SEGERSTAM
SKOOGH

och

TORSDAG 5 APRIL 2018
kl 19.00 DE GEERHALLEN NORRKÖPING

Introduktion kl 18.30 med Erika Gabrielsson Backlund

LÖRDAG 7 APRIL 2018
kl 15.00 KONSERTHUSET GÖTEBORG

Norrköpings Symfoniorkester
Dirigent Leif Segerstam
Solist Francisca Skoogh piano
Konsertmästare Anders Hjortvall

SIBELIUS Scen med tranor ur Kuolema
RACHMANINOV Pianokonsert nr 3

– paus –

SEGERSTAM Symfoni nr 316 ”Happy
Tonechooseries in the Summerfreetimes”
SIBELIUS Symfoni nr 7
Välkommen till Norrköpings Symfoniorkester! Checka gärna in,
ta bilder i foajé och konsertsal och berätta att du är här!
Innan konserten börjar ber vi dig dock stänga av telefon och
kamera, eftersom ljuset från skärmar stör både publik och
artister. Under konsert är fotografering och ljudupptagning
ej tillåten. I applådtacket går det bra att ta bilder igen.
Hoppas du får en riktigt fin konsertupplevelse med oss!

Leif Segerstam

Få personer inom den musikaliska världen är lika fascinerande och
mångsidiga som Leif Segerstam. Han
föddes i Vasa 1944 och studerade vid
Sibeliusakademin i Helsingfors mellan
1952 och 1963, där han erhöll diplom
i violinspel och dirigering. Fördjupade
kunskaper om dirigering skaffade han
sig vid Juilliard School i New York,
med examen 1965. Han har därefter
gjort en gedigen och sensationell karriär
som tagit honom till de flesta större
operahus och konsertsalar i världen.
Han har framfört stora operaverk vid
Finska Nationaloperan, Deutsche Oper
Berlin, Metropolitan New York, Covent
Garden London, La Scala Milano,
Wienoperan, Det Kongelige Teater Köpenham, Festspelen i Salzburg, Nyslotts
operafestival, operahusen i München,
Hamburg, Köln och Genève. Han har i
olika omgångar från 1968 dirigerat vid
Kungliga Operan i Stockholm och även
varit dess konstnärlige ledare.
Vid sidan av alla operaframträdanden har han också besökt de flesta
betydande orkestrar runt om i världen,
och varit chefdirigent vid Österrikiska
radion, Finska radion, Danska radion,
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Helsingfors stadsorkester och Malmö Opera. Sedan
2012 är han chefdirigent för Åbo Filharmoniska Orkester. Han har många gånger gästat
SON och tillsammans med orkestern spelat in en rad mycket framgångsrika cd.
Han var också professor i dirigering vid Sibeliusakademin 1997–2013, och han har
tilldelats en rad utmärkelser. Bland de senaste kan nämnas Svenska Kulturfondens pris
(2003), Finska statens Tonkonstpris (2004) och Sibeliusmedaljen 2005. Även hans omfattande gärning att spela in angelägen musik på cd har resulterat i en rad priser.

Francisca Skoogh

Francisca Skoogh föddes i Helsingborg och började tidigt spela piano. Hon debuterade som trettonåring med hemstadens orkester. De professionella studierna ägde rum
vid bland annat Pariskonservatoriet och Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
(solistdiplom 1995) med lärare som Romuald Sztern, Pascal Devoyon, Bohumila Jedlickova, Hans Pålsson och Dominique Merlet. Hon tilldelades Premier Prix i såväl kammarmusik som pianospel vid Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse
de Paris 1994. 1998 vann hon Solistpriset i Stockholm och 2000 erövrade hon andrapriset
i Michelangelitävlingen i Italien.

Vid sidan av ett flitigt konserterande är Skoogh även utbildad psykolog och doktorand
i konstnärlig forskning vid Musikhögskolan i Malmö. Ämnet är pianisten på scenen och
kommunikationen som sker på scenen.
Hon är en av Sveriges mest framstående pianister och deltar regelbundet vid internationella festivaler, förutom att hon spelat tillsammans med flertalet svenska orkestrar och
åtskilliga utomlands. Under åren har hon framträtt tillsammans med dirigenter som Heinz
Wallberg, Michail Jurowski, Thomas Dausgaard, Susanna Mälkki och Gianandrea Noseda.
Hon har ett flertal gånger spelat tillsammans med Leif Segerstam.

JEAN SIBELIUS (1865–1957)
Scen med tranor (5’)

Sibelius var en mästare på att komponera lysande illustrationer till skådespel, små välskapta
miniatyrer som på ett imponerande sätt tolkar stämning och innehåll i pjäsen. 1901 hade
hans svåger Arvid Järnefelt skrivit dramat Kuolema (Döden), och att pjäsen i december
1903 fick stora framgångar på Finska Nationalteatern berodde till stor del på den musik
Sibelius försett den med. En av de sex satserna i den ursprungliga scenmusiken för stråkar,
bastrumma och klocka är världsschlagern Valse triste.
Scen med tranor har inte blivit lika berömd. Den inleds med en utstuderad stråksats,
som avbryts av tranornas rop i klarinetterna. Enligt en dagboksanteckning förknippade
Sibelius detta tema med tranornas flykt, och deras läten hade för honom en symbolisk
innebörd. ”Sett alla dessa dagar tranor; flyttade söderut med full musik. Varit den läraktiga
eleven åter. Deras läten mitt lifs ledtråd.”

Norrköpings Symfoni

Violin 1
1:e konsertmästare
Henrik Jon Petersen, Vakant
Alt. konsertmästare Mikael Wenhov
2:e konsertmästare Paul Waltman
Carina Beckett, Sarah Dodd Falkebring,
Matts Eriksson, Josep Esteve,
Lars Hedborg, Magnus Ivarson,
Kristina Lindholm Vahllöf, Ingrid Olsson,
Tanja Orraryd (tjl), Rocío Vilaplana (vik),
Nina Söderberg, Johanna Tafvelin,
Anders Törnqvist

Violin 2
Ruth Anderberg*, Fredrik Anderberg**,
Håkan Jonsäll**, Lars Andersson,
Boel Bengtsson, Karin Engström,
Åsa Holm, Anne Holmer, Jin Hägerström,
Richard Michelin, Mohamed Sharara,
Sonja Vrieze
Viola
Lennart Falkebring*, Crista Bergendahl**,
Gunnar Enbom**, Nanako Akai,
Björn Carlén, Erika Gabrielsson Backlund,
Thomas Hall, Pernilla Rönnlund,
Markku Sorri, Karin Svanberg Ancker

Cello
Solocellist Niklaas Veltman
Pelle Hansen*, Fredrik Lindström**,
Sofia Petersen**, Bo-Göran Christians,
Torstein Dalene, Erik Uusijärvi,
Leif Vahllöf, Ingrid Åkerblom
Kontrabas
Björn Malmqvist*, Jan Duda**,
Anna-Cecilia Bergman** (tjl),
Daniel R Thomas** (vik),
Emma Josefsson Bjørnevik (tjl),
Jan Emil Kuisma (vik),
Johan Strindberg, Roine Uddfeldt

* Stämledare, ** Alternerande stämledare,

iorkester 2017–2018

Flöjt
Teodor Tirlea*, Annica de Val**, Vakant
Oboe
Pelin Lius*, Thomas Bodin**,
Vakant
Klarinett
Johnny Jannesson*, Lars Paulsson**,
Vakant
Fagott
Linus Björnstam*,
Eva Pettersson Veltman**,
Per Jonsson Gille

tuttimusiker är angivna i alfabetisk ordning

Horn
Lennart Langer*, Anna Ahlenius**,
Jan Lejonclou, Lars Thapper,
Elisabeth Åkervall
Trumpet
Elias Svanberg*, Filip Draglund**,
Stefan Mattsson
Trombon
Eric Svensson*, Christoph Schnaithmann**
Bastrombon
Johan Wiklund**
Tuba
Ole Christian Grønning* (tjl)
Sami Al Fakir* (vik)

Pukor
Lars Gärd*, Anders Dahlstedt**
Slagverk
Martin Orraryd* (tjl), Ulf Strömquist* (vik),
Petter Svensson**
Harpa
Delphine Constantin Reznik*
Vid denna konsert:
Piano
Leif Segerstam, Francisca Skoogh
Harpa 2
Gabriella Thür

SERGEJ RACHMANINOV (1873–1943)
Pianokonsert nr 3 d-moll (44’)
Allegro ma non troppo
Intermezzo: Adagio
Finale: Alla breve

Sergej Rachmaninov var en lysande pianist. Han turnerade från ungdomsåren flitigt
i Europa och senare även i USA, och han gjorde en rad skivinspelningar av såväl egna
solostycken för piano som av alla de fyra pianokonserterna. Han komponerade åtskillig
musik för piano: preludier, sonater, karaktärsstycken, men också kammarmusik och sånger.
Av pianokonserterna är det den andra som blivit mest älskad, kanske för att den så flitigt
använts som filmmusik. Men även den tredje konserten har använts i filmsammanhang,
kanske mest känd i Shine från 1996.
Nog är det den tredje konserten som är krönet på hans kompositioner med piano. Det
tyckte i alla fall han själv! Att den kanske inte blivit lika ofta spelad som den andra, beror
mest på att den är så mycket svårare för solisten att spela. I själva verket dedicerade Rachmaninov sin tredje pianokonsert till Josef Hofmann, vilken ansåg den vara så svårspelad
att han aldrig framförde den offentligt. Även andra pianister har närmat sig konserten
med fruktan. Samtidigt som musiken är hållen i mycket sträng form, tillåter den solisten
att briljera. Det är vital och spänstig musik som inte för en sekund förfaller i rutin och
allmängods.
I oktober 1909 gav sig Rachmaninov ut på sin första amerikaturné, och han skrev hem
till sina vänner att han fann landet främmande och otrevligt, men fullt av lysande symfoniorkestrar. Om han inte så starkt känt behovet av dollar, som kunde uppfylla den länge
närda drömmen om att köpa en bil, så hade han kanske aldrig lämnat sitt älskade Ryssland
– åtminstone inte förrän den sociala och politiska situationen blivit helt ohållbar. Men till
USA, detta ogästvänliga land, skulle han ironiskt nog återvända, och mot slutet av sitt liv
till och med bosätta sig i för gott. Men han lärde sig aldrig att trivas där.
Till amerikaturnén 1909 hade Rachmaninov under sommaren skrivit ett nytt verk,
just den tredje pianokonserten, fullbordad den 23 september. På grund av många andra
engagemang hade han däremot inte hunnit öva på solostämman, det fick han ägna sig åt
under båtresan över Atlanten. Han hade tagit med sig ett tyst piano. Uruppförandet ägde
rum den 28 november vid en konsert med den nygrundade New York Symphony Society
dirigerad av Walter Damrosch. Ett andra framförande ägde rum ett par månader senare
med Gustav Mahler som dirigent, den ende dirigent Rachmaninov satte i nivå med tidens
främste dirigent, Arthur Nikish.

LEIF SEGERSTAM (f 1944)

Symfoni nr 316 ”Happy Tonechooseries in the Summerfreetimes” (25’)
Leif Segerstam är ett av de verkligt stora musikgenierna av idag. Han är också oerhört
mångsidig; i sin ungdom var han en prisbelönad dansare, mästerlig violinist och pianist
– men idag koncentrerar han sig främst på att dirigera och komponera. Få dirigenter kan
med samma exakthet och sinne för såväl detaljer som storform gestalta även de mest komplicerade partitur.
Som tonsättare är han omåttligt produktiv och har under senare tid i huvudsak skrivit
symfonier av en egen design. Ingen tonsättare, någonsin, har skrivit så många verk med
titeln symfoni, och numera finns det inte några regler för hur en symfoni ska formas. I
afton får vi höra en av hans senaste, den ca 25 minuter långa nr 316, skriven, som undertiteln antyder, i gott humör under sommaren 2017. Han har själv kommenterat sitt verk på
detta sätt:
”När världen attackerades av terrorister och politiska spänningar i alarmerande kvantiteter kändes det mest hälsosamt att gömma sig och dyka in i tonvalslekar stimulerade
av igen en supersommar i nordiskt ljus och inspirerande natur i och omkring Suonenjoki
i mellersta Finland ... det blev en fripulsativ happening utan dirigent, utan taktstreck som
vanligt i äkta segerstamska klanger med stereopianon och harpor som ramar för dubbla
träblås, normalt brass men stor slagverkskiosk 1+3 och generös stråkklang i surfningar på
de sex musikaliska hemsidorna ca 3-4 min var, vilket betyder helhetsduration ca 18-24
min, och i en båge liksom Sibelius sjunde symfonis ca 22 minuter som ju i slutet har
frimurarprofessorns uppmaning på sibbesvenska förtonad (Är DU) RE-DO? SI DO !!!
Såhär skall man palettera toner tillsammans klingande (sin fonia på gammalgrekiska ...)
vilket undertecknad nu har gjort i kvantiteter över 300 … mera än 200 uppförda … ”

JEAN SIBELIUS (1865–1957)
Symfoni nr 7 C-dur (22’)

Det tycks som om Sibelius planerade symfonierna nr 5, 6 och 7 i ett enda stort svep. Men
under det tålamodsprövande arbetet med att i detalj skriva ner visionerna utvecklade sig
materialet på annat sätt än han tänkt sig. Vi vet från hans brev att han planerade den
sjunde symfonin som en tresatsig symfoni som skulle avslutas med ett “hellenskt rondo”.
Men ”när det gäller symfoni nr 6 och 7 kanske jag ändrar mina planer, beroende på hur
idéerna utvecklas. Som alltid är jag slav under mina teman och måste underkasta mig deras
krav.”
Den sjunde symfonin blev till slut bara en sats. Han nämnde sitt arbete första gången
i december 1917, men det var först den 2 mars 1924 den tjugo minuter långa symfonin
fullbordades. När musiken uruppfördes av Stockholms Konsertförening den 24 mars, kal�lades den “Fantasia sinfonica”.
Även om verket har en enda obruten sats, kan man i strukturen hitta flera väl avgränsade partier. Det inleds med ett Adagio där Sibelius presenterar en mångfald kontrasterande motiv som med tiden får spela viktiga roller. Så samlar sig stråkarna till en passage
han kallat ”Hymn”, varpå musiken blir mer energisk och rastlös i ett Vivacissimo. Denna
storm dör bort och ett scherzoaktigt Allegro molto moderato leder in oss i en lyckovärld.
Trombonen lotsar oss in i epilogen och en klart lysande avslutning.
Man kan associera till ljusa sommarnätter, susande furor, brusande forsar – men Sibelius
har säkert bara inspirerats av musikens egen inneboende kraft.

Kommande konserter våren 2018
ÖPPEN REPETITION
TISDAG 10 APRIL
kl 11.30 De Geerhallen Norrköping
Dirigent Andris Poga
Repetition av torsdagens och
fredagens konserter.
Längd ca en timme. Fri entré!
MOZART & SJOSTAKOVITJ
TORSDAG 12 APRIL
kl 19 De Geerhallen Norrköping
FREDAG 13 APRIL
kl 19 Crusellhallen Linköping
Introduktioner kl 18.30
Dirigent Andris Poga
Solist Tobias Ringborg violin
Schnittke Svit i gammal stil för
kammarorkester
Mozart Violinkonsert nr 4
Sjostakovitj Symfoni nr 15

KONSERTER I REGIONEN
torsdag 19 april
kl 19 Kulturhuset Finspång
FREDAG 20 april
kl 19 Åtvids stora kyrka
Dirigent Joachim Gustafsson
Solister Niklaas Veltman cello,
Pelle Hansen cello
Vaughan Williams Uvertyr till
Getingarna
Carwithen Suffolk Suite
Händel Sonat för två celli
Haydn Symfoni 104, ”London”
NORRKÖPINGSLJUD
FREDAG 4 MAJ
kl 19 De Geerhallen Norrköping
Musikfestival med norrköpingstonsättare i fokus.

MUSIK PÅ DITT SPRÅK
Konsert för nya svenskar
TISDAG 8 MAJ
kl 14 De Geerhallen Norrköping
ONSDAG 9 MAJ
kl 14 De Geerhallen Norrköping
Dirigent Emil Eliasson
De populära konserterna för
speciellt inbjudna presenteras på
bl a svenska, engelska, somaliska,
arabiska, persiska och bosniska.
TURNÉKONSERT MED
PETTERSSON
TORSDAG 24 MAJ
kl 19 De Geerhallen Norrköping
Dirigent Christian Lindberg
Solist Benjamin Schmid violin
Weber Oberon, uvertyr
Beethoven Violinkonsert
Pettersson Symfoni nr 7

Läs mer på vår hemsida norrkopingssymfoniorkester.se
Texter Stig Jacobsson. Leif Segerstam foto Jan Segerstam, SON foto Björn Dahlgren.

Norrköpings Symfoniorkesters sponsorer 2017–2018
SILVERPARTNERS

Övriga: Advokatfirman Glimstedt | Almroth Industrifastigheter AB | Amec Foster Wheeler |
Best Western Hotel Princess | Kurt och Brita Ehlert | Ernst & Young AB | Gunnar Gunnarsson
Fastighets AB | Holmen Paper AB | HSB | Hyresbostäder | Mattssons Fastighetsutveckling AB |
Ringarums Busstrafik AB | Swedbank | Tage Rejmes Bil AB | Tommy Holm Revisionsbyrå AB
Fonder: Fond of Music, donation från Marianne och Lennart Lindqvist |
Siw Ericsdotters stiftelse, donation
SON samarbetar med Vi-skogen

Utöver en blomma, som tack till våra artisters medverkan, planterar SON
fem träd i Vi-skogen som en gåva till vår gemensamma jord.

Vd Pia Kronqvist, Konstnärlig chef Henrik Marmén, Kommunikationschef Agneta Lindmark Thomas
www.norrkopingssymfoniorkester.se, info@norrkopingssymfoniorkester.se

