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Benjamin har en otrolig förmåga att vara när-
varande i nuet, så att varje samtal med honom 
känns levande och aktuellt. Hans nyfikna inställ-
ning till livet präglar också musiken – äventyrlig 
och oväntad. Han tar oss med på hisnade resor, 
ofta i högt tempo. Musiken är otroligt välskriven, 
med en orkestrering som är av högsta kvalitet. 
Hans enastående förmåga att skriva starka 
teman och melodier märks också som tydliga 
byggstenar i hans skapande. 

För Benjamin är det även viktigt att skriva musik 
som är relevant utifrån vad som sker i världen 
när verken blir till. Vårt beställningsverk till  
denna festival präglas av just det, och såväl  
nutidens digitalisering som pandemins följd-
verkningar på mänskligheten har påverkat den 
symfoni som under festivalen förs till dopet av 
Kungliga Filharmonikerna. 

Kära publik, här får vi en unik chans att utöver 
den enastående musiken även bekanta oss med 
själva människan bakom noterna. Benjamin har 
en fantastisk historia att berätta! 

Välkommen!

Stefan Forsberg
Konserthuschef
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Benjamin Staerns intensivt rörliga, 
uppslagsrika och färgmättade musik är 
personlig och präglas av stark klang-
känsla. Nu står han i centrum för 
Konserthusets Tonsättarweekend.

Av Göran Persson

Med andan i halsen kommer Benjamin Staern, 
”Benja” som han ofta kallas, till Konserthuset 
Stockholm där vi stämt träff. Sedan flera år 
tillbaka är han en av Sveriges mest spelade och 
uppmärksammade tonsättare och när vi ses har 
han just varit på en repetition i Berwaldhallen 
inför uruppförandet av Pippi lyfter hästen, en 
musikalisk hyllning till Astrid Lindgren. 

– Jag tränar för att klara allt jag håller på med. 
Vid ett tillfälle när jag jobbade med nya symfonin 
som ska uruppföras under Tonsättarweekend tog 
det stopp. Jag förstod först inte varför, men så 
kom jag på att jag hade försummat träningen, 

FÄRGER OCH 
DOLDA BUDSKAP
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säger Benjamin och skrattar. Det blev ”soppa-
torsk i huvudet”, förklarar han.

Benjamin Staern är född i Göteborg men uppväxt 
i Malmö. Hans pappa Gunnar Staern var en 
legendarisk profil i det svenska musiklivet och 
under många år chefdirigent vid Malmöoperan, 
där Benjamins mamma Harriet Staern Cronström 
– efter en karriär som sångare i Kungliga 
Operans kör i Stockholm – var kostymansvarig 
och påklädare. Under uppväxten hängde Benja-
min ofta på föräldrarnas arbetsplats. Men upp-
växten i Malmö till trots pratar han inte skånska. 

– Det hänger ihop med att jag föddes med en 
typ av kraniosynostos, suturerna i skallen var 
sammanväxta. Jag opererades som bebis, men 
sa inte ett ord från det att jag var två år tills jag 
var sex. Helt plötsligt en dag började jag prata, 

Fakta
— Född 6 december 1978.
— Tidigt genombrott med orkesterverket The Threat  
of War från 1999,komponerat under studietiden.
— Klarinettkonserten Worried Souls belönades av Kungliga 
Musikaliska Akademien med det stora  
Christ Johnson-priset 2012, Sveriges finaste  
kompositionspris.
— Hans musik har framförts runt om i världen.  
Kungliga Filharmonikerna och Sakari Oramo hade  
2018 med sig orkesterverket Jubilate på turné i  
Spanien och Italien.
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men inte skånska. Och nu har jag snarare en 
svag nyans av östgötska som jag tror jag fått av 
en god vän som jag umgåtts mycket med, och 
jag gillar den dialekten. 

Musiken blev för Benjamin en terapi. På skiva 
lyssnade han mycket på operor: Rossinis 
Barberaren i Sevilla, Wagners Tannhäuser, Verdis 
alla operor. 

– Min mamma har berättat att jag blev väldigt 
ledsen när det inte var rätt inspelning av ett verk. 
Senare gick jag också varje vecka på symfoni-
konserterna med Malmö symfoniorkester och 
lärde mig hela symfonirepertoaren. Allt som var 
nytt ville jag höra: Sjostakovitj, Prokofjev, 
Stravinsky, Beethoven, Brahms, Schubert, you 
name it. Även samtida musik. När jag var 15 
år bekantade jag mig till exempel med Anders 
Eliassons musik, hans första symfoni. 

Benjamin Staern började också läsa partitur och 
klaverutdrag tidigt. Pappa Gunnar hade tusentals 
musikalier hemma: symfonier, operor, kantater. 

– Han hade ju gjort i princip allt av standard-
repertoaren och jag hade tillgång till hans stora 
arkiv, som jag fortfarande har en fraktion av 
hemma. Klarinettkonserten Worried Souls har 
jag tillägnat hans minne, men den är baserad 
på en film om futurismen: Moderna tider av 
Charlie Chaplin. Ungefär samtidigt som jag skrev 
konserten hade jag också sett en utställning om 
futurismens onda mekanismer. I musiken finns 
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därför ett dolt budskap: att värna om konstens 
frihet i ett dystopiskt samhälle.

Den nya symfonin som är Kungliga Filharmo-
nikernas beställningsverk innehåller också 
dolda budskap. På sin laptop visar Benjamin en 
partitursida. 

– Den här tonskalan gjorde jag utifrån två takter 
av Lili Boulangers D’un soir triste. Den ligger till 
grund för hela verket, säger Benjamin. 

Den exceptionellt begåvade tonsättaren Lili 
Boulanger (1893–1918) vann som första kvinna 
den prestigefyllda tonsättartävlingen Prix de 
Rome. Hon var då 19 år. Konserthuset Stock-
holm ägnade 2015 sin årliga internationella 
tonsättarfestival åt Lilis och hennes syster Nadia 
Boulangers musik.

– Jag såg dirigenten Cathrine Winnes serie i 
SVT om kvinnliga tonsättare, She composes 
like a man. Då spelades D’un soir triste, och ett 
avsnitt i mitten, där musiken plötsligt tonar ner 
efter en höjdpunkt gjorde starkt intryck på mig. 
Det är ett melankoliskt cellotema och låter näs-
tan som hämtat ur Puccinis Madama Butterfly, 
säger Benjamin och börjar sjunga de olika 
stämmorna. 

Kopplingen mellan D’un soir triste och hans 
egen symfoni beskriver han som ett hopp mellan 
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olika epoker som har stora likheter med 
varandra. 

– Hon skrev den här musiken under första världs-
krigets sista år, en tid när Spanska sjukan spred 
sig samtidigt som det var en snabb industriell 
utveckling. I dag har vi i stället en digital revo-
lution, och Coronan, och nu ett krig i Europa. I 
min musik försöker jag skildra det som sker i vår 
samtid och pandemin har de senaste åren på-
verkat oss alla. Första satsen i den nya symfonin 
heter Isolation och gestaltar karantäntillvaron vi 
upplevt. 

När pandemin var ett faktum och Sverige stäng-
de ner hade Benjamin Staern symfonin redan 
klar som en tydlig skiss, en så kallad particell, 
ett förstadium till det fullständiga partituret. Men 
motivationen att fortsätta försvann.

– Jag lade av och tänkte att jag får se vad som 
händer. För att komma vidare gjorde jag till sist 
ett experiment och skapade hela alfabetet från a 
till ö utifrån några takter ur D’un soir triste. Varje 
ton har tilldelats en bokstav och melodierna i 
symfonin bildar ord och namn. Här har jag skrivit 
med noter Lili Boulanger est mort – Lili Boulang-
er är död – säger Benjamin och pekar i noterna. 
Dirigenten Cathrine Winnes namn finns också 
inkodat i musiken. 

Samtidigt som materialet mognade och växte 
fram dök också berättelsen om Infernot i Dantes 

Den gudomliga komedin upp för Benjamin. En 
bild av att man befinner sig i en avgrund, som i 
en brunn, och försöker kravla sig upp. 

– Så drabbas man av minnen, kanske oförrätter, 
eller olyckor i livet. Då faller man tillbaka till ruta 
ett igen och måste börja om från början. Men till 
slut når man till Paradiset, därför blev titeln på 
symfonin Through Purgatory to Paradise, Genom 
skärselden till paradiset. Det är min beskriv-
ning av att ha genomlevt ett helvete för att nå 
paradiset. Vägen är inte är särskilt linjär, den går 
i episoder, men det är ändå min egen A till 
Ö-berättelse. (Se även verkkommentar sid 24.)
Benjamin Staern beskriver sin musik som 
impressionistisk expressionism, eller tvärtom 
expressiv impressionism. Tonsättare som betytt 
mycket för honom är Ravel, Debussy och 
Stravinsky.

– Jag har ju en del ”trademarks” har folk sagt 
till mig, som att det är många tvära kast, mycket 
tjusiga harmonier och flott orkestrering. Men de 
har missat en grej: melodiken. Den är oerhört 
central för mig, poängterar han. 

Benjamin Staern har också skiftat fokus under 
åren. Från omkring 2000 fram till 2010 kompo-
nerade han framförallt orkesterverk. Därefter, 
från 2010 till 2020 blir de vokala inslagen allt 
fler. I dag är det en blandning, men kammar-
musiken har tagit allt större plats. 
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– Stor betydelse för mig hade samarbetet med 
nederländska New European Ensemble där 
jag var composer-in-residence 2010 till 2014. 
Den nära arbetsrelation jag hade med enskilda 
musiker i ensemblen var oerhört lärorik. Efter det 
har jag också utvidgat min palett till något mer 
än feta orkestertuttin och starka nyanser. Nu kan 
jag variera, gå in i väldigt små rum och skapa en 
skirare och mer intim musikalisk atmosfär.

Konserthuset Stockholms Tonsättarweekend är 
en bred presentation av Benjamin Staerns konst-
närskap de senaste tjugo åren, från debuten år 
2000 med The Threat of War som blev startskot-
tet på hans karriär, till den nya symfonin. Men 
det är inte någon kronologisk redovisning.

– Jag har valt stycken utifrån omfång och dyna-
mik, därför blir det nog också väldigt kontrastrikt. 
Första konserten börjar ju med Jubilate, en kort 
glädjefylld orkesterraket. I tankarna hade jag 
eurovisionsignalen som fanns en gång i tiden, 
den med temat ur Monteverdis Orfeo, säger 
Benjamin och börjar sjunga. 

I Sånger om bländvit kärlek med texter ur olika 
diktsamlingar av Karin Boye kretsar det kring 
förälskelse, längtan, svek och totalt vansinne. 

– Man skulle kunna säga att det handlar om 
dejting, skrattar han, och fortsätter: för varje 
sats och dikt har jag strukturerat upp det i färger. 
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Och färger är något som återkommer i Benja-
min Staerns musik, han är nämligen synestet, 
vilket betyder att toner och klanger för honom 
framträder i mycket specifika färger. Något som i 
högsta grad påverkar själva komponerandet. (Se 
faktaruta.)

– För varje enskild ton ser jag en färg, och hör 
jag fler toner – oavsett om de kommer vertikalt 
som ett helt ackord eller om de kommer efter 
varandra – så ser jag flera färger samtidigt. De 
framträder som olika färgfält i olika nyanser och 
schatteringar. Det är som att titta på en målning 
av Mondrian, eller Paul Klee, eller Kandinsky för 
den delen, beskriver Benjamin. 

Han förklarar också att högre upp i registret blir 
färgerna ljusare, och tvärtom, ju djupare ner i 
basen desto mörkare färger. 

– Och när jag hör kvartstoner blir det som en 
färgsplasch! Det har jag använt mig av i den nya 
symfonin när jag beskriver helvetet. Det ska bli 
väldigt spännande att höra.

Synestesi är ett neurologiskt tillstånd som gör att två eller 
flera sinnen är sammankopplade. Ungefär fyra procent av 
befolkningen har någon form av extraupplevelser kopplat 
till sinnesintryck. Synestesi är inte en förhöjd eller inlärd 
föreställningsförmåga utan intrycken kommer automatiskt. 
Vanligast är att ord, bokstäver och siffror i tryck är samman-
bundna med färger. Drygt tio procent av alla synestetiker 
kopplar i likhet med Benjamin Staern toner, ackord och  
musik till bestämda färger. 
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TORSDAG 7 APRIL KL 19.00
LÖRDAG 9 APRIL KL 15.00
Kungliga Filharmonikerna
Cathrine Winnes dirigent
Anna Larsson alt

Benjamin Staern 
Jubilate

Benjamin Staern
Sånger om bländvit kärlek för alt och orkester

Paus

Lili Boulanger 
D’un soir triste

Benjamin Staern 
Symfoni nr 2 ”Through Purgatory to Paradise”
uruppförande av Kungliga Filharmonikernas beställningsverk

Sluttid ca kl 21.00 respektive ca kl 17.00

Tonsättarträff 
Torsdag 7 april kl 18.00 i Grünewaldsalen: 
möt Benjamin Staern och dirigenten Cathrine Winnes.
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Benjamin Staern 

Jubilate (2009) 

Speltid ca 8 min

Jubilate är en riktig ”orkesterraket”, som Ben-
jamin Staern själv uttrycker det. Det är musik 
med hög energinivå som har sin utgångspunkt 
i verkets titel, att jubla – en musikalisk respons 
på det fenomen som uppstår när åhörare jublar 
glädjefyllt. 

Musiken gestaltar upplevelsen av att delta i ett 
kollektivt kraftfullt firande. Samtidigt finns här 
också den destruktiva antitesen: huliganer som 
buar och ställer till med bråk som saboterar 
festligheterna. 

De två olika publikuttrycken beskrivs i musiken 
med starka kontraster – mörkt-ljust, starkt-svagt, 
tonalt-atonalt – innan den slutliga föreningen. 

Benjamin Staern 

Sånger om bländvit kärlek (2008/2013) 
Texter av Karin Boye 1900–41

En kärleksförklaring
Kunde jag följa dig
Vårens väntan
Ängslan
Nattens djupa violoncell

Speltid ca 27 min

Inspirerad av en dikt av Karin Boye komponera-
de Benjamin Staern våren 2008 Nattens djupa 
violoncell för Anna Larsson och Sonanza-ensem-
blen. Den gavs ut på albumet ”Unheard of – 
Again” (Phono Suecia) som 2010 belönades 
med en Grammis för årets bästa klassiska 
album. Snart växte idén om en ny sångcykel 
fram med ytterligare fyra dikter av Karin Boye 
hämtade ur samlingarna Härdarna, Moln och För 
trädets skull.  

Dikternas inneboende och individuella dramatik 
har format musiken. De tre första sångerna 
börjar med en harmoniskt svepande orkester-
sats som övergår till mer dissonanta klanger. I 
musiken hör vi kluster, mikrotonalitet och 
glissandon. I de två sista framträder också 
påtagligt kraftfulla och rytmiskt ryckiga partier. 
Tillsammans bildar de, utan scenisk gestaltning, 
ett musikdrama i fem episoder om spontan 
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förälskelse, intimitet, längtan, svek och den 
ouppnåeliga bländvita kärleken. 
 
Sånger om bländvit kärlek nominerades 2014 
till Musikförläggarnas pris i kategorin symfoni/
opera. 

Lili Boulanger 
1893–1918

D’un soir triste (1918)

Speltid ca 11 min

Konserthusets tonsättarfestival 2015 ägnades 
de båda systrarna Nadia Boulanger och Lili 
Boulanger. Lili, som dog endast 24 år gammal 
efter många års lidande i Crohns sjukdom, torde 
vara ett av musikhistoriens mest häpnads-
väckande underbarn. Hon hann komponera ett 
flertal enastående verk, också av större 
dimensioner. 

Hon komponerade två verk parallellt i slutet av 
sitt liv: D’un matin de printemps och D’un soir 
triste, och de blev det sista hon komponerade 
för egen hand (det allra sista, Pie Jesu för 
gossopran, stråkkvartett och orgel, dikterade hon 
från sjuksängen för sin syster Nadia, som 
noterade musiken vartefter).

Hon betraktade också själv D’un matin de 
printemps och D'un soir triste som syskonverk, 

Foto: Centre  
international  
Lili Boulanger

men de är helt olika i sina stämningslägen. För 
medan det förra är ett ljust och lekfullt verk är 
D’un soir triste, som vi hör här, mer kraftfullt. 
Från en stilla och tungt skridande inledning växer 
musiken sig stark och betvingande. 

D'un soir triste är ett utmärkt exempel på hur 
långt den unga Lili Boulanger nådde i raffinerad 
klanghantering och personligt musikberättande. 
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Benjamin Staern

Symfoni nr 2 ”Through Purgatory to Paradise 
(2021) Uruppförande av Kungliga Filharmo-
nikernas beställningsverk
Isolation

Struggling Through the Tunnel –

Confronting the Past

Journey to Paradise

Speltid ca 25 min

De grundläggande idéerna till Benjamin Staerns 
Symfoni nr 2 föddes ur Lili Boulangers orkester-
verk D’un soir triste. Incitamentet var ett avsnitt 
om systrarna Nadia och Lili Boulanger i serien 
She composes like a man med dirigenten Cathri-
ne Winnes som programledare. 

Men under pandemin tog arbetet med symfonin 
en ny riktning. Musiken formades alltmer till 
en reflexion över vår samtid med Corona, den 
digitala revolutionen, kristider och total tyst-
nad. Två litterära verk blev ytterligare en viktig 
utgångspunkt: Dantes Den gudomliga komedin 
med avsnittet om vägen genom skärselden mot 
paradiset, och Boccaccios Decamerone där ton-
åringarna sitter i karantän utanför Florens under 
pesten och läser för varandra. 

Symfonin är samtidigt en stilistisk vändpunkt. 
”Efter att under tio års tid skrivit väldigt massivt 
orkestralt ville jag nu komponera mer skirt och 

kammarmusikaliskt med fokus på melodik”, 
säger Benjamin Staern. Han har också utgått 
från vissa namn och ledord som finns kodade i 
musiken, bland annat Lili est mort, (Lili är död), 
Paris, Stockholm, Kris och Corona som bildat 
melodiskt material. (Läs mer om detta på sid xx.)

Första satsen, Isolation, börjar med en hög ton 
– en fri överledning från Boulanger’s D’un soir 
triste. Satsen är långsam och eftersinnande. 
Skira klanger från högt stråk, vibrafon, klockspel, 
celesta, harpa och soloinsatser från oboe och 
violin gestaltar isoleringen och tomheten.

Andra satsen, Struggling Through the Tunnel, 
är ett scherzo om att släpa sig fram mot ljuset 
i tunneln, en slags inre utopi om det hägrande 
Paradiset. Tredje satsen, Confronting the Past, 
leder med fallande skalor och kvartstoner ner 
mot avgrunden. Efter att ha nått botten vänder 
allt uppåt igen och musiken når en höjdpunkt 
före fjärde och sista satsen, Journey to Paradise, 
där naturtoner symboliserar katharsis, reningen. 
Det hela avslutas med en urholkad klang i orkes-
tern som återknyter till första satsens inledande 
höga ton.

Symfonin är tillägnad Cathrine Winnes och 
hennes döttrar Julie och Amalie.
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FREDAG 8 APRIL KL 19.00
Gävle Symfoniorkester
Emil Eliasson dirigent
Karin Dornbusch klarinett/basklarinett

Benjamin Staern 
Wave Movements

Benjamin Staern 
Worried Souls, klarinettkonsert

Paus

Benjamin Staern 
The Threat of War

Benjamin Staern 
Polar Vortex – Symfoni nr 1

Sluttid ca kl 21.00
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Benjamin Staern

Worried Souls, klarinettkonsert (2011)
Introduction –

Rhapsody

Meditation

Speltid ca 30 min 

Benjamin Staerns konsert för klarinett/bas-
klarinett och orkester har tillkommit i nära 
samarbete med klarinettisten Karin Dornbusch. 
Titeln Worried Souls syftar på tonsättarens 
tankar om ”konstnärers oroliga själar i ett 
industriellt, hårt och dystopiskt samhälle" efter 
att ha sett filmerna Moderna Tider av och med 
Charlie Chaplin, och 1984, baserad på George 
Orwells framtidsskildring. Musiken förmedlar 
samtidigt en rad delvis motsägande uttryck: 
nyfikenhet, spontanitet, lekfullhet, våld, hopplös-
het och undergång. 

Första satsen, Introduction, inleds sökande och 
melankoliskt. Den till en början behärskade 
orkestern blir alltmer orolig och bryter till slut 
fram med starka ackord samtidigt som klari-
nettens utbrott blir alltmer hysteriska. Efter en 
svindlande solokadens klingar satsen ut. 

Andra satsen, Rhapsody, är laddad med komisk 
absurditet, tuff rytmik och häftiga humörsväng-
ningar. En kamp mellan solist och orkester leder 
fram till en kollektiv ”marcia meccanico”, en 
mekanisk marsch. 

Benjamin Staern

Wave Movements (2011) 

Speltid ca 11 min

Bakgrunden till Wave Movements är Benjamin 
Staerns intresse för vatten i olika former – hav, 
sjöar, floder, dammar. I musiken hör vi vattnets 
oerhörda kraft, men också stillhet. Musiken 
växer och avtar, som vågor som häver sig. Här 
finns också små bäckar och stora forsar med 
stark framåtdrivande energi. 

”I grunden”, säger Benjamin Staern, ”har jag 
försökt ge verket form utifrån en harmonisk idé 
där saker möter varandra, reflekteras och skapar 
störningar på olika sätt. Ur detta kan man tydligt 
urskilja tre delar som överlappar varandra: (1) 
Rytmisk, suggestiv uppmaning, (2) Melodisk, 
mystisk mittsektion, (3) Koral, när elementen 
ovan blandas ihop.”
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Tredje och sista satsen, Meditation, inleds 
kraftfullt med en klanglig kollaps. Ur det vakuum 
som skapas reser sig basklarinetten likt en Fågel 
Fenix ur askan, kraften kommer åter och bygger 
snart upp ett dunkande motiv. Det leder över 
till en kort solokadens och ett sammanbrott i 
orkestern innan konserten klingar ut i en lågmäld 
slutreplik. 

Benjamin Staerns far, dirigenten Gunnar Staern, 
gick bort under arbetet med Worried Souls. 
Konserten är tillägnad hans minne.

Benjamin Staern

The Threat of War (2000/rev. 2001) 

Speltid ca 11 min

Benjamin Staern påverkas konstnärligt av allt 
som händer i vår omvärld, och bilderna som 
nådde oss från Kosovo i slutet av 1990-talet 
berörde honom på djupet. Han tog också 
starka intryck av det han fick höra och se från 
Kongo-Kinshasa. Känslorna och processen att 
försöka förstå hur det är att uppleva krig, terror 
och tvingas fly från sitt eget hem omvandlades 
till musikaliska idéer och uttryck i The Threat 
of War. De bearbetade intrycken återkommer i 
musiken som rytmer och klanger med ursprung 
från de härjade områdena.
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The Threat of War uruppfördes av Helsingborgs 
Symfoniorkester den 19 maj 2000 vid en 
konsert i Musikhögskolan i Malmö. Det kompo-
nerades till projektet Morgondagens tonsättare 
2000, ett årligt samarbete mellan de inblandade 
institutionerna. The Threat of War vann orkes-
terns omröstning som bästa orkesterstycke och 
har sedan dess spelats vid ett flertal tillfällen 
runt om i världen.  

Benjamin Staern

Polar Vortex – Symfoni nr 1 (2014) 
Frozen City –

Northern Lights (intermezzo) –

Volcanic Eruption (Finale)

Speltid ca 25 min

Benjamin Staerns Symfoni nr 1, Polar Vortex, är 
en klanglig resa i tre satser om väderförhållan-
den jorden runt. Det är inte programmusik, säger 
Staern, utan ”musik med inre bilder”. Titeln Polar 
Vortex syftar på de starka virvlar vid jordens po-
ler som kan orsaka extrem köld, outhärdlig hetta, 
stormar och meteoriska utbrott. 

I första satsen, Frozen City, kan vi föreställa oss 
en förfrusen stad med stora snömassor omkring. 
Solen lyser starkt genom ett fönster och då och 
då hör man vindar som passerar förbi.

Den meditativa andra satsen, Northern Lights, är 
ljust färgad som av ett norrskensliknande skim-
mer. Efter hand stiger värmen och under land-
skapet väller lavan fram. I partituret står också 
”like a lava activity”, och all is börjar smälta.

Tredje satsen, Volcanic Eruption, är en rituell 
dans fylld av hedniska riter och passion. Element 
från de två föregående satserna dyker upp och 
bildar en färgsprakande final. 

Symfonin beställdes av Kungliga Musikaliska 
Akademien som en gåva till symfoniorkestrarna 
i Gävle, Helsingborg och Norrköping som 2012 
firade hundraårsjubileum.
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SÖNDAG 10 APRIL KL 15.00
Norrbotten NEO
Petter Sundkvist dirigent
Hannah Holgersson sopran
Jacob Kellermann gitarr
Magnus Holmander klarinett

Benjamin Staern 
Hilma Scenes uruppförande

Benjamin Staern 
Salomos sång

Paus

Benjamin Staern 
Scherzo assurdo för klarinett och piano

Benjamin Staern 
Air – Spiral – Light, konsert för gitarr, 
sju instrument och elektronik

Sluttid ca kl 17.00
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Benjamin Staern

Salomos sång (2017)
Text Oscar Levertin 1862–1906

Sagoberättarens prolog

Min själ är dryg och däst

All visdom säger jag farväl

Det finns ej någon ålderslag

Sagoberättarens epilog 

Speltid ca 20 min

Salomos sång skrevs på beställning av Lizzie 
Oved Scheja/Judisk Kultur i Sverige och är 
tillägnad Lizzie Oved Scheja. 

”När jag fick beställningen på detta verk, sökte 
jag ivrigt efter texter av judiska författare och 
diktare. I samarbete med dramaturgen Jan Mark 
diskuterade vi om det fanns några svensk-
judiska diktare att söka inspiration hos. Vi läste 
bland andra Oscar Levertins sista diktcykel Kung 
Salomo och Morolf (1905). Den fick bli utgångs-
punkten för min sångcykel, ett femaktsdrama 
som beskriver en människas livscykel: kärlek, 
vemod, glädje, sorg och livets slut.”

Benjamin Staern

Hilma-Scenes (2018/2020) uruppförande
Lament to Hilma’s Mother

Altarpiece

Seance

Prediction of War

Epilouge

Speltid ca 20 min

Benjamin Staerns andra opera Hilma kretsar 
kring konstnären Hilma af Klints liv och hennes 
inte helt konfliktfria relation till antroposofins 
grundare Rudolf Steiner. Allt material kom inte till 
användning i den slutgiltiga versionen av operan. 
Det har nu Benjamin Staern valt att lyfta fram i 
sina fem Hilma Scenes. Den första scenen är ett 
lamento till Hilmas mor, den andra en musi-
kalisk gestaltning av Hilma af Klints ikoniska 
målning Altarbild, formad som en stor pyramid. 
Den tredje satsen, Seance, refererar till kreativa 
processer med inslag av eld och rökelse och den 
fjärde målar upp Hilmas framtidssyner om de 
båda världskrigen. Den femte och sista scenen 
är ett farväl till livet. 
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Benjamin Staern

Air – Spiral – Light, konsert för gitarr, sju 
instrument och elektronik (2016)
Air 

Spiral I  

Light 

Spiral II 

Epilogue 

 
Speltid ca 27 min

Som titeln antyder handlar Air-Spiral-Light om 
luft, rörelser och ljus. Det är samtidigt musik 
som tar vara på gitarrens stora uttrycksmöjlig-
heter. I inledningen hör vi klangerna från vinglas 
som tillsammans med gitarren skapar en upp-
höjd, stratosfärisk känsla. 

Staerns unika förmåga att associera toner och 
klanger med färger och nyanser – synestesi – har 
stor betydelse för hans musik och kanske sär-
skilt i Air-Spiral-Light. Musiken bygger delvis på 
det stora multimediaverket Saiyah som Staern 
skrev för kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014. 

I första satsen Air formar gitarren en arialiknan-
de linje medan ensemblen kommenterar. I andra 
satsen, Spiral I, finns ett starkt rytmiskt drivande 
sväng som efterhand styckas upp och övergår i 
en avslutande kadens med gitarr och glas. 

I Light återkommer delar från Air men karak-

Benjamin Staern

Scherzo assurdo för klarinett och piano (2019) 

Speltid ca 10 min

I Scherzo assurdo utnyttjar Benjamin Staern 
klarinettens både virtuosa och komiska möjlig-
heter. Likt en Harlekin springer klarinettisten runt 
i sin omgivning och utför magiska handlingar. 
Pianisten kommenterar och busar som i en Tom 
och Jerry-sketch med abrupta gester och bisarra 
uttryck, därav också titeln Scherzo assurdo – 
absurda skämt. Inledningens mystiska associa-
tioner övergår till en dans med egenartade och 
ojämna betoningar. Ett stillsammare parti bryts 
av med återblickar till första delens utpräglade 
rytmik och grimaserande störningar. Lugnet åter-
ställs, men intensiteten byggs upp igen till en 
grotesk men briljant final där allt går överstyr.

Scherzo assurdo är komponerad för klarinet-
tisten Magnus Holmander och pianisten David 
Huang.
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tären är mer meditativ med strömmande ljusa 
ljud, som färgerna och skuggorna i en abstrakt 
målning. Spiral II är en fortsättning på Spiral I 
men ännu mer rytmiskt aggressiv. Epilogue är en 
pulserande klangfest där solisten lägger gitarren 
i knäna och spelar med ett glas mot strängarna. 



Celebrate (2008) fanfar för symfoniorkester [6 
min] [Förlag: Gehrmans] Uruppförd 24 maj 2008 
i Malmö av Malmö Operaorkester och studenter 
från Musikhögskolan i Malmö, dirigent Nicolae 
Moldoveanu.

Jubilate (2009) preludium för symfoniorkester 
[8 min] [Förlag: Gehrmans] Beställningsverk av 
Göteborgs Symfoniker. Tillägnad Stefan Solyom. 
Uruppförd 2 april 2009 i Göteborg av Göteborgs 
Symfoniker, dirigent Stefan Solyom.

Bells and Waves (2010) kammarsymfoni för 11 
instrument. Se MUSIK FÖR ENSEMBLE.

Wave Movements (2011) för kammarorkester 
[11 min] [Förlag: Gehrmans] Beställningsverk 
av Staatsorchester Rheinische Philharmonie, 
Koblenz. Tillägnad Daniel Raiskin. Uruppförd 
29 maj 2011 i Koblenz av Staatsorchester 
Rheinische Philharmonie, dirigent Daniel Raiskin.

Godai ’’The Five Elements’’ (2013) konsert 
för orkester [26 min] [Förlag: Gehrmans] 
Beställningverk av Malmö Symfoniorkester 
med finansiellt stöd av Musik i Syd. Tillägnad 
Maestro Marc Soustrot. Uruppförd 15 maj 2014 
i Malmö av Malmö Symfoniorkester, dirigent 
Marc Soustrot.

Sånger om bländvit kärlek (2013) för alt och 
orkester Se VOKALMUSIK.

VERK I  
URVAL
Musik för orkester

The Threat of War (2000/2001) för symfoni-
orkester [11 min] [Förlag: Gehrmans] Uruppförd 
19 maj 2000 i Malmö av Helsingborgs 
Symfoniorkester, dirigent Bjarte Engeset.

Muramaris (2000) för 15 solostråkar Se MUSIK 
FÖR ENSEMBLE.

Tricolore (2001) för kammarorkester [15 min]
[Förlag: Manuskript] Uruppförd 22 maj 2001 
i Malmö av Sinfonietta från Musikhögskolan i 
Malmö, dirigent Guy Feder.

Tvärdrag (2007) för dubbel stråkorkester [6 min] 
[Förlag: Gehrmans] Beställningsverk av Malmö 
Operaorkester. Tillägnad Per-Otto Johansson 
och stråksektionen vid Malmö Opera. Uruppförd 
11 maj 2007 i Malmö av stråkar ur Malmö 
Operaorkester, dirigent Per-Otto Johansson.
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[Förlag: Gehrmans] Beställningsverk av Kungliga 
Filharmonikerna. Tillägnad Cathrine, Julie och 
Amalie Winnes. Till minnet av Lili Boulanger. 
Uruppförs 7 april 2022 i Konserthuset 
Stockholm av Kungliga Filharmonikerna, dirigent 
Cathrine Winnes.

Konserter

Sacrificio (2005) konsert för tuba, live-elek-
tronik och orkester [17 min] [Förlag: 
Gehrmans] Tillägnad Kjetil Myklebust, Malmö 
Symfoniorkester och Maestro Luca Francesconi. 
Uruppförd 7 september 2005 i Malmö av Kjetil 
Myklebust tuba och Malmö Symfoniorkester, diri-
gent Tuomas Ollila.

Ballo (2006) för naturtrumpet och stråkar 
[17 min] [Förlag: Gehrmans] Beställningsverk 
av Jönköpings Sinfonietta för Pierre Torwald. 
Tillägnad Pierre Torwald och Jönköpings 
Sinfonietta. Uruppförd 22 april 2007 i Jönköping 
av Pierre Torwald naturtrumpet och Jönköpings 
Sinfonietta, dirigent Petter Sundkvist.

Worried Souls (2011) konsert för klarinett/bas- 
klarinett och symfoniorkester [30 min] [Förlag: 
Gehrmans] Beställningsverk av Norrköpings 
Symfoniorkester. Tillägnad Karin Dornbusch. Till 
minnet av Maestro Gunnar Staern. Uruppförd 16 
februari 2012 i Norrköping av Karin Dornbusch 
klarinetter och Norrköpings Symfoniorkester, 
dirigent Stefan Solyom.

Polar Vortex ’’Symfoni nr 1’’ (2014/2017) för 
symfoniorkester [25 min] [Förlag: Gehrmans] 
Beställningsverk av Kungliga Musikaliska 
Akademien som en gåva 2012 till 100-års-
jubilerande symfoniorkestrarna i Gävle, 
Helsingborg och Norrköping. Tillägnad Maestro 
Leif Segerstam. Uruppförd 14 november 2014 
i Gävle av Gävle Symfoniorkester, dirigent Leif 
Segerstam. Den reviderade version från 2017 
framfördes för första gången 5 oktober 2017 i 
Norrköping av Norrköpings Symfoniorkester, diri-
gent Stefan Solyom.

Pippi lyfter hästen (2020) för symfoniorkester 
[10 min] [Förlag: Gehrmans] Beställningsverk 
av Sveriges Radio AB/Sveriges Radios 
Symfoniorkester. Tillägnad klimataktivisten 
Greta Thunberg. Uruppförd 23 februari 2022 i 
Stockholm av Sveriges Radios Symfoniorkester, 
dirigent Ariane Matiakh.

En strimma hav (2020) för kör, unga musiker 
och symfoniorkester. Se VOKALMUSIK.

Rainbow (2021) ritornello in six variations för 
liten blåsorkester [10 min] [Förlag: Gehrmans] 
Beställningsverk av Östgötamusiken. Tillägnad 
HBTQ-rörelsen. Uruppförd 8 maj 2021 i 
Linköping av Östgöta Blåsarsymfoniker, dirigent 
Christian Lindberg.

Symfoni nr 2 ’’Through Purgatory to Paradise’’ 
(2021) för stor symfoniorkester [25 min] 
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verk, David Huang piano, Trio Lendvai (Nadia 
Wijzenbeek violin, Ylvali Zilliacus viola, Marie 
Macleod cello) och Arne Bock EAM, dirigent 
Christian Karlsen.

Meditation i färger (2018) för orgel och stråkar. 
Se MUSIK FÖR ORGEL.

Konnakol Variations (2019) för soloslagverk 
och blåsorkester [10 min] [Förlag: Gehrmans] 
Beställningsverk av Blåsarsymfonikerna. 
Tillägnad Lauri Metsvahi, Cathrine Winnes och 
Blåsarsymfonikerna. Uruppförd 16 mars 2019 
i Stockholm av Lauri Metsvahi slagverk och 
Blåsarsymfonikerna, dirigent Cathrine Winnes.

Musik för ensemble

Three Pieces (1996) för fem flöjter [6 min] 
[Förlag: Manuskript] Tillägnad flöjtsektionen 
i Nordiska Ungdomsorkestern. Uruppförd 26 
juni 1996 i Bjärred av flöjtsektionen i Nordiska 
Ungdomsorkestern, dirigent Joakim Hallin.

Inside the labyrinth of Minotaurus (1999) 
för saxofon, slagverk och två mansröster [7 
min] [Förlag: Manuskript] Text: Vokaliserande. 
Uruppförd 20 augusti 1999 i Malmö av Andreas 
Ralsgård saxofon, Glenn Larsson slagverk, 
Stefan Karlsson röst och Jonas Klingborg röst.

Muramaris (2000) för 15 solostråkar [11 min] 
[Förlag: Gehrmans] Tillägnad Mattias Svensson. 

Godai ’’The Five Elements’’ (2013) konsert för 
orkester Se MUSIK FÖR ORKESTER.

Saiya (2014) för trombon, gitarr, stor ensemble 
och elektronik [65 min] [Förlag: Svensk Musik] 
Uruppförd 7 maj 2014 i Umeå av Lars Karlin 
trombon, Jacob Kellermann gitarr och New 
European Ensemble, dirigent Christian Karlsen.

Surprise! (2015) concertino för trum-
pet och liten orkester [16 min] [Förlag: 
Gehrmans] Beställningsverk av Helsingborgs 
Symfoniorkester. Tillägnad Filip Draglund. 
Uruppförd 26 april 2015 i Helsingborg av 
Filip Draglund trumpet och Helsingborgs 
Symfoniorkester, dirigent Nazanin Aghakhani.

Pont de la Mer (2015) morceau de con-
cert för horn och orkester [11 min] [Förlag: 
Gehrmans] Tillägnad Einar Öhman och Malmö 
Symfoniorkester. Uruppförd 30 april 2016 av 
Einar Öhman horn och Malmö Symfoniorkester, 
dirigent Marc Soustrot.

Air – Spiral – Light (2015/2016) konsert för 
gitarr, sju instrument och elektronik [27 min] 
[Förlag: Gehrmans] Beställningsverk av Christian 
Karlsen, Jacob Kellermann och Föreningen 
Kammarmusik NU. Tillägnad Jacob Kellermann 
och Christian Karlsen. Uruppförd 1 juli 2016 
i Båstad av Jacob Kellermann gitarr och en 
ensemble med Camilla Hoitenga flöjt, Karin 
Dornbusch klarinett, Magdalena Meitzner slag-
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tre tromboner och tuba [5 min] [Förlag: Svensk 
Musik] Tillägnad Mathias Peterson. Uruppförd 
24 maj 2003 i Malmö av Mathias Peterson 
bastrombon och studenter från Musikhögskolan 
i Malmö, dirigent Benjamin Staern.

Kontra-Färger (2003) för flöjt/altflöjt, sopran/
altsaxofon, gitarr och slagverk [5 min] [Förlag: 
Svensk Musik] Uruppförd 3 mars 2003 i Örebro 
av Ensemble Rumore [Henrik Johansson flöjter, 
Johannes Johansson saxofoner, Mårten Falk 
gitarr, Ludvig Nilsson slagverk].

Fantasia över ett ackord av B. A. Zimmermann 
(2004) för sopran, alt, flöjt, klarinett, gitarr 
och piano [7 min] [Förlag: Svensk Musik] Text: 
Vokaliserande. Tillägnad Södra Latins nutida 
musikensemble, dirigenten Jan Risberg och till 
minnet av tonsättaren Bernd Alois Zimmermann. 
Uruppförd 17 november 2004 i Stockholm av 
Södra Latins nutida musikensemble, dirigent Jan 
Risberg.

Confrontation (2006/2007) för solotrumpet 
och brasskvintett [17 min] [Förlag: Gehrmans] 
Beställningsverk av Rikskonserter. Tillägnad 
Håkan Hardenberger och Stockholm Chamber 
Brass. Uruppförd 30 juni 2007 i Båstad av 
Håkan Hardenberger trumpet och Stockholm 
Chamber Brass.

Contrasts in Motion (2009) för sex slagverkare 
[9 min] [Förlag: Manuskript] Uruppförd 27 juni 

Uruppförd 24 november 2000 i Växjö av Musica 
Vitae, dirigent Michael Bartosch.

Dans (2001) för oboe, fagott, violin och 
kontrabas [35 min] [Förlag: Manuskript] 
Kollektivkomposition av Axel Englund, Daniel 
Hjorth, Fredrik Persson, Benjamin Staern och 
Christophe Viala. Uruppförd 19 februari 2002 
i Malmö av Sofi Berner oboe, Fredrik Persson 
fagott, Anna Kroeker violin och Dario Losciale 
kontrabas.

Fyra färger ’’Four Colours’’: Version A 
(2000/2003) för flöjt, klarinett, viola, cello 
och slagverk [6 min] [Förlag: Svensk Musik] 
Uruppförd 19 januari 2001 i Malmö av studenter 
vid Musikhögskolan i Malmö, dirigent Benjamin 
Staern.

Fyra färger ’’Four Colours’’: Version B 
(2000/2003) för flöjt, klarinett, två celli 
och slagverk [6 min] [Förlag: Svensk Musik] 
Uruppförd 22 maj 2001 i Malmö av studenter 
vid Musikhögskolan i Malmö, dirigent Benjamin 
Staern. 

Colour Wandering (2002) för tio brassmusiker 
[9 min] [Förlag: Svensk Musik] Uruppförd 29 
juni 2002 i Karlskrona av Musiker ur Blekinge 
Internationella Brassakademi, dirigent Anthony 
Plog.

Colour Fragments (2003) för solobastrombon, 
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etching by M. C. Escher för kammarensemble 
[15 min] [Förlag: Gehrmans] Uruppförd 20 mars 
2016 i Göteborg av Gageego!, dirigent Christian 
Karlsen.

Hilma Scenes (2018/2020) för ensemble [20 
min] [Förlag: Gehrmans] Uruppförs 10 april 
2022 i Konserthuset Stockholm av Norrbotten 
NEO, dirigent Petter Sundkvist. Se även OPERA 
OCH MUSIKDRAMATIK.

Konnakol Variations (2019) för soloslagverk och 
blåsorkester. Se KONSERTER.

Kammarmusik

Disegno (1994/1998) för piano [7 min] [Förlag: 
Manuskript] Uruppförd 27 november 1998 i 
Malmö av Mattias Johansson piano.

Three Pieces (1996) för fem flöjter. Se MUSIK 
FÖR ENSEMBLE.

The lonely one (2000/2005) för soloviolin 
[9 min] [Förlag: Gehrmans] Tillägnad Annika 
Gustafsson. Originalversionen uruppförd 1 
december 2000 i Malmö av Annika Gustafsson 
violin.

Conversations (2001) för solocello [7 min] 
[Förlag: Manuskript] Uruppförd 25 juni 2001 i 
Lund av Hege Waldeland cello.

2009 i Båstad av elever ur slagverksklassen vid 
Båstad Kammarmusikfestival, dirigent Benjamin 
Staern. Versionen från 2010 [Förlag: Svensk 
Musik] för fyra slagverkare uruppförd 16 mars 
2010 i Malmö av slagverkssektionen ur Malmö 
Operaorkester.

Fanfar för lågbrass (2010) för två trombo-
ner, bastrombon och tuba [2 min] [Förlag: 
Manuskript] Uruppförd 27 maj 2010 i Malmö av 
Gunnar Eneroth trombon, Martin Hultkvist trom-
bon, Lars Carlsson Zeppezauer bastrombon och 
Anders Tøfting Swane Lund tuba.

Bells and Waves (2010) kammarsymfoni för 
11 instrument [30 min] [Förlag: Gehrmans] 
Beställningsverk av New European Ensemble. 
Tillägnad Christian Karlsen. Uruppförd 11 
november 2010 i Leiden, Nederländerna av New 
European Ensemble, dirigent Christian Karlsen.

Saiyah (2014) för trombon, gitarr, stor ensemble 
och elektronik. Se KONSERTER.

Två själar, en tanke ’’Two Souls, One Mind’’ 
– Reflektioner över en tavla av Hans Acates 
Holmström (2014) för brasskvintett [11 min] 
[Förlag: Gehrmans] Beställningsverk av Musik 
i Gävleborg. Tillägnad Stockholm Chamber 
Brass. Uruppförd 30 september 2014 i Gävle av 
Stockholm Chamber Brass.

Waterfall (2015) imaginative music based on an 
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fagott och piano [13 min] [Förlag: Svensk 
Musik] Beställningsverk av Trio Altaïr. Tillägnad 
Trio Altaïr. Uruppförd 3 oktober 2004 i Ronneby 
av Trio Altaïr [Per Johansson klarinett, Magnus 
Nilsson fagott och Nico Benadie piano].

Yellow Skies (2003) för altflöjt, live-elektronik 
och tape [8 min, 41 sek] [Förlag: Svensk Musik] 
Tillägnad Terje Thiwång. Uruppförd 9 november 
2003 i Stockholm av Terje Thiwång altflöjt. Även 
version för soloaltflöjt (2003/2004) [9 min] 
[Förlag: Svensk Musik] Tillägnad Terje Thiwång.

Bröllopssång (2004) för tre celli [3 min] [Förlag: 
Svensk Musik] Tillägnad Annette och Andreas 
Mars till deras bröllopsdag. Uruppförd 30 okto-
ber 2004 i Malmö av Anna Forsvall Lundmark 
cello, Benjamin Staern cello och Per Tidstrand 
cello.

Endast luft och brus (2005) för tuba och 
live-elektronik [8 min] [Förlag: Svensk Musik] 
Tillägnad Kjetil Myklebust. Uruppförd 5 mars 
2005 i Göteborg av Kjetil Myklebust tuba med 
Benjamin Staern dator och Paul Bothén klang-
regi.

Confrontation (2006/2007) för solotrumpet 
och brasskvintett [17 min] Se MUSIK FÖR 
ENSEMBLE.

Arpalinea (2007) för gitarr [15 min] [Förlag: 
Gehrmans] Beställningsverk av Rikskonserter. 

Chrysler Blue Sky (2001) för flöjt, cello och 
piano [4 min] [Förlag: Svensk Musik] Uruppförd 
17 mars 2002 i Malmö av Malin Sommanö flöjt, 
Johan Theorin cello och Sanna Sundstedt piano.

Fyra färger ’’Four Colours’’: Version A och B 
(2000/2003) för ensemble Se MUSIK FÖR 
ENSEMBLE.

Dans (2001) för oboe, fagott, violin och kontra-
bas. Se MUSIK FÖR ENSEMBLE.

Desperatio (2002) för pianotrio [15 min] [Förlag: 
Manuskript] Uruppförd 9 maj 2003 i Stockholm 
av Trio Frygla [Anna-Sofia Landberg violin, Jonas 
Wahlström cello, Jonas Olsson piano].

Desperation (2002/2006) för pianotrio [5 min] 
[Förlag: Edition Suecia] Tillägnad Trio Frygla. 
Originalversionen uruppförd 1 augusti 2002 i 
Visby av Trio Frygla [Anna-Sofia Landberg violin, 
Jonas Wahlström cello, Jonas Olsson piano].

Colour Fragments (2003) för solobastrom-
bon, tre tromboner och tuba. Se MUSIK FÖR 
ENSEMBLE.

Korta satser (2003) för solobascimbalom [5 
min] [Förlag: Svensk Musik] Tillägnad Bruno 
Andersen. Uruppförd 18 oktober 2003 i 
Göteborg av Bruno Andersen bascimbalom.

Running Colours (2003/2004) för klarinett, 
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Dropwaves (2016) sonat för solopiano [15 min] 
[Förlag: Gehrmans] Beställningsverk av Sveriges 
Radio P2 Live. Tillägnad David Huang. Till minne 
av Olivier Messiaen. Uruppförd 29 juni 2016 i 
Båstad av David Huang piano.

Waves (2017) för piano [8 min] [Förlag: 
Gehrmans] Beställningsverk av Malmö 
Kammarmusikfestival/Musik i Syd. Tillägnad 
Lauma Skride. Uruppförd 20 september 2017 i 
Malmö av Lauma Skride piano.

Scherzo assurdo (2019) för klarinett och piano 
[10 min] [Förlag: Gehrmans] Uruppförd 4 mars 
2020 i Vara av Magnus Holmander klarinett och 
David Huang piano. Även kort version ’’Encore 
version’’ (2019) för klarinett och piano [3 
min] [Förlag: Gehrmans] Den versionen urupp-
förd 5 november 2019 i Salzburg av Magnus 
Holmander klarinett och David Huang piano.

Musik för orgel

Fluxus (2008) för orgel [10 min] [Förlag: 
Gehrmans] Beställningsverk av Hans Fagius 
med finansiellt stöd från Sensus för Kumla 
Orgelfestival 2008. Tillägnad Hans Fagius. 
Uruppförd 6 juni 2008 i Kumla av Hans Fagius 
orgel.

Utgångsmarsch (2008) för orgel [3 min] [Förlag: 
Svensk Musik] Till Pers och Sofias bröllop 

Tillägnad Johannes Möller. Uruppförd 1 mars 
2009 i Malmö av Johannes Möller gitarr.

Fanfar för lågbrass (2010) för två trombo-
ner, bastrombon och tuba. Se MUSIK FÖR 
ENSEMBLE.

Fem episoder (2010) för violin och gitarr [11 
min] [Förlag: Gehrmans] Beställningsverk av Duo 
Kemi. Tillägnad Duo Kemi [Jacob Kellermann 
gitarr, Daniel Migdal violin] Uruppförd 27 novem-
ber 2010 i Tingsryd av Duo Kemi.

Opposing Dance (2013) för flöjt och gitarr [12 
min] [Förlag: Gehrmans] Beställningsverk av 
Haga Duo med stöd från Konstnärsnämnden. 
Tillägnad Haga Duo [Sareidah Hildebrand flöjt, 
Joakim Lundström gitarr] Uruppförd 13 septem-
ber 2013 i Stockholm av Haga Duo.

Fanfar för Malmöfestivalen 2014 (2014) för två 
Aida-trumpeter [1 min] [Förlag: Svensk Musik] 
Beställningsverk av Malmöfestivalen. Uruppförd 
15 augusti 2014 i Malmö av Morten Hetland 
Aida-trumpet och Garry Nilsmyr Aida-trumpet.

Komisk monolog (2014) för solotrombon [8 min] 
[Förlag: Svensk Musik] Tillägnad Lars Karlin. 
Uruppförd 20 mars 2015 i Rostock av Lars 
Karlin trombon.

Två själar, en tanke ’’Two Souls, One Mind’’ 
(2014) för brasskvintett Se MUSIK FÖR 
ENSEMBLE.
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Nattens djupa violoncell (2008) för altröst och 
nio instrument [7 min] [Förlag: Gehrmans] Text: 
Karin Boye. Tillägnad Anna Larsson, Sonanza 
och Jan Risberg. Uruppförd 2 december 2008 
i Stockholm av Anna Larsson alt och Sonanza, 
dirigent Jan Risberg.

Tranströmersånger (2009/2010) för alt och 
ensemble [20 min] [Förlag: Gehrmans] Text: 
Tomas Tranströmer. Beställningsverk av New 
European Ensemble. Tillägnad Christian Karlsen, 
Carina Vinke och New European Ensemble. Sång 
nr 1, 2 och 6 uruppförda 18 april 2009 i Haag 
av Carina Vinke och New European Ensemble, 
dirigent Christian Karlsen. Uruppförd i sin helhet 
9 oktober 2010 i Västerås av Carina Vinke alt 
och New European Ensemble, dirigent Christian 
Karlsen. Även version för alt och piano. Se 
nedan.

Tranströmersånger (2009) för alt och piano 
[12 min] [Förlag: Gehrmans] Text: Tomas 
Tranströmer. Tillägnad Carina Vinke och Stefan 
Petrovic. Uruppförd 11 oktober 2009 i Haag 
av Carina Vinke alt och Stefan Petrovic piano. 
Originalet är för alt och ensemble. Se ovan.

Sånger om bländvit kärlek (2008/2013) för alt 
och orkester [27 min] [Förlag: Gehrmans] Text: 
Karin Boye. Beställningsverk av Helsingborgs 
Symfoniorkester. Tillägnad Harriet Staern 
Cronström. Uruppförd 6 april 2014 i Helsingborg 
av Anna Larsson alt och Helsingborgs 

18/10 2008. Uruppförd 18 oktober 2008 i 
Malmö av Robert Bennesh orgel.

Meditation i färger (2018) för orgel och stråkar 
[11 min] [Förlag: Gehrmans] Beställningsverk 
av Robert Bennesh och LuKaS (Lunds 
Kammarsolister). Tillägnad minnet av Marcus 
Fjellström. Uruppförd 6 oktober 2018 i Lund 
av Robert Bennesh orgel och LuKaS (Lunds 
Kammarsolister).

Elektroakustisk musik

Voyage (2001) för högtalare [10 min] [Förlag: 
Svensk Musik Swedmic AB] Uruppförd 1 decem-
ber 2001 i Odense.

Vokalmusik

Inside the labyrinth of Minotaurus (1999) för 
saxofon, slagverk och två mansröster. Se MUSIK 
FÖR ENSEMBLE.

Fantasia över ett ackord av B. A. Zimmermann 
(2004) för sopran, alt, flöjt, klarinett, gitarr och 
piano. Se MUSIK FÖR ENSEMBLE.

Genom luft och brus (2005) för blandad kör 
och live-elektronik [4 min] [Förlag: Manuskript] 
Text: Vokaliserande. Uruppförd 20 juli 2005 i 
Stockholm av Södra Latins Kammarkör, dirigent 
Jan Risberg.
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Aria och Scen ur Hilma: An Opera About Hidden 
Art (2018) för koloratursopran, tenor och piano
[Förlag: Manuskript] Libretto: Mira Bartov. 
Uruppförd 6 juli 2018 i Laholm av Mette af 
Klint koloratursopran, Fredrik af Klint tenor 
och Johan Ullén piano. Se även OPERA OCH 
MUSIKDRAMATIK.

En strimma hav (2020) för kör, unga 
musiker och symfoniorkester [10 min] 
[Förlag: Gehrmans] Text: Edith Södergran. 
Beställningsverk av Stiftelsen El Sistema Sverige 
för deras 10-årsjubileum. Ett kort orkesteravsnitt 
framfördes 2 november 2020 vid en förinspelad 
webbsändning i Konserthuset Stockholm med 
El Sistema Nationalorkester, dirigent Ron Davis 
Alvarez.

Opera och musikdramatik

Sälskinnet (2006) opera [40 min] [Förlag: 
Manuskript] Libretto Maria Sundqvist. 
Kollektivkomposition av Tobias Broström, 
Axel Englund, Benjamin Staern och Martin B. 
Svensson. Urpremiär 7 april 2006 i Malmö av 
Sara Wilén sopran, Emma Lyrén alt, Andreas 
Landin baryton och en ensemble med Andreas 
Hiller klarinett, Ulrika Mårtensson cello och Lars 
Ljungberg slagverk.

Snödrottningen (2015) sagoopera för hela 
familjen i en akt baserad på H. C. Andersens 
berättelse [70 min] [Förlag: Gehrmans] Libretto: 

Symfoniorkester, dirigent Stefan Solyom.

Ro mig hem (2017) för sopran eller mezzoso-
pran och piano [7 min] [Förlag: Gehrmans] Text: 
Mi Tyler. Tillägnad Amelia Jakobsson. Uruppförd 
17 augusti 2017 i Karlskrona av Hanna-Maria 
Strand mezzosopran och Patrik Jablonski piano. 
Även version för sopran och cellooktett. Se 
nedan.

Ro mig hem (2017) för sopran och cellook-
tett [7 min] [Förlag: Manuskript] Text: Mi Tyler. 
Uruppförd 28 februari 2020 i Malmö av Amelia 
Jakobsson sopran och celloensemble ur Malmö 
Symfoniorkester. Originalet är för sopran och 
piano. Se ovan.

Salomos sång (2017) för sopran, klarinett, vio-
lin, cello och piano [20 min] [Förlag: Gehrmans] 
Text: Oscar Levertin i urval av Jan Mark och 
Benjamin Staern. Beställningsverk av Lizzie 
Oved Scheja – J! Judisk Kultur i Sverige. 
Tillägnad Lizzie Oved Scheja. Uruppförd 13 
maj 2017 i Stockholm av Hannah Holgersson 
sopran, Magnus Holmander klarinett, Christian 
Svarfvar violin, Hanna Dahlkvist cello och 
Staffan Scheja piano.

Saknaden (2018) för sång och piano [Förlag: 
Manuskript] Text: Mi Tyler. Uruppförd 11 maj 
2018 i Karlskrona av Hanna-Maria Strand mez-
zosopran och Elisabeth Boström piano.
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Anelia Kadieva Jonsson efter H. C. Andersen. 
Beställningsverk av Malmö Opera. Tillägnad Per, 
Sofia Alvarez och Elsa Tidstrand. Urpremiär 17 
december 2016 på Malmö Opera med Frida 
Johansson sopran, Wiktor Sundqvist tenor, 
Susanna Stern sopran, Maria Streijffert alt, 
Sebastian Durán baryton, Helena Magnusson 
sopran, Torstein Fosmo tenor, Line Juul 
Andersen mezzosopran, Bengt Krantz bas, Sara 
Eriksson sopran och Tor Lind baryton samt 
Malmö Operaorkester och Malmö Operas barn-
kör, dirigent Stefan Solyom, Erik Fägerborn dra-
maturg, Rikke Juellund scenografi, Astrid Lynge 
Ottosen kostym, Ulrik Gad ljusdesign, Sara 
Ekman koreografi, regi Elisabeth Linton.

Historien om en prinsessa: pendang till 
Historien om en soldat (2017) [15 min] [Förlag: 
Gehrmans] Libretto: Mi Tyler. Beställningsverk 
av Musik i Syd. Urpremiär 23 september 2017 
i Malmö av Pernilla August skådespelare, 
Rebecka Hemse skådespelare, Ensemble med 
Baiba Skride violin, Jan A. Johansson kontrabas, 
Johnny Teyssier klarinett, Sebastian Stevensson 
fagott, Olle Elfström trombon, Colin Currie slag-
verk och Håkan Hardenberger kornett/trumpet 
och dirigent.

Hilma: An Opera About Hidden Art (2018) kam-
maropera för tre sångare och ensemble [55 
min] [Förlag: Gehrmans] Libretto: Mira Bartov. 
Beställningsverk av af Klint Musikproduktion 
med finansiellt stöd från Kulturrådet och 

Musikverket. Tillägnad Hans Gefors. Urpremiär 
9 mars 2019 på Moderna Museet i Stockholm 
av Mette af Klint koloratursopran, Fredrik af 
Klint tenor, Alma Adolfsson sopran, Victoria 
Stjerna violin, Andreas Lavotha cello och Stefan 
Lindgren ledare och piano/sampler, regi Mira 
Bartov. Se även VOKALMUSIK och MUSIK FÖR 
ENSEMBLE.

Sammanställd av Lars Karlsson, februari 2022.
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Nederländerna, Storbritannien, Spanien, Italien, 
Schweiz och Japan. Man har givit konserter i 
klassiska arenor som Musikverein i Wien och 
Concertgebouw i Amsterdam samt vid Proms-
festivalen i London. Den tyska tidningen Die 
Welt har utnämnt Kungliga Filharmonikerna till 
”en av världens bästa orkestrar”.  

På den egna filmkanalen Konserthuset Play kan 
man världen över, utan kostnad, se och höra 
Kungliga Filharmonikerna i ett stort antal 
konserter. Kungliga Filharmonikerna har om-
famnat de digitala möjligheterna och är idag en 
internationellt ledande aktör på området. 

Kungliga Filharmonikerna har även fått stor 
internationell uppmärksamhet för en rad inspel-
ningar tillsammans med Sakari Oramo, som 
Carl Nielsens symfonier (BBC Music Magazine 
Award) och Sirens med musik av Anders Hillborg 
(Grammis 2016). Nyligen släpptes en cd med 
orkestermusik av Maurice Ravel, och innan 
dess kom inspelningarna av Anders Eliassons 
Symfoni nr 4 och Trombonkonsert (skivbolaget 
BIS).

Cathrine Winnes dirigent
Norska Cathrine Winnes har arbetat med 
samtliga symfoniorkestrar i Sverige och Norge, 
inklusive Kungliga Filharmonikerna som hon 
dirigerat vid flera tillfällen. Sedan 2015 är 
hon chefdirigent och konstnärlig ledare för 
Blåsarsymfonikerna i Stockholm. Winnes har 

MEDVERKANDE
Kungliga Filharmonikerna 
Kungliga Filharmonikerna bildades 1902 och 
har sedan 1926 haft sitt hem i Konserthuset 
Stockholm. Orkestern arbetar aktivt med att  
förnya den traditionella symfoniska repertoaren 
och har även uppmärksammats för sitt pionjär- 
arbete med en mer jämställd repertoar. 
Tonsättarfestivalerna är uppmärksammade  
världen över, liksom arbetet med spelmusik- 
konserter. Orkestern medverkar även vid den 
högtidliga Nobelprisutdelningen. 

 
Den unge, prisbelönte amerikanske dirigenten 
Ryan Bancroft är utsedd till nästa chefdirigent 
för Kungliga Filharmonikerna. Han tillträder sin 
post i och med säsongen 2023/24. Finländaren 
Sakari Oramo var orkesterns chefdirigent åren  
2008–21 och hans företrädare var amerikanen 
Alan Gilbert 2000–08. Båda är numera orkes-
terns hedersdirigenter. Den österrikiske diri-
genten Franz Welser-Möst har tilldelats heders-
titeln Eric Ericson Honorary Chair av Kungliga 
Filharmonikerna, och knutits till orkestern för 
flera gästspel årligen.

Med turnéer har orkestern befäst sin ställning 
internationellt. Under senare år har orkestern 
framträtt i bland annat Österrike, Tyskland, 
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Gävle Symfoniorkester
Gävle Symfoniorkester grundades 1912, och 
har en självklar och betydande roll i Sveriges 
musikliv. De är utpräglat internationella och flera 
av världens absolut främsta solister och dirigen-
ter har genom åren framträtt med orkestern. Här 
finns stjärnor som Esa-Pekka Salonen, Mitsuko 
Uchida, Alfred Brendel, Martha Argerich, Lisa 
Batiashvili och Viktoria Mullova. 

Repertoaren sträcker sig från barock till helt nys-
kriven musik. Inte minst har orkesterns satsnin-
gar på composers-in-residence gjort starka 
avtryck i omvärlden. Genom en rad uppmärk-
sammade cd-inspelningar har Gävle Symfoni-
orkester också lyft fram många äldre svenska 
tonsättare i ljuset, som därmed fått välför-
tjänt uppmärksamhet. Chefdirigent för Gävle 
Symfoniorkester är spanske Jaime Martín.

Emil Eliasson dirigent
Den unge dirigenten Emil Eliasson har uppmärk-
sammats allt mer på senare år. Han är utbildad 
vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, där 
han bland annat studerade med Daniel Harding 
och tog mästarklasser för Herbert Blomstedt. 

Emil Eliasson har dirigerat några av vår tids 
mest respekterade orkestrar och ensembler 
runt om i Norden, däribland Kungliga 
Filharmonikerna. Han är en erfaren operadirigent 
och har arbetat med flertalet uppsättningar 
vid Kungliga Operan, Norrlandsoperan och 
Värmlandsoperan. Dessutom har han assisterat 

uruppfört ett flertal nutida verk och blivit hyllad 
för sina modiga och ovanliga program, som ofta 
rymmer bortglömda juveler. Dirigenten tilldelades 
den norska Komponistföreningens jämställdhets-
pris 2019, med motiveringen att hennes arbete 
främjar jämställdhetsperspektivet på den krea-
tiva musikscenen, och att hon vidgar orkestrars 
etablerade standardrepertoar. Hon har dirigerat 
musik av Benjamin Staern vid flera tillfällen, 
senast Snödrottningen på Kungliga Operan. 
Winnes har också blivit känd som program-
ledare, bland annat i serien She Composes Like 
a Man, som gick på SVT. 

Anna Larsson alt
Den världsledande alten Anna Larsson är lika 
hemma på konsertscenen som på operasce-
nen. Hon gjorde sin internationella debut 1997 
och är erkänd som en av de främsta tolkarna 
av Gustav Mahlers verk. Därtill anses hon vara 
den ledande interpreten av rollen som Erda i 
Wagners Nibelungens ring. Hon framträder regel-
bundet med världens mest framstående dirigen-
ter och orkestrar, som Berlinfilharmonikerna, 
New York Philharmonic, Wienfilharmonikerna och 
London Symphony Orchestra. 

Hon har sina rötter i Dalarna och 2011 byggde 
Anna Larsson och hennes man, tenoren Göran 
Eliasson, Vattnäs Konsertlada: en konsertsal vid 
Orsasjön. Där hålls en årlig festival och sedan 
öppningen har de producerat flera konserter och 
kammaroperor, varav tre världspremiärer. 
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för den svenska kammarmusikens utveckling 
beställer ensemblen fortlöpande nya verk och 
samarbetar både med yngre och mer väleta-
blerade tonsättare, främst nationellt men även 
internationellt.

Sedan starten 2007 har Norrbotten NEO 
uruppfört över 100 verk samt utvecklats till 
en nationell angelägenhet och en plattform för 
musikaliska idéer. För detta arbete belönades 
ensemblen 2012 med Föreningen Svenska 
Tonsättares interpretpris. Sedan 2013 har 
Norrbotten NEO regelbundet återkommit till 
Konserthuset Stockholm.

Petter Sundkvist dirigent
Dirigenten Petter Sundkvist har en bred reper-
toar som rymmer allt från de stora klassikerna 
till nutida musik. Han har dirigerat mer än 100 
uruppföranden, och ett 30-tal operaproduktion-
er där han arbetat vid alla större operahus i 
Sverige. Förutom att vara en återkommande 
gäst med alla stora svenska orkestrar, har han 
arbetat med orkestrar runt om i Skandinavien, 
Tyskland, Ryssland, Italien, Slovakien, 
Nederländerna och Skottland. 

Mot bakgrund av sina internationellt uppmärk-
sammade inspelningar av Joseph Martin Kraus 
musik, har Petter Sundkvist erkänts som expert 
på 1800- och tidig 1900-talsmusik. 

toppdirigenter vid Zürichoperan och Staatsoper 
Berlin. 2017 dirigerade han den tv-sända avslut-
ningskonserten vid Köpenhamns operafestival.

Karin Dornbusch klarinett
Den svenska klarinettisten Karin Dornbusch 
har efter studier vid Hochschule der Künste i 
Berlin och Musikakademie der Stadt Basel i 
Schweiz varit en ofta anlitad solist och kam-
marmusiker, både i Sverige och utomlands. 
Sedan 2004 är hon medlem i schweiziska 
kammarsemblen Camerata Variabile. Dornbusch 
har framträtt som solist med bland annat 
Basel Symfoniorkester, Malmö Symfoniorkester, 
Sveriges Radios Symfoniorkester, Musica Vitae 
och Kungliga Filharmonikerna. 

Åren 2006–17 var Dornbusch konstnärlig ledare 
för Båstad kammarmusikfestival och 2018 tog 
hon över som konstnärlig ledare för Frontside, 
Göteborgs internationella kammarmusikfesti-
val. Hon har gett ut tre cd på Caprice Records, 
varav den tredje, Nordic Clarinet Concertos, blev 
Grammisnominerad. 

Norrbotten NEO
Norrbotten NEO bildades 2007 och var då, 
som nu, landets enda i sitt slag. Ensemblen 
har ett nationellt uppdrag att verka för den 
nutida kammarmusiken. Ensemblen består 
av sju musiker som också är stämledare i 
Norrbottens Kammarorkester och ingår i Piteå 
Kammaroperas uppsättningar. I syfte att verka 
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grundarna av den nederländska gruppen New 
European Ensemble, som fokuserar på nutida 
musik. 

Magnus Holmander klarinett
Magnus Holmander har genom sin unika kom-
bination av att vara musiker och magiker skapat 
sig en helt egen nisch i den klassiska musikens 
värld. Hans karriär tog fart när den framstående 
svenske klarinettisten Martin Fröst bjöd in 
honom för att delta i föreställningen Dollhouse i 
Konserthuset Stockholm 2013. Sedan dess har 
Holmander framträtt i flera av de största 
konserthusen i Europa. 

Säsongen 2019/20 var han utsedd till 
Rising Star av ECHO, European Concert Hall 
Organisation. För sin ”blixtrande virtuositet, 
sceniska närvaro och sitt klangfulla djup” 
belönades han 2019 med Kungliga Musikaliska 
Akademiens Blåsmusikpris. Holmander är 
passionerat intresserad av ny musik och har 
inspirerat många svenska tonsättare att skriva 
och tillägna honom verk, däribland Benjamin 
Staern. 

Hannah Holgersson sopran
Hannah Holgersson är en av Sveriges mest 
mångsidiga sångare, med en repertoar som 
sträcker sig från barocken till den senaste 
avantgardemusiken. Som solist framträder 
Holgersson regelbundet med orkestrar som 
Kungliga Filharmonikerna, Kungliga Hovkapellet, 
Drottningholms Barockensemble och Eric 
Ericsons Kammarkör. Hon har arbetat med 
dirigenter som Alan Gilbert, Sakari Oramo 
och John Adams. 

Hannah Holgersson har medverkat som solist 
på flera cd-inspelningar och hon har haft ett 
nära samarbete med framstående tonsättare 
som Ingvar Lidholm, Steve Reich och Benjamin 
Staern. 

Jacob Kellermann gitarr
Jacob Kellermann har etablerat sig som en av 
Skandinaviens mest omtalade och mångsidiga 
gitarrister. Han har framträtt på de stora sven-
ska konsertscenerna och internationellt i bland 
annat Nederländerna, Japan och Österrike. 
Under kommande säsong är han solist med 
bland annat BBC Philharmonic.

Kellermann har spelat in tre album på skivbola-
get BIS. Den senaste – Rodrigo, Harden & Coll 
– har fokus på spanska gitarrkonserter och 
belönades med en svensk Grammis för årets 
bästa klassiska album, samt utsågs till årets 
bästa album av Dagens Nyheter. Han är en av 
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Torsdag 7 april kl 19.00–ca kl 21.00 
Lördag 9 april kl 15.00–ca kl 17.00
Kungliga Filharmonikerna under ledning 
av Cathrine Winnes, i bland annat 
uruppförandet av Symfoni nr 2 ”Through 
Purgatory to Paradise”
Läs mer på sid 19–25.

Tonsättarträff torsdag 7 april 
kl 18.00 i Grünewaldsalen.

Fredag 8 april kl 19.00–ca kl 21.00
Gävle Symfoniorkester under ledning av Emil 
Eliasson, i bland annat klarinettkonserten Worried 
Souls med Karin Dornbusch som solist. 
Läs mer på sid 27–33.

Söndag 10 april kl 15.00–ca kl 17.00
Kammarmusik med bland annat uruppförandet 
av Hilma Scenes. Norrbotten NEO med flera 
medverkar och Petter Sundqvist dirigerar. 
Läs mer på sid 35–43.

Verkförteckning i urval: sid 44–63
Medverkande: sid 66–73

KALENDER




