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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.

Tuomas Hannikainen, dirigent

Efter studier vid Sibelius-Akademin har Tuomas Hannikainen de se-
naste åren haft framgångsrika samarbeten med exempelvis Finlands 
Radios Symfoniorkester, Avanti Kammarorkester, Hamburg Symfoni-
orkester och WDR Rundfunk Orchester. Han har varit chefsdirigent 
och konstnärlig ledare för Tammerfors Filharmoniska Orkester och 
undervisar sedan 2010 vid Sibelius-Akademin tillsammans med sin 
gamle lärare Jorma Panula. 

Hedvig Paulig, sopran

Helsingforsfödda Hedvig Paulig utbildades vid Sibelius-Akademin och 
The Royal Academy of Music i London. Dessutom har hon en kandi-
datexamen i statsvetenskap. Paulig är flitigt anlitad vid operahus i 
Finland och har sjungit konserter med bland andra Helsingforsfilhar-
monin, Lapland Kammarorkester och Avanti Kammarorkester. Hon 
har fått flera utmärkelser och vann 2011 första pris i tävlingen Sibelius 
Competition.

Susanna Levonen, berättare

Susanna Levonen är fast anställd på NorrlandsOperan sedan 2007. 
Hon är född i Tampere i Finland och utbildades vid Kungliga Musik-
högskolan i Stockholm, Sibelius-Akademin och Musik- och teater-
högskolan i Göteborg. Hon har sjungit vid Sveriges stora opera- och 
konserthus och har vid sidan om en omfattande klassisk repertoar 
ett särskilt intresse för samtida musik. Tidigare i höst erhöll Levonen 
NorrlandsOperans Vänners stipendium.

Hundra år av frihet –
musikaliskt perspektiv på Finland nu och då

I år är det 100 år sedan Finland blev en självständig nation. Tre ton-
sättare står på programmet för att fira jubileet – Lotta Wennäkoski, 
Jean Sibelius och Joseph Martin Kraus.
”Jag har alltid varit fascinerad av det knappt hörbara.” Så säger 
Lotta Wennäkoski (f 1970) om sitt sätt att komponera. Utgångspunkten 
återspeglas i hennes musik. Den är utforskande, nyfiken och kompro-
misslös. Wennäkoski studerade violin och ungersk folkmusik vid Béla 
Bartók-konservatoriet i Budapest och fortsatte med komposition vid 
Sibelius-Akademin i Helsingfors. 2003 debuterade hon med ett stycke 
beställt av Esa-Pekka Salonen och Helsingforsfilharmonin. Säsongen 
2010-11 var hon hustonsättare hos Tapiola Sinfonietta. Wennäkoski 
skriver musik för orkester, kör, scenkonst, film och radioteater. Hösten 
2017 hade hennes stycke Flounce premiär, en beställning av BBC 
Symphony Orchestra som dirigerades av Sakari Oramo. 
Kammarorkesterverket Verdigris uruppfördes år 2015 på uppdrag 
av Scottish Chamber Orchestra. I det säregna stycket använder 



musikerna okonventionella tekniker på sina instrument och ibland 
också sina röster. Dessutom står Verdigris i dialog med tidigare 
finsk musik. Verkets utgångspunkt är den symfoniska dikten En 
Saga, skriven 1892 av den finska nationalhjälten Jean Sibelius 
(1865-1957). Sibelius var vid styckets tillkomst lärare vid vad som 
sedermera blev Wennäkoskis skola – Sibelius-Akademin. Musiken 
i En Saga kallade han för ”renodlad romantik”. Sibelius blev en 
centralfigur för nordisk nationalromantik och satte, med verket 
Finlandia från 1899, Finland på den musikaliska kartan. 
 Drygt trettio år efter uruppförandet av En Saga stod tonsättaren 
på toppen av sin karriär. 1924 hade han skrivit sin sjunde, hyllade 
symfoni. Men han led av svår ångest, sviktande självkänsla och 
besvärliga alkoholproblem. År 1925 hade han av Det Kongelige 
Teater i Köpenhamn fått i uppdrag att skriva teatermusik till 
skådespelet Stormen av William Shakespeare. Tiden var knapp, 
och kanske tyckte Sibelius att det var skönt att begrava sig i 
arbete. Vid premiären gjorde stycket succé och enligt kritikerna 
var kombination av de två mästarna – Sibelius och Shakespeare 
– genialisk. Att skriva musik till Shakespeares storslagna språk 
måste ha varit en utmaning. Hur skapa en musikalisk dräkt 
avsedd för en dramatisk text som står i dialog med orden utan 
att illustrera dem? Sibelius kunde uppenbarligen den konsten. I 
tonsättningen blandar han 1890-talets nationalromantik med det 
tidiga 1900-talets djärva klangfärger – musiken är drömsk, kraft-
full och medryckande. Stormen blev det sista av ett flertal stycken 
teatermusik som Sibelius skrev.
 Också Joseph Martin Kraus (1756-1792) – ibland kallad ”den 
svenske Mozart” – skrev musik för scenen. Han föddes i Tyskland 
och kom via en studiekamrat till Stockholm. Det första han skrev 
i Sverige var en enaktsopera utifrån libretto av författaren Johan 
Henrik Kellgren. Efter att ha sett en repetion av operan på Ulriks-
dals slottsteater ska kung Gustav III ha blivit så förtjust i Kraus att 
han omedelbart utsåg honom till kapellmästare för Stockholms 
nya operahus. Vidare bekostade kungen tonsättarens utlands-
studier. Kraus var framgångsrik och skrev förutom tre operor en 
ansenlig mängd musikstycken för orkester och kammarensembler. 
Men det politiska läget i Sverige var oroligt, och den välkända 
maskeradbalen på Operan 1792 fick ett makabert slut för kungen. 
 Sorgemusik över kung Gustav III färdigställdes av Kraus till jord-
fästningen. Begravningsmusiken för kungen blev ett av hans sista 
stycken – senare det året dog också Kraus.
Som kuriosa framförs ikväll även Styrlanders Kadrilj som lär ha 
spelats i samma ögonblick som konungamördaren Anckarström 
höjde pistolen! 

Hedvig Ljungar



Stormen

Trollkarlen Prospero har blivit bortjagad från sitt hertigdöme Mi-
lano till en ö där han bor tillsammans med sin dotter Miranda. Här 
härskar han över luftanden Ariel och monstret Caliban. Prospero 
frammanar en storm på havet och ett skepp med hans fiender 
lider skeppsbrott. De överlevande lyckas ta sig iland på Prosperos 
ö, där de ytterligare får känna på hans hämnd. Men när sonen till 
en av hans antagonister och hans egen dotter Miranda finner kär-
leken, välsignar han den. Han förlåter också den trotsige Caliban 
och låter Ariel flyga fritt. Han väljer bort sina magiska krafter och 
återvänder till Milano.  

William Shakespeare

Kanske är Stormen William Shakespeares eget avsked till både 
livet och konsten. Det är hur som helst hans sista pjäs. Efter att ha 
färdigställt den år 1611 återvände han från teatervärlden i London 
till sin födelsestad Stratford. Där tillbringade han sina sista år fram 
tills han dog 1616, 52 år gammal. Shakespeare, Englands natio-
nalskald och av många ansedd som världslitteraturens främsta 
dramatiker, skrev även episka dikter och sonetter. Bland alla hans 
verk finns teaterhistoriens mest kända, som Hamlet, Romeo och 
Julia, Kung Lear och Macbeth.

Berättare: Susanna Levonen



Begravningskantat

VII Aria

Ditt lif en kedja var, gustavers son och like,
af mödors och af otacks rön,

den sista stund deraf som unnades vår bön,
var än på grafvens brant en frälsning,

en frälsning för ditt rike.

Ditt lif en kedja var af mödors och af otacks rön;
den sista stund som unnades vår bön,

var än på grafvens brant en frälsning för ditt rike:
för dina dygder, för dina dygder hvilken lön!

IV Aria

På thronens höjd tyrannen skryter
af dygd och mensklighets förakt:

det hämnas ej, det blod som flyter
han grånar, grånar i en hatad makt.

Och du, den mildaste bland alla,
som nånsin styrt ett söndradt land,

din lön, din lön, din lott det blef att falla
för yrslan af en skonad hand!

XI Aria

O hamn af hjelte, far och maka,
som skiftat på så blodigt sätt,

den thron du vådligt stor, beklädt,
mot en som intet agg och inga stormar skaka.

O hamn af hjälte, far och maka,
se ner uppå ditt folk, förlåtande tillbaka,

och glömsk af menskors oförrätt,
ännu ifrån din höjd med samma ömhet vaka

för Sverges väl och för din ätt!

Se ner uppå ditt folk, förlåtande tillbaka!
O hamn af hjelte, far och maka,

glömsk af menskors oförrätt,
ännu ifrån din höjd med samma ömhet vaka

för Sverges väl och för din ätt!

XII Coro

Kungars Gud! Kungars Gud!
Mot brottets panna slunga dina åskors brand!

Men förtyng ej straffets hand.
Låt ej hämdens fasa stanna öfver ett olyckligt land!

Text: Carl Gustaf Leopold



Sibelius, ur Stormen

Ariel´s First song

Come unto these yellow sands,
And then take hands:

Court´sied when you have, and kiss´d,
The wild wawes whist,

Foot is featly here and there;
And sweet sprites, the burden bear

Hark, hark!
Bow, wow,

The watch-dogs bark: Bow, wow,
Cock-a-doodle-doo!

Hark, hark! I hear
The strain of strutting chanticleer

Cry, Cock-a-doodle-doo

Ariel´s Second Song

Full fathom five thy father lies;
Of his bones are coral made;

Those are pearls that were his eyes:
Nothing of him that doth fade, 
But doth suffer a sea-change

Into something rich and strange
Sea-nymphs hourly ring his knell:

Ding-dong
Hark! Now I hear them, – ding-dong bell

Ariel´s Fourth song

Before you can say, ”Come” and ”go”,
And breathe twice; and cry, ”so, so”;

Each one tripping on his toe,
Will be here with mop and mow

Do you love me, Master? no?

Juno´s Song

Honour, riches, marriage-blessing,
Long continuance, and increasing,

Hourly joys be still upon you!
Juno sings her blessings on you

Earth´s increase, and foison plenty,
Barns and garners never empty;

Vines, with clust´ring bunches growing;
Plants, with goodly burden bowing;
Spring come to you, at the farthest,

In the very end of harvest!
Scarcity and want shall shun you

Cares´blessing so is on you



Ariels Fifth Song

Where the bee sucks, there suck I;
In a cowslip´s bell I lie

There I couch when owls do cry
On the bat´s back I do fly

After summer merrily:
Merrily, merrily shall I live now,

Under the blossom that hangs on the bough.

Sopran: Hedvig Paulig



Norrlandsoperans Symfoniorkester

Violin 1
Alexander Kagan
Hyojung Park
Fredrik Syberg
Ola Lindgård
Mikhail Zatin
Per-Erik Andersson
Victor Mobäck
Anders Unnersjö

Violin 2
Pontus Björk
Matias Malmqvist
Nicole Ladenthin
Paula Hedvall
Kersti Wilhelmsson
Håkan Svedell
Frieda Mossop
EvaBritt Molander

Viola
Susanja Nielsen
Pär Lindqvist
Åsa Hjelm
Sophie Bretschneider
Jaan Ader
Örjan Haage

Violoncell
Björn Risberg
Åke Hedman
Karin Bjurman
Jessie Langhard
Kerstin Isaksson
Kristina Tereschatov

Kontrabas
Kjetil Laukholm
Charlotte Petersson
Josefin Landmér
Eric Nilsson 

Flöjt
Nicolò Manachino
Pepita del Rio

Oboe
Yui Ito
Johannes Ögren

Klarinett
Bengt Sandström
Jonas Olsson Hakelind
Tomas Agnas

Fagott
Maria Hellström
Magnus Bagge
Emanuel Johansson

Valthorn
Orvar Johansson
Magnus Wretblad
Tommy Knutsson
Anders Kjellberg

Trumpet
Malin Silbo Ohlsson
Andreas Karlsson Walleng
Viktor Lindholm

Trombon
Peter Nygren
Daniel Hedin
Mathias Petersson

Tuba
Linus Mattsson 

Pukor
Hans Lindbäck

Slagverk 
Mats Lindström
Per Mikaelsson

Harpa
Pia Rosengren

Vi ses på operan


