Fre 30 aug kl 19.00 i Konsertsalen

Norrlandsoperans
Symfoniorkester
Säsongsöppning
Norrlandsoperans Symfoniorkester
Dirigent: Giordano Bellincampi
Solist: Camilla Tilling, sopran
I samarbete med Ung Nordisk Musik

Både symfoniskt
och nyskrivet när
konsertsäsongen öppnar
med en helafton!
Giordano Bellincampi,
dirigent

Tuomas Kettunen, Fall
into the ocean

Giardino Bellincampi, född
1965 i Rom, kom vid elva års
ålder till Köpenhamn, där
han vid musikkonservatoriet
senare studerade både dirigering och trombonspel.

Den finländske tonsättaren
Tuomas Kettunen (född 1992),
utbildad vid Sibeliusakademin i Helsingfors, har efter vidare studier i Los Angeles allt
mer kommit att intressera sig
för elektronisk musik, mikrotonalitet, fusions- och crossovermusik.

Som dirigent debuterade
Bellincampi år 1994, då han
ledde Odense symfoniorkester. År 2000 utnämndes
han till chefdirigent för Köpenhamnsfilharmonikerna.
Fem år senare fick han motsvarande befattning vid operan i Århus. Numera är Bellincampi musikalisk ledare för
Auckland-filharmonikerna
– samtidigt som han blivit en
eftertraktad gästdirigent vid
många av världens konserthus.

Camilla Tilling, sopran
Camilla Tilling, sopran

Camilla Tilling, född 1971, utbildad på operahögskolan
i Göteborg och vid Royal
College of Music i London,
tilldelades redan vid 24 års
ålder Jenny Lind-stipendiet.
Efter en tidig debut på Göteborgsoperan framträder hon
numera på scener världen
runt.
Camilla Tilling sjunger med
avspänt lugn; med ett slags
självklar auktoritet. Hon har
samtidigt en frapperande
förmåga att dramatisera och
spela fram textinnehållet.

Tuomas Kettunen har skrivit alltifrån orkesterverk
till kammarmusik. Han har
dessutom tonsatt en rad finländska poeter. Hans Fall,
into the ocean beskriver
smältande arktisk inlandsis:
kollapsande ismassor i Arktis motsvaras här av kollapsande musikaliska strukturer...
Det aktuella verket kan i någon mån påminna om Ludovico Einaudis Elegy for the
Arctic, tillägnat de miljonåriga ismassor som nu allt
snabbare bryts sönder och
försvinner.

Hans Blok, WitchHunt
Efter kompositionsstudier i
Rotterdam tog Hans Blok år
2017 en masterexamen vid
musikhögskolan i Trondheim.
Han är numera verksam som
både kompositör, dirigent
och musiklärare, såväl i
Norge som i andra länder.
Hans Blok, som själv spelar

bland annat trumpet, har
god kännedom om alltifrån
barockmusik till samtida musik. I arbetet med olika ensembler tycker han mycket
om att improvisera liksom att
addera vissa teatrala inslag.
Bloks postmodernt anlagda
kompositioner utmärks av
originell orkestrering, energisk rytmik, folkmusikaliska inslag osv. Det ungefär
kvartslånga verket WitchHunt (2016), uruppfört av
Trondheims
symfoniorkester, är skrivet till minne av
de häxprocesser som under
medeltiden spreds runtom
i Europa – en tid då enbart ryktesspridning kunde
mynna i en dödsdom.

Richard Strauss, Vier
letzte Lieder
Richard Strauss (1864—1949),
en av Tysklands mest uppburna dirigenter, blev med
tiden dessutom en av landets mest hyllade tonsättare,
med exempelvis operor som
Rosenkvaljeren och Ariadne
på Naxos.
I slutskedet av andra världskriget, dagen efter att operan i Wien bombats sönder,
började Richard Strauss
skriva verket Metamorphosen – ett ödesmättat requiem
över den europeiska kulturens undergång...
Några år senare, 1948,
komponerade han några
mörkt skuggade verk för sopransolo och orkester, med
texter som kretsade kring
temat död och avsked. Efter
hans bortgång publicerades
dessa sista tonsättningar
som ett enda verk, med titeln
Vier letzte Lieder. Här möter
en nervig, avklarnad, tätt

sammanvävd musik; i någon
mån besläktad med Richard
Wagners. Texterna till de tre
första sångerna är skrivna
av Hermann Hesse. Richard
Wagner hade just träffat
Hesse i Schweiz och blivit
djupt gripen av hans poesi.
Texten till den fjärde sången,
Im Abendrot, skriven av Joseph von Eichendorff, beskriver hur två gamla älskande
i den sena kvällens solnedgångsljus vemodigt inser
att livets långa vandring nu
snart faktiskt är förbi.

Gustav Mahler, Symfoni
nr 4
Tjänsten som dirigent vid
operan i Wien fick Gustav
Mahler Mahler först sedan
han avsvurit sig sin judiska
tro. Antisemitismen var utbredd redan innan nazisterna kommit till makten.
När Mahler senare utsattes
för förtalskampanjer i pres�sen såg han det för gott att
lämna landet.
År 1907 flyttade han till New
York, där han verkade som
dirigent både vid New York
Philharmonic Orchestra och
på Metropolitan. Han återvände till Europa 1911 men
dog kort därpå.
Som dirigent betraktades
österrikaren Gustav Mahler
(1860—1911) av sin samtid som
en av de absolut främsta.
Åsikterna om hans tonsättningar var mer delade. Idag
betraktas Mahler allmänt
som en viktig vägröjare för
1900-talets modernism. Intresset för hans musik fick
en renässans på 1960-talet
– och växte rejält när regissören Luchino Visconti lät
Mahlers symfoniska musik
ljuda genom filmatiseringen

av Thomas Manns Döden i
Venedig, med premiär 1971.

”En symfoni måste omfatta allt…”
Gustav Mahler förnyade såväl solosången som symfonin
– och ofta förenade han vokalt och instrumentalt i sina
symfonier. Så även i symfoni
nr 4, komponerad år 1900
och året därpå uruppförd i
München. Från början hade
Mahler tänkt sig betydligt
mer vokala inslag i detta
verk, som inleds i klassisk sonatform och i sats 2 övergår
i ett scherzo. I sats 3 följer
musik pendlande mellan ett
slags himmelsk vision och
totalt sammanbrott. I sats 4
flimrar förbi visionen om de
dödas uppståndelse. Verket
klingar ut med en dikt som
Mahler tidigare hade tonsatt
i Des Knaben Wunderhorn.
Även om Mahler med sitt säregna, djärva och personliga
tonspråk i mångt och mycket
kom att bli en del av den tidiga europeiska modernismen, kastade han aldrig helt
loss från den tyska romantiska traditionen, som han
var djupt förbunden med.
Med Mahler når den klassiska symfoniska formen ett
slags kulmen, både vad gäller komplexitet och omfång,
men också vad gäller hela
det senromantiska uttrycket.
”En symfoni måste omfatta
allt, den måste vara hela
världen”, som tonsättaren
själv förklarade.

Björn Gustavsson

På programmet:
T. Kettunen,
Fall into the ocean 8 min
H. Blok,
WitchHunt 13 min
R. Strauss, Vier Letzte Lieder:
1) Frühling 4 min
2) September 5 min
3) Beim Schlafengehen 6 min
4) Im Abendrot 8 min
Paus 30 min
G. Mahler, Symfoni nr. 4, 55 min
Konserten är ungefär 2 timmar och 10
minuter lång, inklusive paus.

Redan nästa vecka..
Stina Ekblad, 5 sep kl 19
Stina Ekblad, Norrlandsoperans Symfoniorkester, Kammarkören Sångkraft med
Emil Eliasson på pulten. Musikaliska skatter av Andrée, Brendler och Delius.

Kvällen fortsätter i
Black Box 21.30.
Fri entré i mån av plats.

Huvudsponsorer

Orkestern:
Violin 1

Klarinett

Alexander Kagan
Anneli Jonsson
Mikhail Zatin
EvaBritt Molander
Matias Malmqvist
Clara Bjerhag
Kersti Wilhelmsson
Nichole Ladenthin

Bengt Sandström
Jonas Olsson Hakelind
Jonas Losciale

Violin 2

Valthorn

Pontus Björk
Andreas Olsson
Ola Lindgård
Lars Warnstad
Håkan Svedell
Lina Samuelsson
Per-Erik Andersson

Viola
Pär Lindqvist
Åsa Hjelm
Matilda Brunström
Karin Petersdotter
Eriksson
Jaan Ader

Violoncell
Björn Risberg
Bekhbat Tsagaanchuluun
Kerstin Isaksson
Kristina Tereschatov
Karin Bjurman

Kontrabas
Jan-Emil Kuisma
Charlotte Petersson
Josefin Landmér
Harish Kumar

Flöjt
Annica de Val
Linda Taube
Pepita del Rio
Hilda Holm

Fagott
Annika Wallin
Maria Hellström
Emanuel Johansson
Orvar Johansson
Yerang Ko
Shannon Hagan
Anders Kjellberg
Helene Sikdal

Trumpet
Malin Silbo-Ohlsson
Jonathan Jennesjö
Jonas Larsson

Trombon
Peter Nygren
Daniel Hedin
Mathias Petersson

Tuba
Linus Mattsson

Pukor
Hans Lindbäck

Slagverk
Mats Lindström
Per Mikaelsson
Johan Renman
Olof Wendel

Harpa
Pia Rosengren

Celesta
Jonas Olsson

Oboe
Yui Ito
Johannes Ögren
Fiona Jones

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.

