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Besättning
Petter Sundkvist, dirigent

Sara Hammarström, flöjter
Bo Pettersson, klarinetter

Daniel Saur, slagverk
Mårten Landström, piano

Brusk Zanganeh, violin
Kim Hellgren, viola

Elemér Lavotha, cello

Program
Rolf Wallin (f.1957) 
The Age of Wire and String (2005)
Speltid: 11’

Chaya Czernowin (f.1957) 
AYRE: TOWED through plumes, thicket, 
asphalt, sawdust and hazardous air I shall 
not forget the sound of (2016) *
Speltid: 11.30’

Kaija Saariaho (f.1952) 
Light and Matter (2014) **
Speltid: 15’

PAUS

Christophe Bertrand (1981-2010) 
Satka (2008)
Speltid: 13’

Madeleine Isaksson (f.1956) 
Isär (2012) *
Speltid: 12’

Franco Donatoni (1927-2000) 
Arpège (1986) 
Speltid: 12’

* Beställningsverk av Norrbotten NEO.

** Sambeställning av Bowdoin Music Festival, 
The Library of Congress, Britten Sinfonia och 
Norrbotten NEO.

KONTAKT

Veronica Markström, producent
+46 (0) 920-23 66 95

veronica.markstrom@norrbotten.se

facebook.se/norrbottenneo
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Norrbotten NEO  
– visionen som 
blev verklighet
I många år drömde ett par eldsjälar 
hos Norrbottensmusiken om en 
professionell kammarensemble i länet. 
När Norrbotten NEO bildades 2007 blev 
drömmen verklighet, med råge. Sedan 
dess har genomslaget i det svenska 
musiklivet även fått internationella 
dimensioner. 

– Norrbotten NEO har sin storhet i att 
förena teknik och kompetens, klassisk 
skönhet och elegans, och därmed anta 
de utmaningar som vår tids tonsättare 
ställer, säger Petter Sundkvist. Han är 
professor i orkesterdirigering vid Luleå 
tekniska universitet och var ensemblens 
konstnärliga ledare de första sex åren.  
Han slår fast att den nu är en omistlig 
del av det svenska musiklivet, ja i vissa 
avseenden dess dynamo. 

– Visst har 
det begåtts 
misstag och 
en del projekt 
har inte nått 
hela vägen. Så 
bör det vara i 
en verksamhet 
som vill 
visa nya 

vägar framåt. Idag är jag omåttligt glad 
över förmånen att ha varit en del av 
den pionjärsverksamheten, säger Petter 
Sundkvist.

han bar på en vision om att 
skapa något av professionell 
karaktär inom den 
västerländska konstmusiken 
som norrbottningarna 
kunde identifiera sig med

Kjell Englund, nu vd och konstnärlig 
ledare för NorrlandsOperan, väntade i 20 
år på att hans dröm skulle bli sann. När 
han anställdes vid Norrbottensmusiken 
1988, bar han på visionen om att skapa 
något av professionell karaktär inom 
den västerländska konstmusiken som 
norrbottningarna kunde identifiera sig med.

1992 togs första steget när Norrbottens 
Kammarorkester bildades, med honom 
själv som producent och Petter Sundkvist 
som konstnärlig ledare.

Fem år senare 
togs nästa 
steg när Piteå 
Kyrkoopera 
och Piteå 
Kammaropera 
bildades.

Men 
Norrbottens 

Kammarorkester var en deltidsorkester, 
med musiker som hade andra jobb. Den 
tredje pusselbiten fattades.

– Petter och jag drev idén om en 
professionell nationell ensemble, som 
förutom att stå på egna ben skulle 
fungera som stämledare i orkestern och 
vara operornas fasta musiker, säger Kjell 
Englund.
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Möten med berörda politiker och 
tjänstemän påsken 2006 skedde i 
medvind: Ingen i hela landet tog ansvar 
för den nya musiken på hög nivå.  
I den nya statliga orkesterutredningen 
presenterades musikverksamheten i 
Norrbotten med positiva och nyfikna 
ordalag. Dessutom låg invigningen av 
två nya norrbottniska konserthus endast 
något år bort: Kulturens hus i Luleå och 
Studio Acusticum i Piteå.

”Det har länge funnits behov av en 
ensemble i Sverige som har inriktning 
mot samtida konstmusik.” Så sa dåvarande 
generaldirektör Kristina Rennerstedt 
när Statens kulturråd tillslut satsade på 
en nationell ensemble tillsammans med 
Norrbottens läns landsting och Piteå och 
Luleå kommuner.

– Efter någon dags eufori infann sig  
en viss oro. Tanken var ju att vi skulle  
vara med och inviga Kulturens hus  
vid årsskiftet. 

I januari 2007 invigdes 
Kulturens hus med bland 
andra Norrbotten NEO som 
medverkande. Humlan flög!

– Många personer gjorde ett hängivet 
arbete under denna tid och så, 13-14 
januari 2007, invigdes Kulturens hus 
med bland andra Norrbotten NEO som 
medverkande. Humlan flög! konstaterar 
Petter Sundkvist.
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Han förklarar att ensemblen formades 
kring två handplockade musiker: 
Pianisten Mårten Landström och 
Thomas Sundkvist, violasten som tragiskt 
gick bort under ensemblens första år.

– Norrbotten NEOs musikaliska arv 
vilar på dessa två musiker och deras 
nätverk. Mårten med sin precision, 
tekniska och musikaliska kompetens och 
outsinliga kapacitet. 

– Den rutinerade filharmonikern 
Thomas vars violaspel i ett eftermäle 
beskrevs som ”en väldigt personlig klang 
som kunde vara kraftfull utan den minsta 
hårdhet – och mjuk som den sötaste 
honung”.

Mårten Landström minns 
uppbyggnadsskedet som en period när 
många spännande saker skedde. Inte 
minst då Norrbotten NEO spelade i 
länets bygdegårdar, men också i större 
sammanhang.

– Ett minne som jag alltid bär med 
mig är hyllningskonserten för Thomas 
Sundkvist. Annat är vårt samarbete med 
den världsberömda tonsättaren Chaya 
Czernowin och konserterna vid festivalen 
Stockholm New Music, säger han.

Det är förstås fantastiskt att 
få ha så fina musiker som 
stämledare i Norrbottens 
Kammarorkester

Norrbottens Kammarorkesters nuvarande 
producent Håkan Ekman beskriver 
musikerna i Norrbotten NEO som en stor 

tillgång för såväl kammarorkestern som 
kammaroperan och kyrkooperan.

– Det är förstås fantastiskt att få 
ha så fina musiker som stämledare 
i Norrbottens Kammarorkester och 
ensemble i våra föreställningar för Piteå 
Kammaropera och Piteå Kyrkoopera.

Idag har man ingen fast dirigent 
för Norrbotten NEO utan bjuder in 
handplockade gästdirigenter till varje 
produktion. Men en ny konstärlig 
rådgivare har man funnit i en av 
ensemblemedlemmarna.

– I och med att musikerna i 
Norrbotten NEO har så stor erfarenhet 
av orkestermusik och orkesterrepertoar, 
är det naturligt att de fungerar som 
ett viktigt bollplank när vi planerar 
kammarorkesterns verksamhet. Det här 
har blivit extra tydligt nu när Norrbotten 
NEOs cellist Elemér Lavotha fungerar 
som konstnärlig rådgivare för orkestern. 

Foto: M
arie Lundgren



6 7

Foto: G
ustaf W

aesterberg



7

Musikernas minnen  
– och förhoppningar inför 

de kommande 10 åren
Några har varit med från starten 2007,  
andra har funnit sin plats i ensemblen 

ganska nyligen. Här delar Norrbotten NEO-
musikerna med sig av sitt bästa minne  

så här långt, och vad man önskar  
för ensemblen i framtiden.
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I framtiden hoppas jag att Norrbotten 
NEO är ett självklart namn på Europas 
scener för nutida musik, och att vår egen 
festival New Directions får utvecklas 
till en viktig mötesplats för musiker och 
tonsättare. 

Jag skulle också vilja beställa ett 
specialskrivet verk för att framföra nere 
i gruvan i Kiruna. Att få ge en galen 
Stockhausenkonsert på Storforsens 
friluftsscen vore också något speciellt!”

DANIEL SAUR
slagverk

– ATMOSFÄREN AV EN 
ROCKKONSERT INRAMADE 
OPERAFÖRESTÄLLNINGEN

”Mitt bästa minne är, förutom när 
Kjell Englund erbjöd mig jobbet i 
Norrbotten NEO, konserten i Warszawa 
med kammaroperan A Laugh to Cry. 
Föreställningen sattes upp i en stor, 

SARA HAMMARSTRÖM
flöjter

– ALLA BÖRJADE  
SPELA ABBA-LÅTAR!

”Mitt bästa minne är samarbetena med 
alla våra fantastiska tonsättare med sina 
stora visioner. En gång när vi arbetade 
med amerikanskan Chaya Czernowin 
ville hon åt ett alldeles särskilt envist 
skorrande skrapljud i stråkinstrumenten. 
Vi ägnade säkert två dagar att försöka hitta 
precis rätt, och när det äntligen infann sig 
utropade hon: Beautiful!

En annan gång lyckades en 
tonsättarelev på Gotland få in hela sitt 
hemlands historia med gregoriansk 
munksång, dans, våld, revolution och 
fiesta i ett 5-minuters stycke. 

Det var också roligt en gång i Tromsö 
då två ryska musikstuderande skulle spela 
underhållningsmusik på en reception dit 
Norrbotten NEO var bjudna. Vi tittade 
på varandra, alla halade upp instrumenten 
och började lira Abba-låtar tillsammans.
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gammal industrilokal, i vad som kändes 
som en av Warszawas smått nedgångna 
och folktomma förorter, men strax 
innan konsertstart ringlade sig kön lång. 
Verkstadshallen fylldes av en övervägande 
ung publik, något vi inte är vana vid. 
Atmosfären under konserten kan närmast 
beskrivas som den under en rockkonsert 
på Globen, och efter konserten såldes 
förfriskningar så entréhallen fick i stället 
atmosfären av en nattklubb. Sannerligen 
en mäktig känsla!

För framtiden önskar jag att vi kan 
stärka vår position som en av Sveriges 
främsta ensembler för nutida konstmusik, 
kan erbjuda än mer intressanta program 
till de stora internationella festivalerna, 
har spelat både i Royal Albert Hall (London) 
och Carnegie Hall (New York) och har 
turnerat både i Asien och i Sydamerika.”

MÅRTEN LANDSTRÖM
piano

– BARNEN BÖRJADE 
SPONTANDANSA TILL BACH
 
”Mitt bästa minne är när vi gjorde 
skolföreställningen Tage Taktlös och 
barnen började spontandansa till 
finalmusiken av Bach. Ett minne är 
också när professor och dirigent Petter 
Sundkvist berättade att ensemblen skulle 
bildas och undrade om jag hade förslag på 
en duktig pianist med erfarenhet av nutida 
musik, som också kunde traktera en 
cembalo. Jag svarade att det blir nog svårt 
att hitta. Petters replik ”vi tänkte på dig” 
glömmer jag aldrig.

I framtiden hoppas jag på fler 
internationella tonsättarsamarbeten. 
Några drömnamn är Unsuk Chin, Tristan 
Murail, Salvatore Sciarrino och Thomas 
Adès. Och tänk att en dag spela för ett 
fullsatt Studio Acusticum i Piteå.” 
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Skivbolaget BIS var på plats i Piteå för att 
spela in hyllningsskivan till tonsättaren  
Anders Eliasson. En efterlängtad CD  
som släpps 10 mars 2017!
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KIM HELLGREN
viola

– ATT SPELA INFÖR  
HENNE KÄNDES MAGISKT

”Mitt bästa minne är från vår egen festival 
New Directions 2013 då vi porträtterade 
finska tonsättaren Kaija Saariaho. Jag 
spelade ett solostycke tillsammans med 
elektronik skrivet av Kaija och hon satt 
i publiken, det kändes magiskt. Senare 
samma år fick hon Polarpriset. I samband 
med galan på Konserthuset i Stockholm 
fick vi äran att porträttera hennes 
kammarmusik tillsammans med cellisten 
Anssi Karttunen, som för mig länge varit 
en stor förebild inom den nutida musiken.

De kommande tio åren hoppas jag 
vi gör en sommaropera på någon av 
Norrbottens naturscener. Ett årsprogram 
som kan delas ut och ligga på var mans 
soffbord är också en lockande tanke.”

ELEMÉR LAVOTHA
cello

– INSPELNINGEN AV ELIASSONS 
MUSIK KOMMER JAG MINNAS

”Mitt bästa minne är egentligen två. 
Skivinspelningen förra året av Anders 
Eliassons kompositioner (en tonsättare 
jag värderar mycket), och konserten med 
Schönbergs Kammarsymfoni samt verk av 
Klas Torstensson.

Vision för de kommande tio åren 
vore att göra det möjligt att få en större 
publik, med tanke på vilken fantastisk 
professionell och engagerad ensemble 
Norrbotten NEO är.”
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ROBERT EK
klarinett

– DET VAR EN FANTASTISK 
KÄNSLA NÄR VI BLEV  
ENSEMBLE IN RESIDENCE I 
STOCKHOLMS KONSERTHUS

”Jag har flera fantastiska minnen med 
Norrbotten NEO. Ett av dem var 2013 då 
vi blev utsedda till Ensemble in Residence 
på Konserthuset i Stockholm. Första 
konserten där var i samband med att 
Kaija Saariaho mottog Polarpriset och 
vi gjorde en porträttkonsert med hennes 
musik. Jag gjorde hennes solostycke Duft 
och hade ett fint möte med henne innan 
konserten där vi jobbade med stycket. Sen 
var Grünewaldsalen fullsatt vid konserten 
och stämningen på topp. 

Ett fint minne är också när vi fick träffa 
amerikanska tonsättaren Steve Reich 
och spela hans musik i hans närvaro vid 
konserter i Stockholm och Malmö. Jag är 
även väldigt nöjd med dubbel-CD:n vi 
gjorde med hans musik.

För de kommande tio åren hoppas jag att 
vi blir fler medlemmar. Från början var 
det meningen att vi ska vara nio musiker, 
jag hoppas det blir möjligt en dag.”

BRUSK ZANGANEH
violin

– DET VAR FANTASTISKT ATT  
FÅ MUSICERA TILLSAMMANS

”Mitt bästa minne kring ensemblen är 
min första konsert med Norrbotten NEO, 
för två år sedan. Det var fantastiskt att 
få träffa musikerna och få musicera med 
dem. Kände mig direkt hemma i denna 
ensemble.

Inför framtiden hoppas jag på fler 
spelningar på internationella arenor och 
att samarbeta mer med andra etablerade 
ensembler inom ny musik. Att nå ut till fler.”
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Verkkommentarer
THE AGE OF WIRE AND STRING
Rolf Wallin

Den norske tonsättaren, trumpetaren 
och performancekonstnären Rolf 
Wallin kombinerar i sin musik gärna en 
intuitiv frihet med rigorös matematisk 
kontroll, där serier och algoritmer styr 
de melodiska och harmoniska förloppen. 
Incitamentet till The Age of Wire and 
String fick Wallin efter att ha läst den 
amerikanske författaren Ben Marcus 
debutroman från 1995 med samma titel.  
Styckets satser är hämtade från romanen, 
som i åtta avdelningar och fyrtioen 
undersektioner beskriver en värld helt 
väsensskild från vår. 

Stycket beskriver en 
värld helt väsenskild 
från vår

En värld som har sin egen uppsättning 
lagar och regler, där allt är helt logiskt 
och konsekvent, men ändå helt omöjligt 
att förstå. Efter att ha läst Ben Marcus 
bok kom Rolf Wallin till insikt om att 
romanens beskrivningar passar bra också 
för musikens abstrakta värld. Och kanske 
alldeles särskilt för nutida konstmusik, 
som har en oöverträffad förmåga att ta 
lyssnaren till helt nya klangliga domäner. 

Rolf Wallin tilldelades 1998 Nordiska 
rådets musikpris för sin klarinettkonsert. 
Han är utbildad i Oslo för Finn Mortensen 

och Olav Anton Thommessen och har 
även studerat vid University of California 
för Roger Reynolds och Vinko Globokar.

AYRE: TOWED through plumes, 
thicket, asphalt, sawdust and 
hazardous air I shall not forget 
the sound of 
Chaya Czernowin

Chaya Czernowin har utvecklat en särskild 
känsla för musikens närmast fysiska 
förmåga att beröra och förmedla känslor. 
Hon är också känd för sitt obevekliga 
arbete för att skapa musik som är levande, 
intuitiv, vild och odefinierad. Hon har 
tidigare samarbetat med Norrbotten NEO, 
bland annat som curator för konserten  
Sju nyanser av bräcklighet som fokuserade 
på hennes musik. 

Hon har 
liknat sitt 
stycke med 
den långa 
och poetiska 
titeln AYRE: 
TOWED 
through 
plumes, 
thicket, 
asphalt, 
sawdust and 

hazardous air I shall not forget the sound of 
vid att titta genom ett litet fönster, in ett 
mikroskop där man kan se vad som får 
saker att röra sig, hur ljuden skapas i olika 
material för att sedan omvandlas till musik. 
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stycket liknas vid att titta in ett 
mikroskop där man kan se vad 
som får saker att röra sig, hur 
ljuden skapas i olika material för 
att sedan omvandlas till musik

 I stycket rör sig instrumenten till en början 
också inom mycket små områden, vilket 
ibland får effekten av att de tycks bli som 
dragna ur den yta som de själva skapar.   

I den andra delen genererar de 
små intervallen helt nya rum med 
”negativ energi” som kräver betydligt 
mer ansträngning och snarare väcker 
föreställningar om en plats än av 
händelser. ”Genom musikens klanger 
och rörelser skapas ett skikt, där ljuden 
och melodirörelserna genererar en djupt 
färgad tystnad”, har Chaya Czernowin 
själv beskrivit skeendet. AYRE: TOWED 
through plumes, thicket, asphalt, sawdust 
and hazardous air I shall not forget the 
sound of, är beställt av och tillägnat 
Norrbotten NEO.

LIGHT AND MATTER
Kaija Saariaho

Genom åren har Kaija Saariaho 
komponerat en rad trior för olika 
instrumentkombinationer, men tvekade 
länge inför den traditionella pianotrion. 
Kanske på grund av besättningens långa 
och tunga tradition, säger hon själv. Men 
när hon slutligen bestämde sig för att 

närma sig denna klassiska besättning 
kom omedelbart de första idéerna, och 
de handlade om en sammanhållen sats i 
ständig förändring, karaktäriserad av ljus 
och snabba melodiska rörelser. Under 
arbetets gång utkristalliserade sig tre nära 
sammankopplade delar, som ändå är 
starkt varierade i både tempi och struktur. 

en förnimmelse av transparens 
utvecklas med allt kraftigare 
dramatiska gester och 
tematiska mönster

Startpunkten är en förnimmelse av 
transparens och inneboende rörelseenergi, 
som utvecklas med allt kraftigare 

dramatiska 
gester och 
tematiska 
mönster.  Det 
mynnar ut i 
en närmast 
koralartad 
del innan allt 
återvänder 
mot tyngdlös-
heten och 
inledningens 

flimrande känsla. 
Kaija Saariahos melodiskt komplexa 

och uttrycksfullt målande musik bär på 
en sällsam skönhet som gör henne unik 
i det moderna klassiska musiklivet. Idag 
räknas hon som en av vår tids allra största 
tonsättare och tilldelades både välförtjänt 
och lite överraskande Polarpriset 2013. 
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SATKA
Christophe Bertrand

Satka är sanskrit och betyder ”en grupp 
av sex”, i det här fallet instrument: flöjt, 
klarinett, violin, cello, slagverk och piano. 
Tonsättaren och pianisten Christophe 
Bertrand intresserade sig mycket för 
matematiska processer, komplexa 
algoritmer och upprepade mönster. 
Satka består av 17 sektioner och bygger 
på Fibonaccis talföljd, där varje tal är 
summan av de två föregående. I Satka ökar 
eller minskar delarnas längd kontinuerligt 
enligt Fibonaccis princip – 8-5-3-2-1-2-3-
5-8 etc. Effekten är svindlande. Och det är 
extremt virtuos musik, ibland på gränsen 
till sammanbrott. Trots den teoretiska 
konstruktionen är det också musik med 
starkt musikantiska drag. Satka är för 
övrigt besläktat med Christophe Bertrands 
stycke Hendeka som han skrev året före 
som också bygger på Fibonaccis talföljd. 

det är extremt virtuos 
musik, ibland på gränsen 
till sammanbrott

Christophe Bertrand led av svår 
bipolaritet med återkommande djupa 
depressioner. När han begick självmord 
2010, bara 29 år gammal, hade han bakom 
sig en tioårig fullkomligt lysande karriär, 
många av hans verk har prisbelönats 
och framförts av världens allra främsta 
ensembler och dirigenter. 

ISÄR
Madeleine Isaksson

Möten med tonsättare, deras olika 
traditioner och estetiska kännetecken 
har på olika sätt påverkat Madeleine 
Isakssons utveckling. Bland de som haft 
avgörande betydelse finns några av den 
moderna musikens förgrundsgestalter, 
Brian Ferneyhough, Iannis Xenakis, 
Morton Feldman och Emmanuel Nunes. 
Även upplevelsen av Giacinto Scelsis 
musik i Darmstadt 1986 gjorde starkt 
intryck på henne. 

Madeleine Isaksson bor sedan tidigt 
1990-tal strax utanför Paris, men hon har 
också rötter i den svenska glesbygden. 
Hennes far växte upp i en finskspråkig 
liten norrbottnisk by vid gränsfloden 
Muonio. Madeleine Isaksson har 
själv förklarat hur det också är själva 
utgångspunkten till Isär: ”Då jag fick en 
beställning av ensemblen Norrbotten 
NEO visste jag att stycket sannolikt 
skulle bära spår av honom och något av 
den kultur han växte upp i. Mina tankar 
kretsade redan vardagligen mycket kring 
min far (på finska isä), som sedan några år 
led av Alzheimers sjukdom. 

mina tankar kretsade 
kring min far – och när 
tiden till slut gick isär

Han själv var i tankar, syner och musik 
alltmer tillbaka i sin norrbottniska 
hemtrakt på 40-talet. En drivande, 
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accelererande oro sökte honom allt oftare 
och manade honom iväg – hem. Till slut 
kunde inget hålla honom kvar i livet: tiden 
gick isär.” 

Madeleine Isaksson är under säsongen 
2016-17 composer in residence vid Gävle 
Symfoniorkester. 

Foto: M
arie Lundgren

ARPÈGE
Franco Donatoni

Franco Donatoni tillhör den nutida 
konstmusikens stora ikoner. Hans musik 
har en stark och personligt färgad lyster 
och sjuder av liv och vilja, vilket i högsta 
grad gäller för Arpège från 1986. 

Efter en rad olika musikaliska 
experiment, som ofta inkluderade stora 
orkestrar, hamnade Donatoni under 1950- 
och 60-talen i något som han själv menade 
var en återvändsgränd. Efter ett 1970-tal 
präglat av personliga och konstnärliga 
kriser – han slutade komponera och 
förstörde under de här åren en stor mängd 
av sina tidiga verk – återkom han under 
1980-talet med ny vitalitet och konstnärlig 
säkerhet. Han vände sig bort från de stora 
orkesterverken och koncentrerade sig nu 
på virtuosa stycken för solister och små 
kammarensembler.

pianot och vibrafonen 
smälter samman till en enda 
klockliknande kropp innan hela 
ensemblen släpper loss i korta, 
knappt hörbara arpeggion

I Arpège visar Donatoni sin kärlek till det 
sceniska samspelet mellan ensemblens 
instrument där han också utnyttjar de 
olika klangmöjligheter som uppstår 
mellan instrumenten. Vi kan höra hur 
pianot och vibrafonen smälter samman till 
en enda klockliknande kropp innan hela 
ensemblen släpper loss i korta, knappt 
hörbara arpeggion. I de brutna klangerna 
formas sköra ackord samtidigt som den 
rytmiska och framåtdrivande energin går 
på högvarv och både violinen och cellon 
attackerar med sina bultande ackord.
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Norrbotten NEO tar det  
s.k. ”priset” för skicklighet  
och något som träffar precis
Musikbloggen Universum Noll 
(Om skivan Ritournelles  
med musik av Fredrik Hedelin, utgiven 2016)

När musikerna håller så här  
hög nivå uppstår känslan av lätthet.  
Man kan sitta och digga  
takten och njuta…
Helsingborgs Dagblad 

Ska man bara skaffa en  
enda konstmusikskiva 
måste det bli Norrbotten 
NEO Steve Reich!
Tidningen Kulturen 

Hyllning till  
Anders Eliasson 
– skivrelease 10 mars!


