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Petter Sundkvist – dirigent

Berwaldhallen
söndag 13 november kl 15.00



Arméns Musikkår_
A

rméns musikkår är Försvarsmaktens största professionella 
orkester och stolt bärare av militärmusiktraditionerna från 

gardesmusikkårerna i Stockholm. Musikkåren bär Göta Livgar-
des uniform, modell 1886.

Som rikets främsta representationsmusikkår svarar Arméns 
Musikkår för musiken vid statsceremoniell verksamhet såsom 
utländska statsbesök, kungliga audienser och vaktparader. 
Utöver detta bedriver kåren också en omfattande konsertverk-
samhet. 

Arméns Musikkår uppträder som stor paradmusikkår, symfo-
nisk blåsorkester, oktett, mässingsextett, folkmusikensemble, 
brasskvintett, blåskvintett, saxofonkvartett, storband och 
andra ensemble konstellationer alltefter huvuduppdragets 
behov.

Lisa Streich_
L

isa Streich har studerat komposition och orgel i Berlin, 
Stockholm, Salzburg, Paris och Köln. Hennes verk har  

blivit framförda världen runt av bl.a. Quatuor Diotima, Nouvel 
Ensemble Moderne, Ensemble Recherche, OENM och Stock-
holms Kammarkör m.m. 

2013 utsågs hon till pristagare av Anne-Sophie Mutter  
fonden/Norrköpings Symfoniorkester och vann Busoni priset 
av Akademie der Künste, Berlin. 2014 �ck hon Konstnärs-
nämndens arbetsstipendium samt Bernd Alois Zimmermann 
priset i Köln. 2015 �ck hon Roche Young Commission och 
kommer därmed att skriva ett stort orkesterstycke för Luzern 
Festival 2017. Hon har varit uppehållsstipendiat vid Cité des 
Arts, Paris och �ck tilldelat Rom-Priset 2016/2017. 

2017 kommer en porträttskiva med hennes musik att lanseras 
av Edition Zeitgenössische Musik / WERGO. 2017/18 kommer 
hon att vara composer in residence hos ensemble recherche.
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Letter Sundkvist_
P

etter Sundkvist är i dag en av de mest eftersökta svenska dirigen-
terna. Under det senaste decenniet har han varit chefsdirigent 

eller förste gästdirigent i Musica Vitae, Svenska Kammarorkestern, 
Gävle Symfoniorkester och Norrbottens Kammarorkester/Norrbotten 
Neo. Han har också en internationell karriär med uppdrag i Storbritan-
nien, Tyskland, Italien, Ryssland m.m. Petter Sundkvist ägnar mycket 
tid åt nutida musik och har gjort mer än 100 uruppföranden av nord-
iska tonsättare. Han har också dirigerat ett femtontal uppsättningar i 
de svenska operahusen samt mer än dussinet kammaroperauppsätt-
ningar.

Petter Sundkvist har i samarbete med Skivbolaget Naxos gjort ett om- 
fattande inspelningsarbete av svensk musik. Internationellt har 
i synnerhet inspelningarna av Stenhammar med Royal Scottish 
National Orchestra och Joseph Martin Kraus med Svenska Kam-
marorkestern blivit uppmärksammade och väl mottagna. I dessa 
inspelningar utforskar Petter Sundkvist den moderna orkesterns 
möjligheter till ett tidstroget spel - något som även speglas i hans 
arbete med Haydn, Mozart och Beethovens musik. De fyra Kraus- 
albumen har alla mottagits med lovord från internationell press, 
och den första belönades 1999 med det prestigefyllda priset Can-
nes Classical Award. Vid sidan av de talrika Naxos-inspelningarna 
innehåller Petter Sundkvists diskogra� även inspelningar på BIS, 
Caprice, Swedish Society, DaCapo och Phono Suecia med bland 
andra Sveriges Radios Symfoniorkester och Göteborgs Symfoniker. 
Petter Sundkvist är professor vid Musikhögskolan i Piteå och invald i  
Musikaliska Akademien. 

Martin Sturfält_
P

ianisten Martin Sturfält har etablerat sig som en uppmärk-
sammad uttolkare av såväl nyare som äldre svensk musik, bl.a. 

genom internationellt kritikerrosade inspelningar av Stenhammar 
och Wiklund på Hyperion Records. Han är en �itig gäst som solist hos 
svenska och utländska symfoniorkestrar och är även en hängiven 
kammarmusiker.

Han studerade på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och på 
Guildhall School of Music & Drama i London. Hans huvudsakliga 
lärare var Esther Bodin-Karpe, Stefan Bojsten, Paul Roberts och 
Ronan O'Hora. 

Alltsedan 11-årsåldern har Martin varit aktiv som konserterande 
pianist, och hans framträdanden har tagit honom runtom i Skan-
dinavien, övriga Europa, USA och Asien. Har som solist samarbetat 
med framstående dirigenter som Herbert Blomstedt, Sir Mark Elder, 
Andrew Manze, Thomas Dausgaard, Vasily Sinaisky och Alexander 
Vedernikov.

Martins första tävlingsframgång var 1999 då han erhöll första pris i 
den svenska Yamaha-tävlingen. Under de följande åren vann han för-
stapriser i bl.a. den engelska Yamaha-tävlingen 2002, den nordiska 
"Blüthner-tävlingen" i Malmö 2002, John Ogdon Prize i London 2004 
och Terence Judd Award i Manchester 2005.
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Program_Sebastian Stevensson _
S

ebastian Stevensson började sina studier på Kungliga Musikhög- 
skolan i Stockholm 2004 för Knut Sönstevold innan han 2008 �yttade 

till Mannheim i Tyskland för att fortsätta sina studier hos Ole Kristian 
Dahl. 

Hösten 2009 �yttade Sebastian till Oslo där han arbetade på Norska 
Operan innan han ett år senare kom till Köpenhamn för ett vikariat som 
solofagottist i Danmarks Radio SymfoniOrkestret där han sedan 2012 
har en fast plats. I Danmark arbetar Sebastian också som fagottlärare 
vid Det Danske Kongelige Musikkonservatorium och är verksam med 
kammarmusikgruppen DiamantEnsemblet i Det Kongelige Bibliotek. 
Under 2015 arbetade Sebastian som solofagottist i Münchner Philhar-
moniker under Valerij Gergiev. Sebastian har även lett mästarkurser för 
musikhögskolestudenter i Stockholm, Århus, Sarteano (Italien) och i 
Mannheim.

I januari 2016 vann Sebastian Kungliga Musikaliska Akademiens tävling 
Solistpriset för unga svenska instrumentalister och sångare. I �nalen 
framförde Sebastian Carl Maria von Webers Fagottkonsert tillsammans 
med Sveriges Radio Symfoniorkester. Sommaren 2014 vann Sebastian 
den internationella fagottävlingen Gillet-Fox Bassoon Competition i 
New York och framförde J.N. Hummel fagottkonsert med Orchestra of 
Saint Luke’s. 

Uvertyr till den lilla slavinnan
Bernhard Crusell

Fagottkonsert opus 11
Mats Janhagen

Solist Sebastian Stevensson

Ark uruppförande
Lisa Streich

Kontrabasist Karin Hansson Lasses

–  PAU S  –

I Folkparken
Kurt Atterberg

Kammarkonsert
Karl-Birger Blomdahl
Solist Martin Sturfält

Arktis
Torbjörn Iwan Lundquist  
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Karl-Birger Blomdahl hör till årets hundraårsjubi-
larer – han var född den 19 oktober 1916 i Växjö. 
Efter studenten flyttade han till Stockholm för att 
studera till civilingenjör, men snart kom han på 
andra tankar och beslutade att istället ägna sig åt 
musik.

Bland de unga tonsättare som hösten 1944 började 
trä�as i Blomdahls lilla lägenhet för att studera och 
diskutera modern musik fanns Hans Leygraf, som 
då var både tonsättare och pianist. Dessa tonsät-
tare har gått till historien som Måndagsgruppen. 
Leygraf och Blomdahl förblev nära vänner, och han 
uppmuntrade Blomdahl att komponera en piano-
konsert. Efter Symfoni nr 3, Facetter, och oratoriet I 
speglarnas sal, började Blomdahl på allvar fundera 
på Leygrafs önskemål, och när de båda vistades 
i Österrike sommaren 1952, talade de mycket om 
den nya kompositionen, ett tankeutbyte som sedan 
fortsatte brevledes. De var överens om att pianot är 
ett klangligt instrument, och eftersom Blomdahl 
inte tyckte om piano tillsammans med vare sig 
stråk- eller bleckblåsklang, valde han den ovanliga 
kombinationen av piano, träblåsare och slagverk. 
Titeln Kammarkonsert ger en antydan om att pia-
nostämman mera är en del av det kammarmusi-
kaliska spelet än ett soloparti med orkesterackom-
panjemang.

Slagverkspartiet är både viktigt och stort. Det krä-
ver tre slagverkare, och det används inte i första 

hand för att förstärka stegringar och kulminationer. 
Blomdahl var väl förtrogen med slagverksinstru-
menten, och han använde sig av deras speci�ka 
klangfärger och uttryckskvalitéer.

Kammarkonserten är byggd i en stor sats, som 
består av fyra delar med olika karaktär. Tonsättaren 
har själv beskrivit den tempomässiga utvecklingen 
med orden långsam – snabb – långsammare – 
snabbare. Den första delen har en stor dynamisk 
expansionskraft, och så följer den andra med en 
mycket distinkt och medryckande rytmik. Den 
börjar med bongotrummor och låga fagotter som 
presenterar temat i en fuga. Också i den här delen 
utvecklas musiken fram till en kulmination, där 
hela klangmassan dallrar av energi. Pianot leder 
sedan över till den tredje delen, som är melodisk 
och lyrisk, ett stilla adagio. Men också där �nns en 
tilltagande dramatik med skärande dissonanser. 
Några oboearabesker bildar övergången till den 
avslutande snabba delen, som är lättare och mera 
lekfull. Som så ofta hos Blomdahl har rytmiken en 
smittande rörelseglädje.

Kammarkonserten är tillägnad Hans Leygraf, och 
det var också han som var solist då den spelades på 
ISCM-festen i Baden-Baden 1955, varvid Blomdahl 
tilldelades första pris.

Christina Tobeck
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Presentation Janhagens verk

Våren 1987 �ck jag en beställning av Christian Davidsson (dåvarande 
solofagottist vid Kungl Hovkapellet) och Östgöta Blåsarsymfoniker, där 
jag var konstnärlig ledare, på en konsert för fagott och blåsare. Christian 
och jag hade varit goda vänner sedan studietiden vid Musikhögskolan i 
Malmö och spelat en hel del tillsammans så jag kände mig väldigt inspi-
rerad av uppgiften. Christian hade precis fått sitt internationella genom-
brott som solist och korats till “Världsmästare i Fagott” vid en stor tävling 
i USA. Hösten 1987 bedrev jag dirigentstudier vid University of Michigan 
och använde fritiden till att komponera konserten. Vissa har sagt att kon-
serten låter lite amerikansk. Jag vet inte om jag håller med men det får i 
så fall skyllas på att den skrevs där.

Verket består av tre satser som spelas attacca. Det har framförts både 
i Sverige, Holland och USA bl.a. av Östgöta Blåsarsymfoniker, Arméns 
Musikkår samt RUM:s Blåsarlandslag.

Mats Janhagen

Janhagen är Arméns Musikkårs dirigent och konstnärlige ledare sedan 
1989. Han har tidigare varit kapellmästare vid Regionmusiken i Linkö-
ping samt konstnärlig ledare för Östersunds serenadensemble. Mats 
har också gästdirigerat vid många av våra professionella symfoni- och 
blåsorkestrar. Han har även varit verksam som kompositör och arrangör, 
i huvudsak inriktad mot blåsmusik.

Presentation Streich verk

ARK börjar med satsen: 

“j'ai toujours aimée les marches militai-

res” och slutar med melodien av “sag mir 

wo die Blumen sind”. 

Där emellan spänner protagonisten - 
kontrabasen - en bräcklig tråd. Kontra-
basen är ett subjekt som står mellan bör-
jan och slutet, en början och ett slut som 
har haft sin gilla gång tusentals gånger 
här på jorden. 

Det här musikstycket försöker att tänka 
kring krig, om den skenbart oskyldiga 
början, om subjektet som be�nner sig 
mitt i och om tillbakablicken på kriget. 

"Säg mig var flickorna är, säg mig var 

männen är, säg mig var gravarna är, säg 

mig var blommorna är"

en evig upprepning som obegripligt 
nog ännu inte blivit inaktuell, utan om 
och om igen utspelar sig framför våra 
ögon och i våra öron. Men bara de drab-
bade kan dessutom känna krigets lukt.

Lisa Streich

Presentation Blomdahls verk
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19/11  Spelmusik konsert – DefCon 1 
 Arméns Musikkår
 Filadel�akyrkan kl. 18.00 
 Solist Sabina Zweiacker
 Dirigent Jonas Nydesjö
 Presentatör Orvar Säfström
 Biljettpris: 200 kr
 www.zeticket.se

17/12  Julkonsert med 
 Arméns Musikkår
 Kungliga Musikskolan kl. 17.00
 Biljettpris: 100 kr

31/12  Nyårskonsert
 Slottskyrkan kl. 14.00
 Biljettsläpp 27/11, 1 advent
 Mer information kommer inom 
 kort, besök www.kungahuset.se 
 

Kommande evenemang 
med Arméns Musikkår

Följ oss på Facebook: 
www.facebook.com/armensmusikkar
www.facebook.com/forsvarsmusiken

Obs! Reservation för ev. ändringar.


