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1. Rhythmic, suggestive exhortation 
2. Melodic, mystical middle section 

3. Chorale, when the elements above are mixed together

Program

1. Moderato quasi marcia 
2. Menuetto. Tempo di minuetto 

3. Andante con moto 
4. Finale. Allegro molto

I. Allegro con fuoco 
II. Alla siciliana. Allegro vivace. Andante 

III. Lento con molta espressione 
IV. Allegro di molto

Benjamin Staern Wave Movements [12`]

Amy Beach Gaelic Symphony [41`]

Antonin Dvořák Blåsarserenad [24`]

Paus



Elim Chan, dirigent

Norrlandsoperans Symfoniorkesters chefdirigent Elim Chan 
utbildades vid Smith College i Massachusetts och University of 
Michigan. 2014 vann hon, som första kvinna någonsin, Donatella 
Flick Conducting Competition, en tävling för dirigenter som 
arrangeras av London Symphony Orchestra. Vinsten gav henne 
uppdraget som biträdande dirigent för orkestern säsongen 
2015–16. Kommande säsong dirigerar Chan – förutom på 
Norrlandsoperan – bland annat hos The Royal Scottish National 
Orchestra, där hon blir 1:a gästdirigent.

Variationer i vatten hos Benjamin Staern

Tonsättaren Benjamin Staern uppfattar och skapar musik utifrån 
så kallad synestesi – ett fenomen som innebär att man associerar 
klangspråk och tonvärldar med färger. Måhända är hans stycke 
Wave Movements ett särskilt exempel på det. Musiken är indelad 
i tre satser som var och en handlar om vatten – dess skiftningar 
och variationer i form och färg, ljud och stämning. Den första 
satsen är rytmisk och dundrar kraftfullt som oceanens 
buteljgröna vågor. Den andra är melodisk och mystisk. 
Musiken klingar som speglingar på ytan av en stilla sjö i 
sommarskymningen. Eller oroar som spruckna, vidsträckta isar 
om vintern. Den avslutade satsen är en koral. Himlen spricker 
upp, fukten ångar till moln och mot marken träffar den sista 
regndroppen efter skyfallet. 

Benjamin Staern komponerar för orkester och kammarorkester, 
soloinstrument, röst och elektroakustiska instrument. Han 
studerade cello, piano, slagverk och musikvetenskap innan han 
2005 tog examen i komposition vid Musikhögskolan i Malmö. 
Sedan dess har hans musik framförts av orkestrar i Norden, 
Europa och Asien. Perioden 2010–14 var han hustonsättare 
hos New European Ensemble i Amsterdam. 2016 hade hans 
kritikerrosade opera Snödrottningen premiär på Malmö Opera. 
Wave Movements skrev han på beställning av Staatsorchester 
Rheinische Philharmonie 2012.

Folkmusik och blås hos Amy Beach
och Antonin Dvořák

Fyra år gammal komponerade underbarnet Amy Beach (1867-
1944) tre valser för piano. När hon var sexton debuterade hon 
som konsertpianist i Boston Music Hall. 1896 uruppfördes hennes 
verk Gaelic Symphony med Boston Symphony. Beach var 29 år 
och redan historisk – med Gaelic Symphony blev hon den första 
amerikanska kvinnan som skrev och publicerade en symfoni. 
Någon formell utbildning i tonsättning hade hon inte. I gengäld 
lärde hon sig på egen hand, bland annat genom att själv 
översätta läroböcker av kompositörer som Hector Berlioz och 



François-Auguste Gevaert. 
Liksom för andra kvinnliga konstnärer i tiden var det musikaliska 
utrymmet för Beach trångt. Avsaknaden av utbildning vändes 
emot henne. I egenskap av kvinna förväntades hon bli 
pianolärare. Det ville hon inte. Samhället vilade på en idé att det 
offentliga livet var mannens område medan kvinnans domän 
var hemmet. Vilka konsekvenser det fick för kvinnliga tonsättare 
hade Fanny Mendelssohn slagit fast redan 1820: ”För honom är 
musik en profession, för henne på sin höjd en dekoration.” Trots 
de skeva förutsättningarna gick det bra för Beach. Av kritiker 
jämfördes hon med Cherubini och Bach. Hon skrev musik 
för orkester, kammarorkester, kör och solosång och var även 
en skarpsinnig musikskribent. Artiklarna kunde ha rubriker 
som ”Känsla kontra intellekt i musik” och ”Till flickan som vill 
komponera”. 

Utmärkande för Gaelic Symphony är dess kraftfulla partier för 
träblås. I arbetet med stycket tog Beach intryck av engelsk 
och skotsk folkmusik. En viktig inspiratör för henne var Antonin 
Dvořák (1814-1894). Hans Blåsarserenad är liksom Gaelic 
Symphony full av folkmusikaliska referenser i tonspråk och 
rytmik. I Dvořáks fall är det den slaviska folkmusiken, vilket 
till exempel går att höra i andra satsens inslag av den slaviska 
dansformen furiant. Dvořák kom från Böhmen och försörjde sig 
under större delen av sitt liv som musiker i Prags operaorkester. 
1871, då 57 år, sa han upp sig från anställningen som förste 
altviolinist. Skälet var att han ville komponera på heltid. Trots 
att han etablerade sig sent hann han skriva en mängd verk: 
symfonier, kammarmusik, körverk och konserter, operor, 
skådespelsmusik och symfoniska dikter. Blåsarserenad skrev han 
under två veckor i januari 1878. I november samma år dirigerande 
han urpremiären. Stycket gjorde succé och lovordades av bland 
andra Johannes Brahms. Han lyfte fram Dvořáks förmåga att 
skriva för träblås och menade att stycket var en njutning att höra 
och förmodligen också att spela. 

Intresset för folkmusik fortsatte vara en ledstjärna för både 
Dvořák och Amy Beach. När Dvořák under några år i slutet av 
1800-talet ledde National Conservatory i New York kom han i 
kontakt med nordamerikansk och afroamerikansk folkmusik som 
bygger på så kallade pentatoniska skalor. Dvořák tog intryck 
av klangvärldarna och vävde in skalorna i sin musik. Så gjorde 
senare också Amy Beach. 

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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