far Cry med Simone Dinnerstein 
vid pianot. Hon har också option på Glass pia-
nokonsert. Fram till 2020 får ingen annan spela 
den. Musiken är i sann minimalistisk Glassanda, 
som kryper under skinnet på en. Mig berörde den 
starkt. Philip Glass har också ett antal symfonier 
på sitt samvete, varav flera är synnerligen intres-
santa.

Så slog det mig: Var finns all angloamerikansk 
musik i Helsingborgs Symfoniorkesters general-
program? Efter febrilt letande upptäckte jag ett 
verk av en amerikansk tonsättare. Och det är 
filmmusikskaparen Bernard Herrmanns (1911-
75) Psychosvit. Epokgörande filmmusik som väl 
varenda kotte känner igen. Och som för säkerhets 
skull spelas både 19 januari och 14 mars...

Men om nu HSO:s programråd delvis vill leda 
oss in på nya musikaliska vägar så varför har man 
inte mera utnyttjat angloamerikanska tonsättare? 
Från Amy Beach och Charles Ives och framåt 
dräller det av amerikanska kompositörer.

Ta Bernard Herrmann, han har till exempel en 
fantastisk Symfoni nr 1 skriven 1941. Den är det 
få som har hört.

Leonard Bernstein (1918-90) har en rik sym-
fonisk produktion. 
Inte bara West Side 
Story. Tänk bara på 
vilken framgång det 
konsertanta fram-
förandet av hans 
Candide rönte i Hel-
singborgs Konsert-
hus.

N ä r  s p e l a d e s 
George Gershwins 
(1898-1937) Rhapsody 
in Blue eller Concer-
to in F, senast? Och 
varför inte den mera 
sällan spelade, men väl 
så utvecklade, Second 
Rhapsody?

Eller Samuel Bar-
ber (1910-81), som 
inte bara är Adagio for strings, utan också 
violinkonsert, pianokonsert och en mängd annan 
orkestermusik.

John Adams (f.1941) är också en tonsättare 
med många strängar på sin lyra. Hans orkester-
musik bjuder en mängd variationer. Varför inte 
hans Saxofonkonsert från 2013 med en otroligt 
sublim andrasats. Adams symfoniska verk City 
Noir från 2009, vore också en höjdare att få lyssna 
till, en synnerligen hårdkokt och jazzig upple-
velse. Fast det kräver kanske för stor orkester... 

Att de stora amerikanska symfonikerna 
från mitten av 1900-talet – William Schuman 
(1910–92), Walter Piston (1894-1976) och Roy 
Harris (1898-1979) – lyser med sin frånvaro 
på HSO-programmet är kanske inte så konstigt. 
Publiken har varken hört eller sett röken av dessa 
ypperliga symfoniker.

HSO har dock bättrat sig på en punkt. Sä-
songens generalprogram rymmer mycket fransk 
musik, som länge har fått stå tillbaka för de tyska 
tonsättarna.

Men det är också dags att lyfta fram de cen-
trala tonsättarna i den angloamerikanska reper-
toaren.

Konsertprogrammen har hittills präglats av 
en snedvridning där den centraleuropeiska reper-
toaren trängt undan den angloamerikanska. På 
ett sätt som ger åhörarna en rejäl snedbalans av 
vad som står att finna inom den västerländska 
konstmusiken.

Tommie Ling

Leonard Bernstein

Philip Glass
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Markus Falkbring och Krzystof Ludwiszewski

Evas hörna
”Det riktigt sjöng om altfiolerna” stod det i 

tidningen när Bamberger Symphoniker hade gett 
konsert i Köpenhamn. Sällan pratar man om alt-
violinisterna, trots att deras roll i orkestern är helt 
avgörande för stråkklangen. När jag mötte altvio-
linisterna i HSO kom vi överens om att violan har 
”själ”, klangen är mjuk, fyllig och vacker och i 
verk från den romantiska epo-
ken är det ofta violan som gör 
att stråkarna får en mjuk och 
vackert fyllig klang. I HSO 
sitter sju altviolinister och 
jag mötte tre av dem: Markus 
Falkbring, som är stämledare, 
Marie Louise Broholt Jensen 
och Krzysztof Ludwiszewski. 
Yannick Dondelinger, Erika 
Johansson, Lennart Palm och 
Yvonne Soelberg hade över-
lämnat ordet till sina vänner. 
Markus Falkbring berättade 
att Yannick Dondelinger är 
engelsman och har spelat i orkestern i 6-7 år, 
Erika Johansson har funnits i HSO i cirka 10 år 
och Lennart Palm och Yvonne Soelberg i cirka 
30 år. Krzysztof Ludwiszewski har suttit längst 
i orkestern. Han kom till Helsingborg och HSO 
redan 1981. Det polska undervisningssystemet 
har alltid varit annorlunda än det svenska. Han 
berättade att från 7 års ålder gick han i grundskola 
med musikinriktning. (Det finns en sådan skola 
i Sverige: Lilla akademien i Stockholm.) Sedan 
fortsatte han i musikgymnasium och därefter 5 år 
på Musikhögskolan i Warszawa, sedan orkester-
jobb i Polska kammarorkestern, som turnerade 
över hela världen. Därefter HSO.

För Markus Falkbring gick vägen via 
Musikhögskolan i Malmö som hade en känd vio-
lalärare, den tjeckiske violasten Josef Kodousek. 
1997 kom Markus till HSO. Den senast anställda 
violasten är Marie Louise Broholt Jensen, 32 år 
gammal och utbildad på Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium i Köpenhamn. Hon hade 
spelat i Själlands Symfoniorkester i 6 år, då hon 
i mars 2018 fick tjänsten i HSO. 

Violan har en märklig position i stråkfamiljen. 
Oftast har violasterna börjat spela violin och 
sedan har någon bett dem spela viola för att 
instrumentet har saknats. Krzysztof berättade 
att han inte var gammal när de satte en stor 

viola i händerna på honom, han var liten och 
nådde knappt till greppbrädan. Både Markus 
och Marie Louise började med violinen, Marie 
Louise berättade att när hon fick prova på violan 
tog hon aldrig mer i violinen. Trots att violan 
har en vacker klang och – enligt mig och alla 
violaster – är ett underbart instrument har den 
alltid haft ett dåligt rykte och andra musiker 
har skämtat och dragit historier om violasternas 

fumlighet på instrumentet. Markus berättade att 
under 1800-talet var violan känd som ett andra 
klassens instrument. Wagner och Berlioz skrev 
artiklar och beklagade sig över att violasterna 
inte kunde spela solon. Det blev en ond cirkel och 
ingen propagerade för instrumentet. Säkert är det 
därför det inte finns några kända violakonserter. 
Vi pratade om Berlioz Harold i Italien, som 
ska spelas på en konsert i mars 2019 och som 
man inte ska missa. Markus berättade att verket 
komponerades till Paganini, som vägrade spela 
det för att soloinsatserna var för korta. Vi pratade 
också om Sir William Waltons violakonsert 
som gavs för något år sedan. Ett vackert stycke! 
Markus nämnde Richard Strauss symfoniska dikt 
Don Quixote där Don Quixote spelas av cellisten 
och Sancho Panza av altviolinisten.

Kring sekelskiftet 1900 började altviolinens 
status att förändras och under 1900-talet har det 
sedan varit en snabb utveckling. För bara 20 
år sedan var det inte lätt att finna bra violaster, 
berättade Markus. Det kunde komma tre till fyra 
personer när en tjänst utannonserades. Idag är det 
stor skillnad. Fler spelar viola och man börjar inte 
spela på violin utan direkt på viola. Och – det bli 
mer sällsynt med altfiolhistorier.  Så – hör upp! 
Violan ger orkestern själ!

Eva Öhrström eva.ohrstrom@telia.com
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Elisabet Einarsdottir

eva.ohrstrom@telia.com

OVIS är förkortningen på Operakonstens vän-
ner i Skåne och har sitt centrum i Malmö. Trots 
att det är ett litet sällskap på bara 327 medlem-
mar har de en stor aktivitet. Under många år 
har de arrangerat resor varje vår och höst och 
ordföranden, Jörgen Oldbring, berättade att den 
senaste resan gick i oktober till Berlin, där man 
tillbringade tre dagar. På programmet stod en 
kväll på Deutsche Oper där de såg Alban Bergs 
opera Wozzeck, en annan kväll lyssnade man på 
Berliner Philharmoniker i deras spännande kon-
serthus och den tredje kvällen gick man på den 
nyrenoverade Staatsoper Unter den Linden med 
en föreställning av Friskytten av Carl Maria von 
Weber, som förresten gavs första gången i Berlin 
år 1821. Jörgen Oldbring berättade att man köper 
bra biljetter, på operorna sitter man alltid långt 
fram på parketten och på orkesterkonserter blir 
det lite längre bak. Man försöker göra så billiga 
resor som det går men med de platserna. Denna 
gång åkte sällskapet i buss från Malmö, man hade 
hotell mitt i Berlin, man brukar inte ha några 
guidade turer utan har fri tid på dagarna.

I våras gick turen till Leipzig där man på operan 
lyssnade på Verdis Nabucco, man besökte Bachs 
Thomaskyrka och lyssnade på Thomaskören 
och man var på Gewandhaus och lyssnade på 
Gewandhausorkestern. Under den resan tog man 
också bussturer till Weimar och Wittenberg. Tidi-
gare om åren har sällskapet gjort liknande resor 
till Warszawa och Breslau (nuvarande Wroclaw) 
i Polen, till Helsingfors och inför våren planerar 
man att göra en liknande resa till Wien. Andra 
städer som de har varit i eller står på listan är 
Budapest, Prag och Paris. Eftersom sällskapet 
själv arrangerar resorna kommer de ner i pris.

På somrarna arrangerar man andra och kortare 
resor, som till Vadstena-Akademien och deras 
sommaroperor. Confidencen och Drottningholms   
teatern i Stockholm har man också rest till. 

Varje år har sällskapet en sångartävling (OVIS-
rösten) för sångare som är yngre än 32 år och som 
har anknytning till Skåne eller Öresundsregionen 
inklusive Köpenhamn. I år var det 18-20 sökande, 
16 sjöng upp för en jury sammansatt av profes-
sionella sångare, 8 gick till finalen. De sjunger två 
arior eller sånger vardera och priset är på 20.000 
kr. Dessutom utgår publikens pris, 10.000 kr, som 

OVIS – ett aktivt sällskap

ett stipendium. Den som vann OVIS-rösten i år 
var sopranen Elisabet Einarsdottir från Malmö. 
Tenoren Valentin Lundin vann publikens pris. 

Utöver detta arrangerar sällskapet 10-15 
föreläsningar per år. Föredragen handlar om olika 
operor, de kan fungera som introduktioner och 
de ges på Operagrillen. De brukar samla 40-60 
deltagare som äter och/eller dricker vin eller kaffe 
under fördraget och mötet. Sällskapet ger också 
några gånger om året ut en tidning som kommer 
i brevlådan.

Eftersom medlemmarna är allmänt kul-
turintresserade är det inte bara opera som står 
i centrum. Man går också på balett och symfo-

nikonserter och det är konstmusiken som står i 
centrum. 

Om ni går in på www.ovis.nu så finner ni en 
hemsida med mer information. Det finns också 
en facebooksida.

Eva Öhrström

Valentin Lundin
-
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Antonio Vivaldi

Forts nästa sida >>

Var du på Kammarmusikföreningens konsert 
med Karlsson Barock på Dunkers fredagen den 19 
oktober? Och fångades av det magiska solskenet 
i Antonio Vivaldis musik. Vem var då denne ton-
sättare, vars musik utan problem håller för en hel 
konsert? Och som sedan sin död legat bortglömd 
i närmare 200 år innan hans musik återupptäcktes 
och nu flitigt spelas världen över.

Vivaldi föddes 1678 i Venedig och verkade 
till största delen i sin födelsestad men dog så 
småningom i Wien år 1741. I vår tid är han mest 
känd för De fyra årstiderna, som utgörs av fyra 
violinkonserter i E-dur (Våren), g-moll (Som-
maren), F-dur (Hösten) och f-moll (Vintern). 
Men vid sin död efterlämnade denne fenomenalt 
produktive tonsättare 23 sinfonier, 75 triosonater, 
en mängd instrumentalstycken utöver runt 400 
(fyrahundra) konserter och, enligt honom själv, 
94 operor, nästan lika många kyrkomusikaliska 
verk, kantater och diverse annat musikaliskt.

Den som vill skulle kunna lyssna på ett nytt 
Vivaldiverk varje dag i mer än två år.

Antonio Vivaldi föddes in i musiken. Pap-
pan var en av Venedigs främsta violinister och 

anställd i Markuskyrkan. Han lärde sonen tidigt 
att hantera en violin och vid 13 års ålder kunde 
han vid behov ersätta sin pappa i Markuskyrkan. 
Dessutom turnerade far och son och briljerade 
med sina violiner.

Präst skulle dock den rödhårige ynglingen bli.  

Och präst blev han, utan att för den skull släppa 
violinen. Men en medfödd astma gjorde att han 
lätt tappade andan och kunde inte genomföra en 
predikan. Kallades trots detta och på grund av sitt 
röda hår för Prete Rosso (den röde prästen).

I stället blev han musikalisk ledare, maestro 
di violino, vid en av Venedigs flickskolor, Os-
pedale della Pietà,  där man tog hand om och 
uppfostrade föräldralösa och oönskade flickor. 
Flickorna fick en gedigen musikalisk utbildning 
under Vivaldi och skolans flickorkester var vida 
berömd.

Vivaldi var Ospedale della Pietà trogen under 
30 år och de flesta konserter, kantater och sakral 
musik som han skrev, skrev han för sina flickor, 
där de bästa var mycket duktiga musiker.

Trots sina flickor kunde Vivaldi företa en 
mängd resor, vilket gjorde honom och hans 
musik berömd över större delen av Europa. Hans 
experimentella barock ledde oftast framåt och i 
sin mest framåtblickande form pekar den mot 
klassicismen.

Under en period av sitt liv var han också an-
ställd av greven av Mantua. Vilket så småning-
om inspirerade honom till De fyra årstiderna 
efter intryck från de lantliga omgivningarna 
runt grevskapet Mantua. Musiken var revolu-
tionerande uppfinningsrik. Här beskriver Vi-
valdi porlande bäckar, sjungande fåglar av olika 
arter, skällande hundar, ropande herdar, stormar, 
berusade festande bönder, jakt, isiga landskap, 
skridskoåkande barn och brinnande eldar. De 
fyra konserterna publicerades år 1725.

Hospidale della Pietà i Venedig

”Den röde prästen” blev en av 
barockens främsta tonsättare
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vid det kejserliga hovet samt att få sina operor 
uppsatta.

Men nu svek turen honom. Vivaldi hann inte 
mycket mer än till Wien förrän Karl VI dör blott 
55 år gammal och den nye kejsaren var inte ett 
dyft musikintresserad.

Ett knappt år senare, i fattigdom trots sina 
försvarliga inkomster genom åren, dör Vivaldi, 
sannolikt i sviterna av sin livslånga astma.

Han ligger begravd intill Karlskirche i Wien.
Efter hans död glömdes hans musik snabbt 

bort, men runt 1930 återfanns det mesta av hans 
produktion genom ett riktigt detektivarbete och 
han är idag en av de mest spelade barocktonsät-
tarna.

Tommie Ling

Ibland får jag frågan om det inte blir tråkigt att 
spela samma musik om och om igen.

Efter drygt 30 år i branschen kan jag ärligt 
svara: NEJ!

Och det är det som är så himla kul med det här 
jobbet. Även om du spelar en symfoni för 20:e 
gången så är det ändå något nytt. Mycket beror 
naturligtvis på dirigenten och hans/hennes idéer, 
men man hittar också själv nya saker hela tiden. 
Små detaljer man inte hörde förra gången. Och 
även om det är samma dirigent händer det saker 
med musiken. Detta blir så tydligt på turné när 
man spelar samma verk många gånger. Det låter 
inte likadant två kvällar i rad. Tack och lov! An-
nars hade det varit tråkigt.

Men vad beror det på då? Det har ju med oss 
att göra. Att vi är en samling levande människor 
som älskar det vi gör. Man spelar helt enkelt inte 
likadant två gånger i rad. Man lyssnar på varandra 
och reagerar på vad kollegorna gör, och så blir 
det något nytt varje gång. Musiken blir levande! 
Visst är det härligt!

Det är kanske just därför det är bäst live. Allt 
är bättre live! Oavsett om det är en fotbollsmatch 
eller en konsert eller att titta på ett konstverk – 
live är bäst!

En bra inspelning kan förstås vara fantastisk 
om man inte kan vara på plats själv, men det är 
inte samma sak. Och en skiva kan hjälpa oss att 
komma ihåg en fantastisk upplevelse.

Jag hoppas och tror att ni har många härliga 
minnen från konserter i Helsingborgs Konserthus. 
Jag vet att jag har det, och faktum är att vi har ju 
spelat in en del skivor.

Jag vill inte på något sätt tvinga någon till 
något, men det är snart jul…

Och med de orden vill jag som representant för 
Helsingborgs Symfoniorkester önska er alla en 
riktigt God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Vi ses i konserthuset!          /Baslena

Utsikt från en basstol
En TV-sändning 

eller en inspelning 
eller en bild i en 
bok kan aldrig rik-
tigt mäta sig med att 
vara där själv. Att se 
med egna ögon och 
höra det just när det 
händer! Att få vara en 
liten del i magin som 
uppstår!

Lenas basstol

tommie.ling@comhem.se

Förutom flickorna vid Ospedale della Pietà 
tycks det inte ha funnits så stort utrymme för 
kvinnor i Vivaldis liv. Jo, en ung och talangfull 
sångerska, Anna Giro, blev hans elev, vän och 
favoritsolist. Men Vivaldi själv förnekade en 
romans.

På höjden av sin karriär var Vivaldi hela Eu-
ropas älskling. Och av den tysk-romerske kej-
saren Karl VI, som träffat Vivaldi  i Trieste,  fick 
han en inbjudan till Wien. Och år 1730 företog 
Vivaldi tillsammans med sin då 75-årige far en 
resa till Prag och Wien där han satte upp några 
av sina senaste operor.

Men Vivaldis musik började trots sin framsynt 
het bli omodern och 1740 satsade Vivaldi allt på 
ett kort, sålde sina tillhörigheter i Venedig och 
begav sig på nytt till Wien i hopp om en tjänst 

<< Forts. från föregående sida

Öppen repetition för HSV:s medlemmar 18 november kl. 10.45. Program: D. Sjostakovitj: 
Cellokonsert nr 1,  E. Lindström: Atrocity, S. Beamish: Reckless, H. Rott: Symfoni

-
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Advokatfirman Lindahl är en av 
Sveriges ledande affärsjuridiska   
advokatbyråer med kontor i Stock-
holm, Göteborg, Malmö, Helsing-
borg, Uppsala och Örebro

 www.lindahl.se
     www.optica.se

Den 26-28 april nästa år går den stora musikre-
san för Helsingborgs Symfoniorkesters Vänner 
tillsammans med Göteborgs Symfonikers Vän-
ner till Stockholm.* Tre dagar i glada vänners 
lag och musikens tecken. Men vad är det då vi 
får lyssna till?

På fredagskvällen besöker vi Kungliga Operan 
och bjuds på en av Mozarts populäraste men mest 
svårtolkade operor, Don Giovanni, om en mytisk 
figur som uppstod i Sevilla på 1600-talet och som 
sedan i otaliga former hängt med ända in i våra 
dagar. Operan Don Giovanni tillkom dock 1787 
med Mozarts fabulösa musik och Lorenzo da 
Pontes libretto. Som han faktiskt snott mer eller 
mindre rakt av från Giovanni Bertatis libretto till 
operan Don Giovanni Tenorio, o sia Il convitato 
di pietra ("Don Giovanni Tenorio, eller Stengäs-
ten") som hade uruppförts i Venedig i februari 
samma år (1787). 

Medan Mozart ville göra en allvarlig opera 
ville da Ponte göra en buffa. Beställaren Prag-
operan hade efter jättesuccén med ”Figaros bröl-
lop” ett år tidigare beställt en buffa. Så det blev 
lite både och, vilket regissören har att förhålla 
sig till.

I Ola Anders Tandbergs thrillerinspirerade ver-
sion är handlingen förflyttad till modern tid och 
musik och handling är mer aktuell än någonsin. 

Följande sångare medverkar: Don Giovanni/ 
Jeremy Carpenter, Donna Anna/Vivianne Holm-
berg, Donna Elvira/Johanna Rudström, Don Ot-
tavio/Klas Hedlund, Leporello/Markus Schwartz, 

Zerlina/Sofie Asplund, Masetto/Jens Persson,  
Kommendören/Lennart Forsén. Dirigent är Dalia 
Stasevska.

Lördagens musikaliska huvudnummer på 
Stockholms Konserthus är Sergej Rachmaninovs 
Rapsodi över ett tema av Paganini, egentligen 
tonsättarens femte och sista pianokonsert, skriven 
under en vistelse i Schweiz 1934. Den urupp-
fördes samma år i Baltimore med Rachmaninov 
vid pianot tillsammans med Philadelphia Orchest-
ra under Leopold Stokowski. De 24 variationerna 
rymmer mycket rytmisk energi och svindlande 
skönhet. Vi får höra den ukrainskfödde, men 
numera i Australien boende, virtuosen Alexander 
Gavrylyuk ta sig an solostämman tillsammans 
med Kungliga Filharmonikerna under den eng-
elske dirigenten Edward Gardner.

Som också bjuder oss på Witold Lutosławskis 
rytmiskt tuffa och klangligt dramatiska Konsert 
för orkester, som också var hans genombrotts-
verk. Det musikaliska grundmaterialet till kon-
serten hittade han i folkmusik från regionen kring 
Warszawa.

Två epokgörande verk i sina genrer.
Innan vi anträder hemresan på söndagen bjuds 

vi på ytterligare ett besök i Konserthuset, denna 
gång i Grünewaldsalen, där vi får höra hur en 
ensemble ur Filharmonikerna repeterar Brahms 
Klarinettkvintett. Ännu ett epokgörande verk i sin 
genre. Vi ledsagas genom musiken av violinisten 
Amus Kerstin Andersson.

Kommentarer: Tommie Ling

HSV/GSV:s musikresa april 2019
Det här får vi lyssna till

* Program för Stockholmsresan bifogas som ett separat dokument respektive papperskopia 
för dem som så önskar. Ring Kristina Nygren tel. 0733 64 21 99.

Kammarmusik i Helsingborg, Landskrona och Ängelholm under resten av 2018
Helsingborg: Tisdag 27 november kl. 19.00 OCH Landskrona: Söndag 2 december kl. 16.00.  
Schuberts båda Pianotrior B-dur & Ess-dur med bl.a. Andreas Brantelid, cello
Ängelholm: Onsdag 12 december kl. 19.00. Ensemble Falsobordone och Mare Balticum




