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Program 
 

Examenskonsert vid  
Programmet för kammarmusik 

 
Alexandra Carlgren, violoncell 

Onsdag 14 april, fri entré 
Konsertsalen, Musikhögskolan 

Torsdag 15 april 19.00, Konsertsalen  
ROBERT SCHUMANN 200 ÅR  

 
Fredag 16 april 19.00, Konsertsalen  
AVSLUTNINGSKONSERT VID  
MUSIKLÄRARUTBILDNINGEN  
Anton Leanderson-Andréas,  
komposition/arrangering  
Joel Nilson, komposition/arrangering  

 
Måndag 19 april 19.00, Konsertsalen  
ÖREBRO BLÅSARENSEMBLE MED SOLISTER  

Solister: Kristian Muotka, slagverk; Helena Tagesson, 
tvärflöjt; Thomas Haglund, klarinett  

 
Tisdag 20 april 12.30, Wirénsalen, Örebro konserthus  
MED MUSIKHÖGSKOLAN I CENTRUM  
Sångstudenter från Musikhögskolan  

 
Tisdag 20 april 19.00, Konsertsalen  
AVSLUTNINGSKONSERT  
VID MUSIKLÄRARUTBILDNINGEN  
Mats Johansson, trummor; Petrus Vestberg, sång   
(inriktning jazz & rock)  

 
Onsdag 21 april 19.00, Konsertsalen  
EN REVA I TIDENS VÄV  

Sångstudenter från Musikhögskolan  

 
Torsdag 22 april 12.30, Konsertsalen  
MED FOKUS PÅ KAMMARMUSIKEN  

Studenter vid Programmet för kammarmusik.  

 
Torsdag 22 april 19.00, Konsertsalen  
AVSLUTNINGSKONSERT  
VID MUSIKLÄRARUTBILDNINGEN  
Rebecca Billström, piano samt Peter Burell, piano  

 
Fredag 23 april 19.00, Konsertsalen  
AVSLUTNINGSKONSERT VID MUSIKLÄRARUT-
BILDNINGEN  
Simon Berggården, valthorn; Åsa Jäger, sång  
Måndag 26 april 19.00, Konsertsalen  
EXAMENSKONSERT VID PROGRAMMET FÖR JAZZ- 
OCH  



 

 

Johann Sebastian Bach komponerade troligen sina sex sviter för solocello 
under perioden 1717–1723. Fram till 1900-talets början var sviterna näst 
intill bortglömda och mer kända som en etydsamling. Men så en dag hittade 
den då 13-årige Pablo Casals en Grützmacher-utgåva på en loppmarknad i 
Barcelona. Han började studera verket och senare även konsertera med det 
som ett komplett verk för solocello. Men det var inte förrän vid 48 års ålder 
som han gick med på att spela in det på skiva och han blev då den förste att 
någonsin spela in hela verket. Sviterna blev då välkända över hela världen 
och många anser idag att det är det bästa verk som någonsin skrivits för so-
locello. 

Paul Hindemith var kompositör, dirigent och anses även vara en av sin tids 
mest framstående musiker. Han var erkänd som den bästa violasten i sin 
generation och uruppförde många stycken för viola, bland annat Waltons 
violakonsert. Det sägs även att han ska ha kunnat spela alla instrument som 
ingår i en orkester med samma skicklighet som på sin viola. 

Med Bach i åtanke och som förebild skrev han tre solosonater för violin, för 
viola och för cello. Tre sonater som alla ingår i samlingen op. 25. Solocello-
sonaten ska ha skrivits i all hast och fyra av de fem satserna ska ha kompone-
rats under en och samma dag. 

1893 komponerade Antonín Dvorák sin Stråkkvartett i F-dur under en som-
marsemester i Spillville, Iowa. Den fick smeknamnet ”Den Amerikanska ” 
och är en av de mest populära och spelade kammarmusikverk som skrivits av 
vår tjeckiske kompositör.  Den är skriven under samma period och på samma 
plats som hans Symfoni ”Från nya världen”. Dvorák lär ha sagt: ”När det 
gäller min nya symfoni, stråkkvartetten i F-dur och kvintetten, alla kompone-
rade här i Spillville - så skulle jag aldrig ha komponerat dessa verk om jag 
inte fått se och uppleva Amerika.” Stråkvartetten hade sin premiär den 1 
januari 1894 i Boston med Kneisel Quartet. Den första utgåvan gavs ut av 
det tyska förlaget N. Simrock år 1894 och med den kom även ett arrange-
mang för pianoduo. 

Johannes Brahms komponerade de två första satserna av sin första cellosonat 
under sommaren 1862. Han skrev även ett adagio till sonaten men tog senare 
bort det. Den fugerade tredje satsen komponerades 1865 och är en hyllning 
till J. S. Bach. Satsen har ett tema som har stora likheter med Kontrapunkt 
nr. 13 ur Bachs Kunst der Fuge. 

Sonaten är för piano och cello, och med det menade Brahms att pianisten 
”ska vara en partner – ofta ledande men även en uppmärksam och hänsyns-
full sådan – men ska under inga omständigheter endast ikläda sig rollen som 
ackompanjatör.” Sonaten är dedicerad till sångprofessorn och amatörcellis-
ten Josef Gänsbacher. Det är sagt att under en privat tillställning, med en 
publik av vänner, ska Brahms och Gänsbacher ha framfört e-moll sonaten. 
Brahms ska då ha spelat så starkt att Gänsbacher klagat att han inte kunnat 
höra sin egen cello. Varpå Brahms lär ha svarat – ”Vilken tur för er, också”, 
och fortsatt i samma anda som tidigare. 

Alexandra Carlgren  

Program 
 
 

Johann Sebastian Bach 1685–1750 
Ur Svit nr. 3 i C-dur för solocello BWV 1009               
I. Preludium 

  
Paul Hindemtih 1895–1963 

Ur Sonat för solocello op. 25 nr. 3                                
I. Lebhaft, Sehr markiert, Mit fasten Bogenstrichen 

  
Antonín Dvorák 1841–1904 

Ur Stråkkvartett Nr. 12 i F-dur op. 96, B. 179 ”Den Amerikanska” 
I. Allegro ma non troppo 
II. Lento 

  
Johannes Brahms 1833–1897 

Sonat för piano och cello i e-moll op. 38 
I. Allegro non troppo 
II. Allegretto quasi Menuetto – Trio 
III. Allegro 

 

 

!" 
 
 

 
Medverkande 
 
Alexandra Carlgren cello 
 
Elin Nilsson & Olga Perski violin 
Anna Manell viola 
Tom Perski piano 
 


