Norrlandsoperans Symfoniorkester

Hosokawa, Sandström
och Mozart
Umeå 8 februari 2018

På turné:
Luleå 10 feb, Piteå 11 feb, Stockholm 14 feb
Göteborg 15 feb, Vara 16 feb
Dirigent Elim Chan
Solist Claire Huangci, piano

Program
Toshio Hosokawa Blossoming II [13´]
Jan Sandström Solamente Tú [30´]
Paus

Wolfgang Amadeus Mozart Pianokonsert nr 24 [31´]
I. Allegro
II. Larghetto
III. Allegretto

Elim Chan, dirigent
Norrlandsoperans chefdirigent Elim Chan växte upp i Hong
Kong och 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. Säsongen
2018 dirigerar Chan – förutom här på Norrlandsoperan – bland
annat hos Royal Scottish National Orchestra, där hon blir första
gästdirigent med start säsongen 2018-19.

Claire Huangci, piano
Den hyllade pianisten Claire Huangci, född i New York, inledde
en internationell solokarriär redan som barn. Bara tio år gammal
gav hon en privat konsert för president Bill Clinton. Hon har spelat
med orkestrar i Asien, Europa och Nordamerika och tog 2011 som
yngsta deltagare emot andra pris i den tyska musiktävlingen
International ARD Music Competition. I sitt spel, säger Huangci,
vill hon ”skapa musik som stannar i lyssnarens sinne – inte bara för
att jag har snabba fingrar, utan för att det hela berör”.

Jan Sandström
Så är det äntligen dags för uruppförandet av ett nytt stycke
av Norrlandsoperans hustonsättare Jan Sandström (f 1954).
Violinkonserten, som uruppfördes förra året, var det första
stycke av tre som ingår i hans uppdrag som hustonsättare.
Orkesterverket So-lamente Tú är det andra. Titeln betyder ”Bara
du” och själv säger Sandström: ”Det sägs ju att musiken och
konsten tar vid där orden slutar, men om man kokar ned de här
tonerna och destillerar allt till ett par droppar så säger dropparna
nog: ’bara du’. Det är ju förstås ett kärleksbudskap riktat till en
speciell person, men om man inte bara vill vara privat; kanske vad
varje människa kort vill säga till någon nära.”
Jan Sandström har en förmåga att sätta toner på det stora i
livets litenhet – och det lilla i livets storhet. Musiken genomsyras
av humor och allvar, intensitet och distans. Mest känd är
Motorcykelkonserten för orkester och trombon. Det är ett av de
internationellt mest spridda svenska orkesterverk som skrivits och
sedan uruppförandet 1989 har det spelats 600 gånger. Nästan
lika välkänd är den andra trombonkonserten Don Quixote från
1994. Den är liksom Motorcykelkonserten tillägnad trombonisten
Christian Lindberg. Om Motorcykelkonserten inger en känsla
av att över asfalterade vägar ryta fram med blicken mot en
vidsträckt horisont, rör sig körverket Det är en ros utsprungen från
1990 snarare mot själens inre landskap. Skira förflyttningar mellan
tonerna kontrasteras av kraftfulla ljudexplosioner. Stycket är en
sällsam bearbetning av Praetorius välkända psalm som älskats av
körsångare och publik världen över.
Sin egen karriär började Sandström som korist och utöver
en ansenlig mängd körverk har han skrivit fem operor. Han

komponerar musik för allt från orkester och kammarorkester till
balett, radioteater och film. Bland en rad priser och utmärkelser
kan nämnas Stora Christ Johnson-priset och Litteris et Artibus.
I fjol fick han en Guldbagge för bästa originalmusik till filmen
Sophelikoptern – med Norrlandoperans Symfoniorkester som
spelat in soundtracket. Född i Vilhelmina utbildades han vid
Musikhögskolan i Piteå – där han numera själv är professor – och
vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Toshio Hosokawa
”Musik är platsen där toner möter tystnad.” Så har tonsättaren
Toshio Hosokawa (f 1950) sagt, och kanske avspeglas mottot
i hans musik. Hosokawa föddes i Hiroshima och studerade
komposition i Tokyo, Berlin och Freiburg. Sedan 1998 är han
hustonsättare hos symfoniorkestern i Tokyo och i samma stad är
han gästprofessor vid Musikhögskolan. Hosokawa komponerar
musik för orkester, kammarensemble, soloinstrument, röst
och film samt för traditionella japanska instrument. Hans
tonsättararbete genomsyras av en zenbuddhistisk hållning.
Mellan musik och buddhistisk filosofi ser han självklara samband.
Blossoming skrev han 2007, ursprungligen för stråkar. Fyra
år senare kom orkesterversionen med namnet Blossoming
II. Under flera år hade Hosokawa då arbetat med blomman
som utgångspunkt för sina kompositioner. Blomman har en
symbolladdad plats i japansk konst, kultur och spiritualitet.
Hosokawa växte dessutom upp med blommorna. Hans morfar
var mästare inom Ikebana – den traditionella japanska konsten
att arrangera blommor. Blossoming II handlar om lotusblomman,
som även är en symbol för buddhismen. När stycket spelas
på Norrlandsoperan innebär det ännu ett unikt uppförande i
Sverige.

Wolfgang Amadeus Mozart
Pianokonsert nr 24 av Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
avslutar kvällens konsert. Mozart skrev den vintern 1785-86 under
sin fjärde säsong i Wien. Strax innan premiären av hans komiska
opera Figaros bröllop var pianokonserten klar. Den sticker ut
bland Mozarts övriga solokonserter eftersom den är skriven
i moll. Musiken skiljer sig dessutom drastiskt från den glada
Figaro. Stycket är känt för att vara ett av hans allra vackraste –
och för att det är mycket avancerat att spela. Vid premiären på
Burgtheater i Wien i april 1786 var Mozart själv solist. Dessutom
dirigerade han hela konserten – från pianot.
Hedvig Ljungar

Sparbanksstiftelsen Norrland satsar på regional utveckling och kultur.
Stiftelsen har inköpt två kvalitetsfioler som får disponeras av NorrlandsOperan i Umeå, en raritet tillverkad i Mantua Camilli Skola ca 1745
och en svensktillverkad fiol av Jan Larsson från Malung.
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