
Program

Norrlandsoperans Symfoniorkester 

   

Beethovens 5:a 
& Strauss oboekonsert  

14 februari
Dirigent Eric Solén 

Solist Yui Ito, oboe

Ingvar Lidholm  Greetings from an Old World  [17`]

Richard Strauss Oboekonsert  [25`]

I. Allegro moderato 
II. Andante 

III. Vivace – Allegro

Paus

Ludwig van Beethoven Symfoni nr 5  [35`]

I. Allegro con brio 
II. Andante con moto 
III. Scherzo. Allegro 

IV. Allegro



Eric Solén, dirigent

Efter studier i piano och dirigering vid Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm vann Eric Solén första pris i 
Kungliga Operans dirigenttävling 1996. 2001 började han 
arbeta som ställföreträdande General Musik Direktor 
vid tyska Staatstheater Oldenburg. Under många år var 
därefter verksam i Tyskland. Numera turnerar han i Europa 
och Sverige. Två gånger har han fått Kungliga Musikaliska 
Akademins stora dirigentstipendium. Eric Solén var senast 
engagerad vid Norrlandsoperan med uppsättningen av La 
traviata. 2017 dirigerade han Faust. 

Yui Ito, oboe

Norrlandsoperans förstaoboist Yui Ito började spela piano 
som fyraåring. När hon var 13 började hon med oboe och efter 
examen från Hokkaido University of Education flyttade hon till 
Bergen i Norge för att studera vid Griegakademiet. Därefter 
studerade hon vidare vid Norges Musikkhøgskole i Oslo. År 
2009 erhöll hon andrapris i den japanska musiktävlingen 
Himes Competition. Som solist har Yui Ito förutom med många 
orkestrar i Norge också framträtt med ett flertal orkestrar i 
Japan. 

Drömmar, villfarelser, irrfärder

När Ingvar Lidholm (1921-2017) skrev Greetings from an Old 
World år 1976 var han redan etablerad som en av Sveriges 
mest inflytelserika tonsättare. Trots att hans verksamhet 
sträcker sig över decennier är produktionen inte särskilt 
omfattande. Alltjämt sitter Lidholms avtryck i svenskt musikliv 
som etsade. 

 Efter studier i violin och dirigering vid Kungliga 
Musikhögskolan arbetade Lidholm som violast i Kungliga 
Hovkapellet. Åren 1956-1965 var han kammarmusikchef på 
Sveriges Radio. Han var även professor i komposition vid 
sin egen gamla högskola. Ett viktigt forum för Lidholms 
arbete under 1900-talets första hälft var den så kallade 
Måndagsgruppen. Hemma hos tonsättaren Karl-Birger 
Blomdahl träffades en samling radikala tonsättare och 
diskuterade musik. Måndagsgruppen var ett rum för kreativa 
experiment. Arbetet gick ut på att utvidga musikens gränser 
genom att ta spjärn mot neoklassicismen och senromantiken. 
Lidholm var envis och genomförde tankeexperimenten med 
bravur. Som 26-åring skrev han körverket Laudi. Året var 
1948. Många – bland andra Eric Ericsson – menade att stycket 
var omöjligt att framföra. Men Lidholm stod på sig, och när 
urpremiären var genomförd hade han på vid gavel slagit 
upp tidigare oöppnade dörrar till den svenska körmusiken. 
Bland hans mer kända stycken bör också nämnas operan Ett 
drömspel – ett banbrytande verk som pekar både bakåt och 
framåt.



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.

 Greetings from an Old World från 1976 är febrig, drömsk, 
hisnande. Den ”gamla världen” i titeln har att göra med 
styckets blandning av sinsemellan mycket olika stilar. 
Lidholm var inte ensam om greppet – att använda både 
tonalitet och atonalitet i ett och samma stycke var vanligt 
på 70-talet hos skandinaviska tonsättare – Lars Johan 
Werle och Lars Edlund är två exempel. Greetings from an 
Old World var ett beställningsverk från the Clarion Music 
Society i New York och uruppfördes i Lincoln Center, New 
York. Lidholm visar prov på utpräglad kompositorisk skärpa 
och personlig integritet. Trots att musiken till att börja med 
väcker motstånd öppnar den för dialog och samförstånd. 
I snårskogen uppträder symmetri. I kalejdoskopets 
sammelsurium får vi syn på urskiljbara mönster. 

 I samband med sin 90-årsdag sa Lidholm i en intervju 
i Sveriges Radio att det till syvende och sist handlar om 
melodier: ”Jag har försökt att gå rakt fram och ändå har jag 
haft väldigt många sidospår så att säga, men en huvudlinje 
har alltid funnits i det som jag har försökt att skriva – 

/…/ och det tycker jag nog är det melodiska.”

Soldaten som beställde en konsert

Historien bakom Richard Strauss (1864-1949) oboekonsert 
är häpnadsväckande. Vid andra världskrigets slut befann sig 
Strauss i Garmisch-Partenkirchen i Bayern. På gatan började 
han prata med några amerikanska soldater. Av en händelse 
var en av soldaterna – John de Lancie – försteoboist i 
Pittsburgh Orchestra. Som stor Straussbeundrare bad han 
tonsättaren komponera en oboekonsert. Sagt och gjort. 
Oboekonserten blev Strauss näst sista verk. Han var närmare 
åttio år när han skrev den, och konserten uruppfördes i Zürich 
1946. John de Lancie – som sått fröet till skapelsen – fick dock 
inte spela sitt beställningsverk förrän ett bra tag senare.

Ödessymfonin

Ludwig van Beethovens (1770-1827) nio symfonier är 
alla mycket kraftfulla, och alla mycket olika. Symfoni nr 
5 har en förmåga att nagla fast lyssnaren på ett sätt som 
liknar en god bok. Satserna är uppbyggda på ett snillrikt 
och dramaturgiskt sätt som aktiverar öron och sinnen hos 
lyssnaren. Längtan efter att höra hur det ska gå blir en 
sammanlänkande kraft i styckets flätverk av spänning och 
eftertanke. Beethoven skrev konserten åren 1804-1808 och 
vid premiären på Theater an der Wien gjorde den genast 
succé. Under sina åtta sista levnadsår hade Beethoven en 
ständig, oavlönad sekreterare vid namn Anton Schindler. 
Utifrån sina anteckningar skrev Schindler en berömd biografi 
över Beethoven och det var i den boken som femman fick sitt 
smeknamn ”Ödessymfonin”..

Hedvig Ljungar



Norrlandsoperans Symfoniorkester 

Violin 1
Hyojung Park
Marc Power
Matias Malmqvist
Kersti Wilhelmsson
Per-Erik Andersson
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Violin 2
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Fredrik Syberg
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Oboe
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Johannes Ögren
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Jonas Olsson Hakelind 

Fagott
Maria Hellström
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Johan Segerman 

Horn
Orvar Johansson
Yerang Ko

Trumpet
Malin Silbo Ohlsson
Andreas Karlsson Walleng  

Trombon
Peter Nygren
Daniel Hedin
Mathias Petersson

Pukor
Hans Lindbäck 

Slagverk
Mats Lindström 

Piano
Erik Risberg

Önska din favoritlåt till Publikens önskekonsert 23 maj! 
Mer info: norrlandsoperan.se

Vi påminner om att av upphovsrättsliga 
skäl är det inte tillåtet att fotografera 
och/ eller filma under föreställningar 
och konserter.


