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Sparbanksstiftelsen Norrland satsar på regional utveckling och kultur. 
Stiftelsen har inköpt två kvalitetsfioler som får disponeras av Norrlands-
Operan i Umeå, en raritet tillverkad i Mantua Camilli Skola ca 1745 
och en svensktillverkad fiol av Jan Larsson från Malung.

Daniel Blendulf, dirigent 
Daniel Blendulf började sin musikaliska karriär som solocellist. 2005 
inledde han studier i dirigering och tre år senare erhöll han Svenska 
Dirigentpriset. Sedan dess har han arbetat med bland andra Zürcher 
Kammerorchester, BBC National Orchestra, Royal Flemish Phil-
harmonic, symfoniorkestrarna i Sydney och på Nya Zeeland samt 
Radiosymfonikerna i Finland, Norge och Sverige. Han har arbetat på 
Kungliga Operan och Folkoperan, och är för närvarande chefdirigent 
för Dalasinfoniettan.

Elina Vähälä, violin
Vid tre års ålder började världsviolinisten Elina Vähälä spela fiol. När 
hon var tolv debuterade hon som solist med symfoniorkestern i Lathi  
i Finland och ett tiotal år senare vann hon tävlingen Young Concert  
Artists International Auditions i New York. Sedan dess har hon 
framträtt med orkestrar över hela världen. Vähälä är professor i violin 
vid Musikhögskolan i Karlsruhe och spelar på en Giovanni Battista 
Guadagnini från 1780.  

Elfride Andrée
Elfride Andrée föddes 1841 på Gotland. Förutom tonsättare och 
dirigent var hon Sveriges första kvinnliga domkyrkoorganist, dito 
telegrafist och under hela sitt liv aktiv i kvinnorättsfrågor. Eftersom 
enbart män hade möjlighet att studera musik vid konservatorium tog 
Andrée privatlektioner. År 1857 fick hon examen som organist. Hen-
nes arbete för kvinnors rätt att arbeta och musicera ledde senare till 
en lagändring som möjliggjorde för kvinnor att studera på institution. 
Under sitt liv komponerade Andrée musik för orgel, kör och kammar- 
samt symfoniorkester. Därtill skrev hon opera och melodram till texter 
av välkända författare och diktare som Selma Lagerlöf, Esaias Tegnér 
och Gustaf Fröding. Motståndet mot kvinnliga musiker var stort under 
Andrées levnadstid och som tonsättare hade hon svårt att slå igenom. 
När NorrlandsOperans Symfoniorkester uppför hennes verk Andante 
quasi recitativo för stråkar från 1877 är det första gången musiken 
spelas i Umeå. Verket inleder kvällens nordiska tema.

Jan Sandström 
Norrlandsfödde Jan Sandström är NorrlandsOperans nya Composer 
in Residence. Violinkonserten är det första stycke av tre som ingår i 
hans uppdrag som hustonsättare. Konserten är skriven speciellt för 
NorrlandsOperans Symfoniorkester och violinisten Elina Vähäla. Själv 
beskriver Sandström sin violinkonsert som ”ett experiment kring min-
nen och känslor. Du lyssnade för länge sedan, kanske för hundra år 
sedan, på en romantisk violinkonsert som du minns gav dig alldeles 
speciella känslor. Hur lät konserten? Vad minns du, och vad kände 
du? Det är naturligtvis Sibelius violinkonsert, men du har inte hört den 
sedan dess”.



     Efter utbildning vid Musikhögskolan i Piteå fortsatte Sandström 
studera vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. På Musikhögsko-
lan i Piteå är han numera professor i musikalisk gestaltning och  
sedan 2003 är han ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien. 
Bland en rad priser och utmärkelser kan nämnas Stora Christ 
Johnson-priset, Litteris et Artibus och tidigare i år Guldbaggen för 
bästa originalmusik till filmen Sophelikoptern. Sandström fick sitt 
genombrott år 1990 med körverket Det är en ros utsprungen, en 
sällsam bearbetning av den välkända psalmen som älskats och 
älskas av körsångare och publik världen över. Mest känd är dock 
Motorcykelkonserten. Stycket uruppfördes 1989 av solotrombonis-
ten Christian Lindberg och är det internationellt mest spridda svenska 
orkesterverk som någonsin skrivits. Sedan uruppförandet har det 
spelats inte mindre än 600 gånger. Förutom en mängd verk för 
orkester, kammarorkester, kör, radioteater och balett har Sandström 
även komponerat fem operor. Rokokomaskineriet är den senaste, 
vilken i fjol hade premiär på Drottningholms slottsteater som en del 
av firandet av teaterns 250-årsjubileum. 
     Sandströms variationsrika musik genomsyras av olika, ibland till 
synes kontrasterande, influenser. Själv säger tonsättaren att nyfiken-
het är en ständig ledstjärna i hans arbete. Det känns i musiken. 
Motorcykelkonsertens mäktiga framfart överrumplar lyssnaren gång 
på gång där det i rasande tempo bär iväg mot horisonten. Körverket 
Det är en ros utsprungen är lika utforskande till formen, men rör sig 
snarare mot människans inre landskap. Här finns drag av sakral mys-
ticism där eftertänksamhet blandas med explosionsartade kraftfält. 
Litet möter stort, allvar möter humor. Sandström har en förmåga att 
sätta toner på det vanliga livet och de allmänmänskliga känslor som 
var och en bär inom sig. 
     När Elina Vähälä beskriver Sandströms Violinkonsert säger hon: 
”Genom hela verket finns en närvaro av Sibelius violinkonsert i form 
av fragment som dyker upp och försvinner, ändrade men igenkänn- 
bara. Sibelius violinkonsert är huggen i min ryggrad, så det är oer-
hört intressant att få spela dessa delar i ett helt annorlunda musika-
liskt landskap.”
  
Jean Sibelius 
Jean Sibelius första symfoni har ibland beskrivits som finska musi-
kens gensvar på Tjajkovskijs sena symfonier. Uruppförandet ägde 
rum i juni år 1900. Det var turbulenta tider. Året innan hade den ryska 
kejsaren utfärdat Februarimanifestet, vilket syftade till att begränsa 
Finlands nationella frihet. I protest skrev Sibelius ett flertal verk. Ett 
var Atenarnes sång, som uppfördes samtidigt som symfonin. Publi-
ken var hänförd och en recensent skrev att symfonin, som snart blev 
tonsättarens internationella genombrott, var den ”största skapelse 
som flutit ur Sibelius penna”. En ensam klarinett inleder symfonin. 
Successivt hörs ljudet av dämpade pukor. Pukorna återkommer i 
scherzot och i sista satsen knyter klarinetterna samman stycket till 
en dramatisk, känslosam och kraftfull final som till formen påminner 
om just den sene Tjajkovskij.
      Hedvig Ljungar 
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SR spelar in konserten som 
planeras att sändas den 7 juni.


