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Ouvertyr nr 2 i Ess-dur [7’] 
 
 
Panda in love [22’] 
Concerto for Tuba and Orchestra  
1. Panda Searching for Something he cannot Find  
2. Lion Cub (Cadenza) 
3. Panda in Love 
4. Panda in Protest - Goes to Tianamen Square  
5. Speach of the Panda (Cadenza-Intermezzo) 
6. Panda Climbing up the Hill... into a World of 
Freedom 

 
 

Louise Farrenc  
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Christian Lindberg 
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Pjotr Tjajkovskij  
(1840-1893) 

 
PAUS

Symfoni nr 4 i f-moll [44’] 
I. Andante sostenuto. Moderato con anima  
(F Minor). Moderato assai, quasi Andante  
(B Major - F Major). Allegro vivo (F Minor)
II. Andantino in modo di canzona 
III. Scherzo. Pizzicato ostinato. Allegro 
IV. Finale. Allegro con fuoco

 



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.

Kvällens musikaliska resa startar i det tidiga 1800-talets 
Paris, fortsätter i den samtida storstadsdjungeln och slutar  
i ett ödesmättat Ryssland.

Louise Farrenc  
Inledningsvis får vi stifta bekantskap med Parisfödda Louise Farrenc. 
Farrenc studerade piano vid Musikkonservatoriet i Paris och var där-
efter verksam som solopianist och tonsättare. Ouvertyr 2 från 1834 
är ett av hennes tidigaste verk. Kompositören Hector Berlioz ska om 
verket något fördomsfullt ha sagt att det visade prov på en ”bland 
kvinnor ovanlig talang”.  
 Till skillnad från många andra kvinnliga musiker blev Farrenc 
erkänd som solopianist redan under sin livstid. Det gällde inte hennes 
kompositioner i samma utsträckning. Trots det delvis uteblivna ge-
höret fortsatte Farrenc dock att skriva såväl orkester- som kammar-
musik. Därtill var hon redaktör för en omfattande bok om tidig musik 
för piano med titeln Le tresor des pianistes, pianisternas skatt. Tio 
år efter uruppförandet av Ouvertyr 2 blev Farrenc professor i piano – 
som enda kvinna under hela 1800-talet – vid Musikkonservatoriet.
 
Christian Lindberg  
Från Paris förflyttar vi oss till Sverige och tubakonserten Panda in 
love, speciellt skriven för den virtuose tubaisten Øysten Baadsvik av 
den världsberömde trombonisten, tonsättaren och dirigenten Chris-
tian Lindberg. Panda in love hade premiär i Sundsvall 2010 och fick 
ett mycket fint mottagande. 2013 gjordes en inspelning för BIS med 
Arctic Philharmonic Orchestra. Stycket består av sex satser där varje 
titel är lika fantasieggande.  
 Panda in love är emellertid inte någon renodlad programmusik 
– det finns alltså ingen dramatisk handling som ligger till grund för 
kompositionen. De sex titlarna ger istället en inblick i Lindbergs inre 
skaparvärld, och kan fungera som inspiration för att som lyssnare på 
egen hand skapa sig en berättelse utifrån musiken. 
     Lindberg började spela trombon som sjuttonåring. Två år senare 
blev han anställd i Kungliga Hovkapellet i Stockholm och sedan mil-
lennieskiftet är han verksam på heltid som tonsättare och dirigent. 
Han är chefdirigent för Arctic Philharmonic Orchestra i Nordnorge 
och Israel Netanya Kibbutz Orchestra. Tillsammans med Norrköpings 
Symfoniorkester har han gjort ett flertal inspelningar av Allan Petters-
sons musik. Sedan 1996 är Lindberg ledamot av Kungliga Musika-
liska Akademien. I sitt samarbete med tonsättaren Jan Sandström 
har han uruppfört tre trombonkonserter. 
 Motorcykelkonserten från 1989 har rönt stora internationella 
framgångar. Som solotrombonist såväl som dirigent och tonsät-
tare är Lindberg flitigt anlitad av orkestrar över hela världen. 2016 



utnämndes Lindberg till årets artist i International Classical Music 
Awards. Han har även vunnit en internationell omröstning på Clas-
sic FM – en av världens största radiostationer för klassisk musik 
– och har i Sverige erhållit priser som Fonogrampriset, Grammis 
och Litteris et Artibus. 
     Med Panda in love som talande exempel har Lindbergs 
tonsättningar ofta tankeväckande och humoristiska titlar. Liksom 
ofta är fallet med musiken avspeglar titlarna den kommunikation 
och kontakt med publiken som alltid är central hos Lindberg. 
Själv menar han att han saknar särskild musikalisk stil. Han kom-
ponerar inte enligt regler, utan lyssnar till vad sinnet och själen 
säger och skriver därefter helt enkelt ned vad han hör.  

Tubaisten Øysten Baadsvik fick sin utbildning vid Indiana Uni-
versity i USA. 1991 vann han två priser vid tävlingen Concours 
International d’Exécution Musicale i Genève, vilket inledde hans 
internationella karriär. Baadsvik är den enda tubaisten i världen 
som försörjer sig som solist på heltid. Han har uruppfört omkring 
fyrtio soloverk och har bland annat spelat med de filharmoniska 
orkestrarna i Oslo, Bergen, Warsawa och Singapore, symfonior-
kestern i Taipei och Orchestra Victoria i Melbourne. Baadsvik har 
en stor skara anhängare på Youtube, där det originella verket 
Fnugg nått särskild spridning. 
 
Pjotr Tjajkovskij  
Pjotr Tjajkovskijs fjärde symfoni avslutar kvällens konsert. Det är 
ett mäktigt stycke vars inledande och avslutande fanfarer väcker 
laddade känslor av dramatik, sorg och passion. Ibland kallas 
symfonin bara Fatum, latin för ordet öde.  
 Tjajkovskij skrev symfonin mellan 1877 och 1878, under en 
period då han var djupt deprimerad. I brev till vännen Nadezha 
von Meck – som stycket även var dedikerat till – försökte han 
sätta ord på musiken genom att beskriva ödestematiken. Musi-
ken var dock omöjlig att beskriva i ord, och han avslutade brevet 
med att likna stycket vid ett verklighetstroget eko från upplevel-
sen av depressionen. 
 Hela sitt liv tampades Tjajkovskij med återkommande psy-
kiska sjukdomar och känslan av utanförskap. Han skrev, förutom 
sju symfonier, elva operor, stråkkvartetter, pianokonserter och 
tre baletter.
       
      Hedvig Ljungar
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