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André Chini (b.1945) La Princesse de Babylone (2009) new commission 10´ 

 
 
 
Gilded Splinters ljus faller in med en stilla kraft. En sådan karaktär har Mattias Lysells Gilded Splinters 3.0, ett verk för 
blandad ensemble han arbetat på under ett antal år med en tidigare föreliggande version för piano och två vibrafoner från 
2003. Det vore inte opassande att kalla ljuset andligt, och då inte bara med tanke hur piccolaflöjten låter i sin närhet den 
japanska shakuhachiflöjten. Lysell har nämligen hämtat materialet från en cantus firmus av Palestrina (1525–1594), och han 
använder samma kontrapunktiska kompositionstekniker som föregångaren en gång använde men uppsplittrade och 
distribuerade i skilda oktaver. Faktum är att parallellen till Palestrina går att föra längre. Lysell arbetar gärna med ett 
material han har ett längre, intimt förhållande till – antingen eget eller hämtat från annat håll. Just detta hittar vi också hos 
Palestrina, eftersom cantus firmus är en given melodisk linje som han (i likhet med sina samtida) gärna lånade eller 
hämtade från sig själv. Med andra ord hamnar lyssnaren i ett historiskt bråddjup. 
Erik Wallrup 
 
Tebogo Monnakgotlas Toys (or the wonderful world of Clara) är beställt av Norrbotten NEO och får här sitt uruppförande. 
Det handlar om ett behov av konstnärlig rörelsefrihet, men det rör i lika hög grad om ett sökande efter poetisk 
mångtydighet som om rent musikaliska frågeställningar. Stockholmsbaserade Tebogo Monnakgotla har i ett flertal verk 
samarbetat med olika poeter och använt sig av texter av bland andra Li Li, Ann Jäderlund, Elisabet Hermodsson och Oliveira 
Silveira. Sökandet efter ett klangligt mångfasetterat språk, med både skira och skarpa valörer, präglar även ett stycke som 
Le dormeur du val för sopran och kammarensemble, uruppfört under Stockholm New Music 2008. Efter 
kompositionsstudierna på musikhögskolan i Stockholm, som avslutades våren 2007, har Monnakgotla bland annat varit 
composer in residence på Sveriges Radio P2.  
   Det nya stycket Toys, för stråktrio, flöjt, klarinett, slagverk och piano, bär undertiteln ”The wonderful world of Clara”. 
Musiken skrevs när Tebogo Monnakgotla var hemma med sin dotter Clara, och själva utgångspunkten är ljuden från olika 
speldosor och leksaker som låter. De olika fragmenten, bland annat från Brahms vaggsång, är dock inte samplade utan finns 



med som bearbetade motiv, ett slags melodiska urceller som varieras och förvandlas, samtidigt som musiken har en 
genomgående mekanisk karaktär. Någon skimrande och nostalgisk musik rör det sig inte om. Med några få undantag är 
stycket mycket intensivt, med många parallella händelser som kolliderar och konkurrerar med varandra. 
Magnus Haglund 
 
Linné’s “Flowerclock”, the writings about the travel to Lappland and a ‘growing’ mathematical series are the themes that I 
have used as an inspirational ground in making the piece Light Winter Light. 
Since music is something that unfolds in time my thoughts went to Linné’s flowerclock – Horologium florae. Here the 
blooming and closing of different flowers is used to depict the fleeting hours of day and night. This Linnéan idea of a 
‘biological clock’ has since the 18th century inspired many artists in different fields. (See Karin Martinssons book; Linnés 
blomsterur, Prisma) This idea of different flowers showing the time passing are incorporated into the piece by ten different 
musical ‘flowers’ whose unfolding and closing draws up the different formal parts of the piece. 
   The character of each musical flower can in a way be seen as a fantasy around some of the feelings Linné might have 
experienced when travelling on his ‘Nordic journey’. Riding on horseback through unknown country, encountering new 
places and cultures, must at times have been a harsh and bewildering experience. In his writings he also reveals a great 
admiration for how the Laps led their lives and states that we should take there ‘natural’ living as a role model for our own 
existence. As a token to this there are parts of a samisk jojk discretely put into the piece, but its shadow also spreads out 
into wider areas of the music. 
   Last but not least; as music and plants are structures that grow and evolve in time(sic) there is especially one principle 
that often comes to use when one wants to describe the character of this development and that is the Fibonacci- or Lucas-
series. These mathematical series evolves in the form of an exponential logarithmic curve and can quite often describe how 
organic material develops and structures itself. (See for example the Sunflower or the Nautilus shell etc.) Two numbers 
beside each other in the series also describes the relationship called the ‘Golden section’ which often appears both in 
nature and in the arts. 
   The basic material, ie. the frequencies and rhythms, that makes up the sounding material of Light Winter Light, from 
minute details to larger patterns, thus evolves in relation to the Lucas-series – 2,1,3,4,7,11,18,29,47,76,123,199...etc. 
Anders Hultqvist 
 
Surfaces scintillantes beställdes och uruppfördes av Ensemble XXI i Dijon.  Relationen mellan djup och yta inom musik har 
länge intresserat mig, främst vad gäller vilken musik som anses som djup eller ytligt, men ännu mer kanske på ett mer 
hantverksmässigt plan. När man komponerar så finns ofta den mesta musiken kvar i en själv, bara en liten del får plats i det 
slutgiltiga stycket. Detta har jag använt mig av i flera stycken som en inspiration i arbetsprocessen - först i stycket 
"Undercurrents" (en cellokonsert för Benjamin Carat och Ensemble Orchestral Contemporain beställd av Franska 
kulturministeriet). Där byggde jag delar av stycket kring ett tydligt material och tog sedan bort originalmaterialet. Detta 
gjorde jag i flera lager så att det slutgiltiga stycket är väldigt långt ifrån de ursprungliga idéer som gav upphov till musiken. 
   I Surfaces scintillantes (betyder ungefär "skimrande yta" på svenska) har jag gjort precis tvärtom. Det klingande resultatet 
är det ursprungliga materialet, i princip helt obearbetat. Idén kring yta är extra tydlig i stycket på ett annat sätt eftersom allt 
material är framimproviserat med hjälp av ett ritbord och en penna. Jag programmerade en datormiljö där jag kan styra 
harmoniska och rytmiska ramverk och sedan med en penna fritt improvisera inom de givna ramarna. För mig är detta ett 
perfekt arbetsredskap för att kombinera musikalisk frihet med teoretisk kontroll. 
Jesper Nordin 
 
In the spring of 2007 I found myself in a situation I believe specialists use to call “a severe existential crisis”. I had virtually 
lost everything and life didn’t appear to be so promissory in the future if I had one.  
   In June that year I received a working grant from the Swedish Arts Grants Committee and I decided to contact Mårten 
Landström to try to fix a compositional project. Why Mårten? Because he is the best, it’s that simple. While I was in a bar in 
Gothenburg drinking a good bear I sent a sms to Landström asking about the possibility to write a new piece for a recently 
created contemporary music ensemble based in Piteå-Sweden: Norrbotten NEO. Mårten reply rather quick telling: “sure! 
Why not?” I didn’t know then that things would get worst but I had a compositional project in my hands and that was a lot 
at the time. 
   I knew I could write a hyper-virtuoso part for the piano because Mårten Landström plays everything, and I mean 
everything. But I decide not to follow that path and compose a concerto type of music which would integrate the piano in a 
more organic way to the rest of the ensemble. The virtuosity this time would go more to the comprehensive aspect of 
music rather than the mechanical ones.  
   The piece Remains has 3 big panels structured in base of what can be called “gesture’s ordered pairs”: 
arpeggios/tremolos; synchronic pizzicatos/glissandi; harmonics on the strings/a polarized sequence at the piano’s high 
register; and scales/drills. The piece’s unifying element is the chord; the chord as a theme in a Messiaen’s fashion.  
I composed this piece with the remains I had, I hope I had enough.  
Víctor Varela 
 
Tonsättaren André Chini har för Norrbotten NEO komponerat verket La Princesse de Babylone - Prinsessan av Babylon – 
och titeln kommer från en novellsamling av den franske upplysningsförfattaren och filosofen Voltaire. I ett slags sagoform 
berättar Voltaire om prinsessan som skall gifta sig, men ingen av de inbjudna kungarna och prinsarna klarar av provet att 



skjuta med en gigantisk pilbåge. Det gör däremot en okänd yngre man med en stor fågel på axeln som kommer från ett 
mystiskt i fjärran där alla är kungar och herdar, och dessutom vegetarianer. 
    ”Det där sista gillar jag speciellt”, säger André Chini som också är vegetarian. Han menar att Voltaire i allegorins form 
använder berättelsen för att kritiskt granska det franska samhället och framförallt prästerskapets roll. Nu är detta ingenting 
som framgår i den klang- och energitäta musiken. Det finns över huvud taget ingen illustrativ nivå i materialet, utan 
Voltaires berättelse finns där mer som en ram, en suggestiv dimension som frammanas av själva titeln. Det man däremot 
hör är André Chinis franska arv, en sorts klangsensualism som är på en gång stram och vild. Chini använder sig av 
kvartstoner och spektralanalyser, men utan att musiken förlorar sin kroppslighet. 
   Han är född 1945 i byn Roumengoux i södra Frankrike, bara några kilometer från den plats där Gabriel Fauré föddes 100 år 
tidigare. Till Sverige kom Chini 1975 och har sedan dess komponerat en lång serie instrumentalverk som kombinerar ett 
virtuost hanterande av musikens klangfärger med ett humanistiskt patos. Hans violinkonsert Mururoa från 1989 var en 
protest mot Frankrikes kärnvapensprängningar i Stilla havet och kammarmusikverket Omniphobie för dubbel blåsarkvintett, 
kontrabas och mezzosopran från 1986, komponerat för Omnibus kammarblåsare i Uppsala, är en skildring av rasism, 
främlingskap och intolerans. Det sistnämnda stycket har en koppling till Chinis nya verk, på det viset att Voltaire är den 
store försvararen av toleransen som samhällsideal. Han är en författare och filosof vars tankar har största giltighet, också i 
vår tid. 
Magnus Haglund 
 
 
Om tonsättarna: 
 
Tonsättaren Mattias Lysell föddes 1971 i Stockholm. Åren 1998-2000 studerade Lysell vid Gotlands Tonsättarskola för Pär 
Mårtensson och Sven-David Sandström. Hösten 2000 påbörjades studierna i komposition vid Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm och diplomutbildningen avslutades 2007 med en kammarmusikkonsert samt en orkesterkonsert med Kungliga 
Filharmonikerna. Lärare har varit bland andra Pär Lindgren, Bent Sörensen, Lars-Erik Rosell och Lars Ekström. Lysell har 
under denna tid medverkat i masterclasses med bland andra Magnus Lindberg, Esa-Pekka Salonen, James Dillon, Jukka 
Tiensuu och Karl Aage Rasmussen. 
   Mattias Lysells repertoar inkluderar orkestermusik, elektronisk musik, instrumental och vokal kammarmusik samt 
populärmusik. Hans verk har framförts vid ett flertal tillfällen i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Holland, 
Kroatien och Ryssland med uppdragsgivare som Sami sinfonietta, Sonanza, Musica Vitae, Birmingham Contemporary Music 
Group, Kungliga Filhamonikerna, Esbjerg Ensemble och Kazan String Quartet. Sedan hösten 2007 är Mattias Lysell anställd 
som lärare i komposition vid Musikkonservatoriet i Falun. 
 
Tebogo Monnakgotla (f.1972) växte upp i Uppsala där hon spelade cello och sjöng i musikskolan innan hon fortsatte på 
Södra Latins musiklinje i Stockholm. Hon har studerat både vid Musikhögskolan i Piteå och Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm. Lärare under hennes studier har varit Jan Sandström, Karolina Eiriksdottir, Louis Andriesen, Lars-Erik Rosell, Pär 
Lindgren, Lars Ekström och Bent Sörensen. Åren 2007 och 2008 var Tebogo Monnakgotla Composer in Residence på 
Sveriges Radios P2.  
   Tebogo Monnakgotla är medlem i gruppen Inversion, en sammanslutning av tonsättare och dirigenter som har som mål 
att föra ut den samtida musiken till en bred publik. Gruppens debutkonsert har framförts i radiosändningar över Europa och 
Sveriges television har också gjort ett ”veckans konsert- program om Inversion. Tebogo Monnakgotla minns från 
studietiden Piteå som en ”liten mysig stad där man hade nära till allt. Fiken, gymmet och biografen...”  
NEO 
 
Anders Hultqvist är född 1955 i Stockholm och uppvuxen i Kiruna. 1978 inledde han musiklärarstudier vid Musikhögskolan i 
Göteborg med flöjt som huvudinstrument följt av kompositionsstudier 1985-1989 vid samma institution. Förutom olika verk 
för orkester, kammarmusik och EAM har Anders även arbetat med musik för teater och film samt producerat och 
medverkat i ett flertal sceniska ljudkonstföreställningar. Han är involverad i forskningsprojekten "In i bruset" och ”Mot ett 
konstmusikens utvidgade fält” som finansieras av Vetenskapsrådet. Projektet"In i bruset" drivs inom gruppen Usit - Urban 
Sound Institute – som arbetar med ljudkonst och offentliga ljudmiljöer. 
   Vid sidan om sitt konstnärliga arbete är han verksam vid Högskolan för scen och musik i Göteborg som utbildningsledare 
och lärare. Han är en av initiativtagarna till den konstnärligt genreöverskridande GAS-festivalen - Göteborg Art Sounds - och 
har också varit dess chef under åren 1998-2004. 
 
Jesper Nordins (f.1971) musik framförs regelbundet världen över vid stora festivaler och av några av de mest etablerade 
orkestrarna och ensemblerna, bland andra BBC Scottish Symphony Orchestra, Basel Symphony Orchestra och Ensemble 
l'Itineraire. Han har erhållit beställningar från flera länder i Europa, till exempel från Franska Kulturministeriet. Efter 
studierna i Sverige var han i Paris för att studera vid IRCAM och senare blev han inbjuden till Stanford University för studier 
och forskning. Nordin var SR P2’s Composer in Residence 2004-2006 och efter det gav SR Records ut porträttskivan 
"Residues" som hyllats i svensk och internationell press. Hans musik publiceras av Edition Peters. 
 
Victor Varela föddes 1955 i Caracas, Venezuela. Utbildningsvägen gick via Conservatorio Nacional de Música Juan José 
Landaeta i Caracas; komposition för Antonio Mastrogiovanni, elektronisk musik för Eduardo Kusnir och piano för Rebecca 



Matos (diplom i komposition 1987), Sweelinck Conservatorium Amsterdam; komposition för Geert van Keulen, masters 
classes för bl. a. Ton de Leeuw, Louis Andriessen, Peter Schat, Theo Loevendie, Trevor Wishart och John Adams 
(Kompositionspris 1993), the Royal Conservatoire i Haag; elektronisk musik för Gilius van Bergeijk. Varelas musik har 
framförts vid ett stort antal konserter och festivaler i såväl Europa som USA och Latinamerika.  
   Varelas verklista inkluderar musik för symfoniorkester, vokal och instrumental kammarmusik, och även musik med 
elektroniska verktyg och datorer. År 2002 fick Varela Göteborgs Stad Kulturstipendium och 2005 representerade Varela 
Sverige i ISCM festivalen i Zagreb. Víctor Varela erhöll det Nationella Kompositionspriset (1987-89) och Caracas Stads 
Musikpris (1987-90) i Venezuela. Han var docent (1983-90) i Harmonilära och Analys av Samtida Musik vid Nationella 
Konservatoriet J. J. Landaeta. Han har även varit föreläsare vid Universidad Central de Venezuela, föreningen 
INTROPODIUM i Maastricht, Stanford University och Göteborgs Musikhögskola. Sedan 2001 är Varela svensk medborgare 
och edan 2002 är han medlem av Föreningen Svenska Tonsättare, FST. 
FST 
 
 
André Chini föddes 18 maj 1945 i Romengoux (södra Frankrike) i en arkitektfamilj för vilken motståndsrörelsen och 
koncentrationslägren under andra världskriget var påtagliga realiteter. Han studerade oboe först i Toulouse och sedan på 
Paris-konservatoriet, dirigering för Franco Ferrara och komposition bland annat för André Jolivet i Paris. Tillsammans med 
den svenska dansösen och koreografen Ann-Cathrine Byström, flyttade han 1975 till Sverige, där han varit verksam som 
dirigent, musiker och tonsättare.  
   Chini skriver tätt och komplext, ömsom groteskt, ömsom lyriskt, med en barsk kolorit, mikrotonsharmonik och med 
associationsmöjligheter åt både Schönberg och Richard Strauss. Hans klangvärld bygger på praktiska erfarenheter och 
experiment och förutsätter hängivna och virtuosa musiker, beredda att tålmodigt utforska instrumentens dolda 
egenskaper. Idémässigt utgår han ofta från visuella eller visualiserbara föreställningar, med politiska, naturlyriska eller 
personligt emotionella förtecken.  
Göran Bergendal (2002)  
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