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Program

I. Allegro affettuoso 
II. Intermezzo – Andantino grazioso 

III. Allegro vivace 

Robert Schumann Träumerei och Abendlied [8`] 
i arrangemang för stråkorkester av J. S. Svendsen

Igor Stravinskij Eldfågeln (1919) [20´]

Clara Schumann Pianokonsert [23´]

Paus

Lili Boulanger D’un soir triste [10`]



Johannes Gustavsson, dirigent

Johannes är Wermland Operas chefsdirigent sedan 2015 
och dirigerar både opera och symfonisk repertoar med flera 
ledande skandinaviska orkestrar. Han är även chefsdirigent 
för Oulu Symfoniorkester och konstnärlig ledare för Norska 
Ungdomssymfonikerne. Han har varit förste gästdirigent för 
Västerås Sinfonietta och konstnärlig rådgivare för Nordiska 
Kammarorkestern i Sundsvall. Han har mottagit Svenska 
dirigentpriset och Herbert Blomstedts Stipendium och vunnit pris 
i Solti- och Toscaninitävlingarna.

Anna Christensson, piano

I drygt tio år har Anna Christensson varit verksam som 
konsertpianist i Norden och Europa. På hemmaplan har hon 
framträtt med bland andra Kungliga Filharmonikerna, Göteborgs 
Symfoniker, Uppsala Kammarorkester samt symfoniorkestrarna 
i Gävle och Helsingborg. Hon utbildades på Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm och är vid sidan om solokarriären 
fast medlem i Curios Chamber Players, en ensemble som spelar 
samtida kammarmusik. 

I brytpunkten mellan romantik och avantgarde

Tiden efter första världskriget genomsyras av såväl hopp som 
dystopi. Lili Boulanger och Igor Stravinskij är revolutionärer. 
De gör upp med romantiken. Och utvecklar den. ”Panta rei”, 
skrev filosofen Herakleitos på 500-talet: allt hänger ihop. 
Makarna Schumann lever ett halvsekel tidigare och skriver några 
av romantikens allra mest medryckande musikstycken. Här 
tar kvällens konsert sin utgångspunkt – i brytpunkten mellan 
1800-talets romantik och avantgardet i det tidiga 1900-talets 
Paris.     
     Som elvaåring spelade underbarnet Clara Wieck Schumann 
(1819–1896) sin första solokonsert i Leipzig. Hon hade en 
begåvning utan motstycke och framförde ofta musiken ur 
minnet – helt utan noter. Förutom en hyllad pianist blev hon 
en erkänd tonsättare. Bland de världskända tonsättare som i 
form av skulpturer pryder interiören i Wiener Musikverein, Wiens 
konserthus, är hon den enda kvinnan. Pianokonserten i a-moll 
påbörjade hon som 13-åring. Hon uruppförde den när hon var 
16. Pappan Friedrich Wieck lade grunden för hennes utbildning. 
Hans elev Robert Schumann (1810–1856) blev sedermera Claras 
man. Robert var liksom Clara pianist, och även dirigent och 
musikkritiker. Dock var det Clara – solisten, tonsättaren, läraren – 
som drog in familjens pengar. Vid sina vidsträckta konsertturnéer 
marknadsförde hon Roberts musik och bidrog i hög grad till att 
sprida hans namn.
     Vid tiden för tillkomsten av Claras pianokonsert (1835) 
såväl som Roberts Träumerei (1838) och Abendlied (1849) var 



världen förhållandevis liten. Varken järnväg eller telefon hade 
uppfunnits. Andra delar av jorden låg långt bort. I filosofi, 
litteratur och konst stod människans enskilda känsloliv i centrum. 
Även om musikaliska epoker är svåra att ringa in – vad markerar 
något nytt, vad är utveckling av något gammalt? – återspeglas 
kanske något av detta hos Clara och Robert och den musik som 
betecknas som romantisk.
     Drygt ett halvsekel framåt i tiden befinner vi oss i den moderna 
tidens Paris. Banbrytande tonsättare skriver stramt och rytmiskt, 
Maurice Ravel betonar att komposition huvudsakligen är ett 
intellektuellt arbete. Pablo Picasso målar människor formade 
som kuber och 1910 har baletten Eldfågeln av Igor Stravinskij 
(1882–1971) premiär i Paris. Det är ett experimentellt allkonstverk 
av färg, form och rörelse. 
     På 36 Rue Ballu i samma stad bor familjen Boulanger. Varje 
onsdag anordnar de musikalisk salong i hemmet. Inbjudna gäster 
framför sina alster och till hyresvärdens förskräckelse installerar 
familjen en orgel i vardagsrummet! Lili Boulanger (1893–1918) är 
familjens underbarn. Hon drabbas tidigt av tuberkulos och lever 
nästan hela sitt liv på sanatorium. Storasyster Nadia lär henne 
spela piano. Nadia Boulanger är kompositör och pianist och blir 
senare en inflytelserik pianolärare med elever som Philip Glass, 
Leonard Bernstein och Quincy Jones. 1914 får Lili som första 
kvinna i historien – och den yngsta någonsin – det prestigefyllda 
Stora Rompriset. Samma år bryter första världskriget ut. Lili 
startar då en organisation som förser musiker som kallats in i 
Frankrike med mat och inspiration. Ett år efter krigets slut, 1919, 
dör Lili. Samma år skriver hon det melankoliska, djärva stycket 
D’un soir triste, bara 25 år.
     Igor Stravinskij står familjen Boulanger nära. Han är en 
förebild för Lili och samarbetspartner till Nadia. Vid Gargenville 
– familjens sommarställe – bygger man en bar vid namn Bar 
Stravinskij. Den finns fortfarande kvar i form av museum. Året då 
Lili dör börjar Igor och Nadia undervisa vid skolan École Normale. 
Där etablerar de en musikalisk filosofi baserad på känsla och 
intellekt i förening. Den skiljer sig drastiskt från den intellektuella 
samtidssyn som är utmärkande för tonsättare som till exempel 
Arnold Schönberg. 1919 är även året då Stravinskij reviderar 
Eldfågeln till den orkesterversion som spelas vid kvällens konsert. 
Musiken befinner sig mellan sentiment och fantasi, verklighet 
och dikt. Mer än en nej-sägande revolt mot romantiken framstår 
stycket som en dröm om brobygge. Som ett uttryck för att 
bearbeta och läka och mitt i ruinerna: skapa på nytt. 

Hedvig Ljungar

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.
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