
Program

Norrlandsoperans Symfoniorkester 

   

Waltons violinkonsert 
Umeå 21 februari

Stockholm 23 februari
Sundsvall 24 februari 

Dirigent JoAnn Falletta 

Solist Alexander Kagan, violin

Andrea Tarrodi Camelopardalis  [9`]

William Walton Violinkonsert  [31`]

I. Andante 
II. Presto 

III. Vivace

Paus

Wilhelm Stenhammar Symfoni nr 2  [46`]

I. Allegro energico 
II. Andante 

III. Scherzo: Allegro, ma non troppo presto  
IV. Finale: Sostenuto — Allegro vivace alla breve



JoAnn Falletta, dirigent

Legendariska JoAnn Falletta är sedan många år 
chefdirigent vid Buffalo Philharmonic Orchestra och Virginia 
Symphony Orchestra. Hon är också första gästdirigent vid 
Brevard Music Centre, North Carolina. Falletta har dirigerat 
över hundra orkestrar i Nordamerika och är verksam i Europa, 
Asien, Sydamerika och Afrika. Hon utbildades vid Juilliard 
School i New York och har under sin långa karriär erhållit en 
rad utmärkelser, däribland tre Grammispriser. 

Alexander Kagan, violin

Alexander föddes i Moskva i en familj med flera 
legendariska musiker. Som sexåring började han spela 
violin och utbildades därefter vid Musikkonservatoriet i sin 
födelsestad. Han studerade även professor Kolja Blacher 
– violinisten och dirigenten – i Berlin och Hamburg. Sedan 
säsongen 2016/17 är Alexander förste konsertmästare 
i Norrlandsoperans Symfoniorkester. Han gästspelar 
regelbundet med orkestrar i Europa och har ett särskilt 
intresse för kammarmusik. 

Solvarma drömmar

Allt började med en sällsam dröm om en prunkande djungel 
där Andrea Tarrodi (f. 1981) mötte en giraff. Hon hoppade 
upp på djurets rygg och skumpade ut i världen under en röd, 
stigande sol. På uppdrag av Cape Philharmonic Orchestra i 
Kapstaden skrev hon 2011 stycket Camelopardalis. Drömmen 
blev Tarrodis utgångspunkt både för styckets namn och själva 
musiken, och själv har hon sagt: ”Camelopardalis är det 
latinska namnet för giraffens stjärnbild. I mitten av stycket 
kan man också höra giraffens eget tema, presenterat av 
fagotten…” 

 Naturen är en ständig källa till inspiration när Andrea 
Tarrodi skriver musik. Liksom drömmen om giraffen 
inspirerade henne att skriva Camelopardalis spelade vattnet 
en betydelsefull roll för hennes arbete med stycket Ascent, 
som Norrlandsoperans Symfoniorkester uppförde hösten 
2017. Tarrodi skriver akustisk och elektroakustisk musik för 
varierande typer av ensembler och hennes verk spelas av 
orkestrar såväl i Sverige som internationellt. Hon är utbildad 
vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Conservatorio di 
Musica di Perugia och Musikhögskolan i Piteå. Hon är medlem 
i KVAST – Kvinnlig Anhopning Av Svenska Tonsättare – och har 
de senaste åren varit hustonsättare hos Sveriges Radio P2 och 
Västerås Sinfonietta. År 2018 tilldelades Tarrodi en Grammis 
i kategorin bästa klassiska skiva för Tarrodi: String Quartets 
med Dahlkvistkvartetten. Hennes musik har representerats 
vid Östersjöfestivalen i Berwaldhallen och våren 2018 var hon 
huvudperson vid Konserthusets årliga Tonsättarweekend. 



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.

Sval naturlyrik

Nationalromantikern Wilhelm Stenhammar (1871−1927) 
hade kring år 1909 börjat längta efter ett nytt tonspråk. 
Studier i kontrapunkt gav honom distans till wienklassicismen 
och romantiken och verktyg att utforska ett modernare 
uttryck. Med hjälp av strikta regler nådde han kompositorisk 
befrielse – med snäva ramar kan det uppstå stordåd. 
Stenhammar ville bort från det gamla för att släppa in frisk 
luft. Nytt i tiden var synonymt med modernisten Schönberg. 
Men Stenhammar ville mer än så, och om Symfoni nr 2 skrev 
han: ”I dessa Arnold Schönbergstider drömmer jag om en 
konst långt bortom Arnold Schönberg, klar, glad och naiv.” Av 
denna glädjefyllda klarhet fullkomligen sprudlar hans andra 
symfoni från 1915. Modernitet och nyfikenhet genomsyrar 
såväl klangvärldarna som de rytmiska landskapen.

 Stenhammar kom från Jonsered i Östergötland. Efter 
studier i pianospel och orgel i Stockholm och Berlin var han 
verksam som pianist, tonsättare och dirigent. 1907 blev 
han konstnärlig ledare för orkestern i Göteborg – numera 
Göteborgs Symfoniker. Under sina femton år som chef 
formade han orkestern till en av de bästa i Norden. Arbetet i 
Göteborg upptog all hans tid och Stenhammar komponerade 
i stort sett bara under sommarmånaderna. Symfoni nr 2 tog 
honom fyra år att skriva. Den är i dag ett av Stenhammars 
mest betydelsefulla orkesterverk.

En lat naturbegåvning

William Walton (1902-1983) hade lika vacker sångröst som 
dålig arbetsdisciplin. Trots de många lektioner som hans 
föräldrar bekostade lärde han sig aldrig vare sig piano 
eller violin ordentligt. När han som liten skulle ansöka till 
gosskören vid Oxford University missade han tåget – liksom 
sin uppsjungningstid. Mamman tjatade på körledaren att 
William skulle få sjunga ändå. Resultatet blev ett mycket 
lyckat sångprov och Walton stannade i kören i sex år. I Oxford 
lade han grunden till sitt framtida arbete som tonsättare. 
Åtskilliga timmar tillbringade han i universitetets bibliotek. 
Där ägnade han sig åt självstudier i musik av Igor Stravinskij, 
Claude Debussy och Jean Sibelius. Violinkonserten från 1939 
skrev Walton för den amerikanska violinisten Jascha Heifetz. 
Musiken är ljuv och djärv och mycket virtuos. Urpremiären 
var planerad att äga rum vid 1939 års världsutställning i New 
York. Solisten Heifetz var dock så orolig att stycket inte skulle 
nå ut till publiken att man fattade beslutet att byta scen. 
I december 1939 uruppfördes det istället i the Severance 
Hall i Cleveland. Liksom sina samtida tonsättarkollegor Paul 
Hindemith och Maurice Ravel inspirerades Walton av jazz i 
sin musik, och under 40- och 50-talet skrev han musiken till 
filmerna Henry V och Richard III i regi av Laurence Oliver.

Hedvig Ljungar



Norrlandsoperans Symfoniorkester 

Violin 1
Hyojung Park
Anneli Jonsson
Nicole Ladenthin
Per-Erik Andersson
Kersti Wilhelmsson
Lina Samuelsson
Karolina Weber Ekdahl
Frieda Mossop
Matias Malmqvist 

Violin 2
Pontus Björk
Fredrik Syberg
EvaBritt Molander
Ola Lindgård
Andreas Olsson
Viktor Mobäck
Olivia Lundberg

Viola
Emma Nyman
Ester Forsberg
Jaan Ader
Åsa Hjelm
Petter Axelson

Violoncell
Björn Risberg
Bekhbat Tsagaanchuluun
Kristina tereschatov
Kerstin Isakson
Karin Bjurman

Kontrabas
Jan-Emil Kuisma
Josefin Landmér
Erik Löwendahl

Flöjt
Annica de Val
Pepita del Rio

Oboe
Yui Ito
Johannes Ögren

Klarinett
Bengt Sandström
Jonas Olsson Hakelind 

Fagott
Maria Hellström
Annika Wallin

Horn
Orvar Johansson
Magnus Wretblad
Yerang Ko
Shannon Hagan
Anders Kjellberg

Trumpet
Malin Silbo Ohlsson
Andreas Karlsson Walleng

Trombon
Peter Nygren
Daniel Hedin
Mathias Petersson

Tuba
Linus Mattsson

Pukor
Hans Lindbäck 

Slagverk
Mats Lindström
Per Mikaelsson

Harpa
Pia Rosengren

Önska din favoritmusik 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.


