
Kammarmusik med musiker ur 
Norrlandsoperans Symfoniorkester

Våra musiker 
i närbild

13 januari 2018

Alltid lördagar. 

Alltid kl 15.00. 

Alltid eftersnack.



Program
Szymanowsky 

Tre Paganini-kapriser op 40 
Ca 10 min

Den polske tonsättaren Karol Szymanowski 
var även en framstående pianist. Då han 

skulle konsertera med några violinistvänner 
komponerade han parafraser på tre av Paganinis 

kapriser för soloviolin: nr 20 i d-moll, nr 21 i 
a-moll, och nr 24 – tema med variationer, i a-moll. 
Genom att lägga till ett piano harmoniserade och 

förändrade han Paganinis musik, och dessa stycken 
har blivit originella duos med Paganinivirtuositet 

parad med Szymanowskis egensinniga klangvärld. 
Verket uruppfördes 25 april 918 i Elisavetgrad av 
violinisten Wiktor Goldfeld och tonsättaren själv 

vid pianot.

Alexander Kagan violin & Jonas Olsson piano.

Brahms  
Klarinettkvintett i h-moll, op 115 

Ca 37 min
Johannes Brahms klarinettkvintett är ett av 

den västerländska konstmusikens mest älskade 
och oftast spelade kammarmusikverk. W A 

Mozarts klarinettkvintett, från 1789, var en stor 
inspirationskälla för Brahms då han skapade 
detta verk. Kvintetten skrevs för den utsökte 

klarinettisten Richard Mühlfeld och fick sin offentliga 
världspremiär 12 december 1891 i Berlin.

 I Allegro  
II Adagio 

III Andantino   
- Presto non assai, ma con sentimento  

IV Con moto 
 

Bengt Sandström klarinett, Alexander Kagan 
violin, Mikhail Zatin violin, Märta Eriksson viola  

& Björn Risberg violoncell.



Jonas Olsson 
Piano

Bengt Sandström 
Klarinett

Mikhail Zatin  
Violin

Märta Eriksson  
Viola 

Alexander Kagan 
Violin

Björn Risberg 
Violoncell

Välkommen

I våra kammarmusikkonserter får du möta 
musiker ur Norrlandsoperans Symfoniorkester 

på närmare håll. Personerna bakom 
instrumenten har satt samman 

repertoaren utifrån sina egna val. 

Efteråt får du gärna stanna kvar och 
prata vidare med de medverkande. 

Medverkande



Mer på Norrlandsoperan

Välkommen till norrlandsoperan.se

Folkmusik  
med Nybyggnan 
Lör 3 feb kl 19.00

Välkommen till 
en folkmusikalisk 
saxofonkonsert i 

kammarmusikformat! 

Direkt efteråt blir det 
traddans  

med lokala folkmusiker.

Konsertkavalkad 
i januari & 

februari med 
Norrlandsoperans 
Symfoniorkester 

18. 1 Dvoraks Blåsarserenad  
25.1 Stravinskisj Eldfågeln  

1.2 Beethovens Violinkonsert  
8.2 Hosokawa, Sandström 

och Mozart

Boka dina konsertbiljetter på 
norrlandsoperan.se.

Om klassisk musik är din grej så är  
våra stammispaket det också.

• Förmånligt paketpris på konserter med Symfoniorkestern. 
• Din favoritplats i salongen, vid varje konsert!  
• Information om kommande konsertprogram före alla andra.  
• Erbjudanden på andra evenemang i Norrlandsoperans regi.

Bli konsertstammis våren 2018:  
Kontakta Biljetter & Besök innan första  

konserten 18 januari. 

Du som  
är 19 år  

eller yngre  
betalar endast  

60 kr. 


