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Program

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

Symfoni nr. 3 ”Skotska” a-moll op. 56

I Andante con moto - Allegro un poco agitato - Andante come prima
II Vivace non troppo
III Adagio
IV Allegro vivacissimo - Allegro maestoso assai 

Kungliga Akademiska kapellet, Uppsala universitet
Dirigent: Stefan Karpe
Recitatör: Mattias Rosendahl
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Stefan Karpe

Stefan Karpe är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och 
Sibelius-Akademin i Helsingfors. Sedan 2002 är han knuten till Uppsala 
universitet som director musices och professor i orkesterdirigering. 
De operauppsättningar av Puccinis Tosca och Verdis Otello som Stefan 
Karpe på senare år har initierat och dirigerat i Uppsala har väckt stor 
uppmärksamhet både i Sverige och internationellt.

Mattias Rosendahl

Kungliga Akademiska kapellet

Kungliga Akademiska kapellet är Uppsala universitets 
symfoniorkester. Orkestern grundades 1627 och hör till de äldsta 
i Europa. Orkesterns uppgifter var från början främst att svara för 
musiken vid de akademiska ceremonierna, som promotioner och 
rektorsinstallationer. Nuförtiden har verksamheten intensifierats 
både vad gäller medverkan i de akademiska högtiderna och i de 
egna konserterna, med en bred repertoar alltifrån barockmusik och 
symfonier till film- och TV-spelsmusik. Hösten 2015 var Akademiska 
kapellet stommen i Uppsala universitets uppsättning av West Side 
Story i Svandamshallarna. I juni 2016 åkte orkestern på sin senaste 
turné till Dublin på Irland. 

Mattias Rosendahl har en gedigen kulturbakgrund som skådespelare 
för Spegelteatern i Stockholm, trubadur, konferencier samt 
kulturhuschef i Upplands Väsby. Idag arbetar Mattias som ansvarig 
för ett av Uppsala kommuns kulturcentrum, Mötesplats Treklangen i 
Gottsunda.
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Partitur i tryggt förvar på Carolina
Ett exemplar av en förstautgåva av Mendelssohns symfoni nr 3 från 
1843 köptes tidigt in av Akademiska kapellet och bokbindare L.W. 
Levin, som hade sin verkstad på Smedsgränd 12, band in partituret. 
Firmans bokbindaretikett finns på insidan av pärmen. Partituret har 
använts flitigt under årens lopp.
– Det avslöjas av att sidorna är tummade i nedre högra hörnet och 
att anteckningar har skrivits in i noterna med olika pennor. Ibland har 
man skrivit in eller strukit under föredragsbeteckningar och nyanser, 
ibland har man noterat instrument och gjort markeringar vid olika 
insatser. Sedan förra året finns detta drygt 170-åriga partitur i tryggt 
förvar i Akademiska kapellets notdeposition i Uppsala universitetsbib-
liotek, berättar Kia Hedell, bibliotekarie på Carolina Rediviva. 
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Felix Mendelssohn-Bartholdy

Felix Mendelssohn-Bartholdy härstammar från två inflytelserika tysk-
judiska familjer. Hans farfar, filosofen Moses Mendelssohn levde på 
1700-talet och var den förste som översatte delar av Toran, de heliga 
judiska skrifterna, till tyska. Han propagerade för religiös tolerans 
mellan judar och kristna i Preussen. Moses fick flera barn däribland 
Abraham Mendelssohn som blev en framgångsrik bankir. Hans bank 
överlevde ända tills nazisterna konfiskerade verksamheten 1938. 
Abraham gifte sig med Lea Salomon, och de fick barnen Fanny, Felix, 
Rebecka och Paul. Lea var barnbarn till Daniel Itzig en framgångsrik 
finansman, som fick epitetet ”hov-jude” i kretsen kring kung Fredrik 
den store av Preussen1, där han ansvarade för kungens och hovets 
finanser. Itzig blev oerhört förmögen och kom att få förmåner som var 
få judar förunnat i dåtidens Preussen. 

Musikaliska underbarn i judisk konverterad familj
Felix växte sålunda upp i en för-
mögen judisk familj, som dessutom 
var kulturellt intresserad. De äldsta 
barnen, Fanny och Felix, var 
exceptionellt musikaliskt begåvade. 
Föräldrarna häpnade över hur de vid 
unga år utvecklade en imponerande 
virtuositet på sina instrument. Till 
exempel kunde Fanny som tonåring 
spela alla 24 preludierna i Bachs Das 
Wohltemperirte Klavier utantill, och 
Felix framförde med stor skicklighet, 
både på piano och violin, konserter 
och sonater av de stora mästarna. 
Barnen började även komponera och vid sexton års ålder hade Felix 
redan skrivit sitt första mästerverk, den berömda stråkoktetten i Ess-
dur. Felix visade också upp en enastående förmåga att improvisera. På 
ett angivet tema, till exempel från någon i publiken, kunde han i stun-
den improvisera den mest makalösa musik, har ögonvittnen berättat. 

Felix Mendelssohn som barn

1 Fredrik var tolerant mot invandrade protestantiska hugenotter och katoliker: ”Var och 
en blir salig efter sin fason.” För judar gällde dock långt ifrån samma tolerans. 
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De Mendelssohnska barnen fick även undervisning i historia, geografi, 
poesi och filosofi. I familjens salong i Berlin umgicks dåtidens stora 
personligheter, däribland poeten Heinrich Heine, filosofen Friedrich 
Hegel och vetenskapsmannen Alexander von Humboldt. 
Fanny och Felix musicerade även för den åldrande Johann Wolfgang 
von Goethe i Weimar, dit familjen åkte på semesterresor vid några 
tillfällen. De framförde då egna tonsättningar av några av poetens be-
römda dikter. Fanny kom så småningom att gifta sig med den preussis-
ke hovmålaren Wilhelm Hensel. Det var på den tiden inte kutym för 
kvinnor att komponera, så mycket få av hennes verk blev publicerade 
eller framförda på de offentliga konsertestraderna medan hon levde. 
Därför föll hennes verk i glömska. Nuförtiden uppförs hennes musik 
oftare, framför allt hennes sånger, och de får allt större uppmärksam-
het bland både musiker och publik.

Familjen Mendelssohn praktiserade den judiska tron, men när Felix 
var sju år valde hans far Abraham att emancipera sig från judendomen 
och lät döpa sina fyra barn i hemlighet. Detta trots att Abrahams far ju 
hade propagerat för en assimilering i Preussen, judar och kristna borde 
kunna leva sida vid sida, ansåg Moses Mendelssohn. Abraham och Lea 
konverterade sedan också själva till protestantismen 1822. De lade 
även till efternamnet Bartholdy för att därigenom ge sin egen familj 
en särställning gentemot övriga i släkten Mendelssohn, som behöll sin 
judiska trosuppfattning. Felix kom sedermera att komponera en hel 
del musik inspirerad av protestantiska texter. Var dessa gjorda med en 
hundraprocentig övertygelse om hans, påtvingade, konvertering? Eller 
finns det en sorts dualism, jude-kristen, som man får leta efter, som 
gömda tecken, i hans musik? Det är något som musikforskare tvistar 
om. För den som vill förkovra sig mer om familjen Mendelssohn kan 
jag rekommendera ett besök på Jüdisches Museum i Berlin, som har 
en hel avdelning om familjen.

En återupptäckt passion
Mendelssohn kom snabbt att bli en av sin tids mest uppmärksammade 
tonsättare. Att han dessutom blev en erkänd dirigent, tillika organisa-
tör och visionär, gjorde att hans smak och intresse för vissa tonsättares 
musik kom att få ett enormt inflytande över programutbudet på de 
offentliga konsertestraderna under hans liv och ända fram till våra da-
gar. Han framförde inte bara sina egna eller samtida kollegers musik, 
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som till exempel Robert Schumann eller den svenske Adolf Lindblad 
för att bara nämna två, utan han propagerade även för framförande av 
bortglömda verk från tidigare generationers tonsättare. Dit hörde till 
exempel Franz Schuberts symfonier, som ingen tog stor notis om på 
den tiden. Men det var med framförandet av Johann Sebastian Bachs 
musik som Mendelssohn vid unga år kom att bli omskriven i hela 
Europa. Av sin mormor hade han fått en handskriven kopia av Bachs 
Matteuspassion. Detta centrala verk i musiklitteraturen hade inte 
framförts offentligt en enda gång efter Bachs död 1750, och Mendels-
sohn tog därför initiativ till och organiserade ett framförande i Berlin 
av detta bortglömda mästerverk. Bachs musik spelades förvisso på 
den här tiden, men då mest hans soloverk, kammarmusik och enstaka 
kantater. Vid tjugo års ålder dirigerade Mendelssohn Matteuspassionen 
i Berlin Singakademie. Han imponerade på alla med sin gedigna kun-
skap om detta verk, då han repeterade det med sångare och orkester 
helt utantill! Konserten blev en formidabel succé och kom att inleda 
en renässans för Bachs musik, som i allra högsta grad fortsätter än idag. 
I svallvågorna efter  denna succé kommenterade Mendelssohn sin egen 
roll med orden: ”Tänka sig att en komiker och jude måste återupp-
täcka den största kristna musiken för världen.”

Inspiration från Skottland
Efter framförandet av Matteuspassionen den 11 mars 1829 i Berlin 
åkte Mendelssohn i april samma år till de brittiska öarna för en serie 
bejublade konserter i London, där han framträdde både som pianoso-
list och dirigent. I juli, när konsertsäsongen över, färdades Mendelssohn 
tillsammans med en vän upp till de skotska högländerna för att vandra. 
I Edinburgh besökte de Holyrood Palace där Mary Queen of Scots 
(1542-1587), även känd som Mary Stuart, en gång bodde. Mendels-
sohn skriver i ett brev till sin familj:

”I ett djupt skymningsljus gick vi till palatset där Queen Mary levde 
och älskade. Inuti finns ett litet rum med en spiraltrappa. Det var här 
som de fann Rizzo och dödade honom i en mörk vrå tre rum bort. Det 
angränsande kapellet är nu utan tak och är tjockt med gräs och mur-
gröna. Framför det förfallna altaret blev Mary krönt till drottning av 
Skottland. Allting omkring är förfallet och ruttet när den klara himlens 
ljus skiner in. Jag tror att jag har funnit början till min skotska symfoni 
här idag.” 
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Mendelssohn kände till historien om Mary Stuart genom Schillers pjäs 
från 1800, och han var nyfiken på den skotska naturen, omgärdad av det 
oändliga havet. Han hoppades att ett besök i de skotska högländerna 
skulle inspirera honom till att komponera ny och innovativ musik. Men-
delssohn skrev ner de inledande tolv takterna till symfonins första sats 
på kvällen efter besöket på Holyrood Palace, men komponerade sedan 
inget mer av den tilltänkta symfonin förrän många år senare. Hösten 
samma år var han åter i Berlin, och efter resor i Tyskland och Italien 
komponerade han 1830 Hebriderna, ett annat skotskinspirerat orkester-
verk. Det skulle sedan dröja ända till 1841 då Mendelssohn i ett brev 
skriver: ”Jag har börjat en stor symfoni och är redan på tredje satsen”. 
Han daterade sedermera det färdiga partituret till den skotska symfonin 
till 20 januari 1842.

Gewandhausorkestern och umgänge med tidens celebriteter
Uruppförandet av symfonin skedde i mars samma år av Gewandhaus-
orkestern i Leipzig med tonsättaren som dirigent. Den orkestern kom 
under Mendelssohns konstnärliga ledning från 1835 fram till hans död 
1847, att bli den främsta ensemblen i Europa och fick kontinentens alla 
betydande musikpersonligheter att vallfärda till staden för att lyssna på 
orkesterns konserter eller att själva framträda som solist eller dirigent. 
Som exempel kan nämnas Robert och Clara Schumann, Hector Berlioz, 
Franz Liszt, N. W. Gade och vår egen stora sångerska Jenny Lind, som 
blev en nära vän till Mendelssohn fram till hans död.

Ruinerna av kapellet Holyrood Abbey
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Några månader efter uruppförandet i Leipzig dirigerade även Men-
delssohn symfonin i London, där han träffade den unga drottningen 
Victoria och prins Albert och kom då på idén att dedicera symfonin 
till drottningen. Vid ett besök i Buckingham Palace improviserade 
Mendelssohn på pianot både över ”Rule Britannia” och den österrikis-
ka nationalsången. Först var och en för sig och sedan kontrapunktiskt. 
”Han är kort, mörk & judisk […] ömtålig - och med en fin intellektuell 
panna. […] Vi var fyllda med den största beundran [över hans impro-
visation]. Stackars Mendelssohn var ganska utmattad när han hade 
spelat klart”, skriver drottningen i sin dagbok.

Stefan Karpe

Prins Albert spelar för drottning Victoria och Mendelssohn
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Symfonins första sats inleds med den musik som Mendelssohn 
skissade på efter besöket på Holyrood Palace, ett dovt tema i ¾-takt i 
a-moll för träblåsinstrument, valthorn och viola. Violinstämmorna tar 
över med ödsliga sextondelar som så småningom övergår i varmt 
F-dur. Musiken stannar upp för ett ögonblick och fortsätter direkt 
in i ett agiterat Allegro i 6/8-takt i svag nyans. Den börjar försiktigt 
böljande för att utmynna i ett  animerat och rytmiskt pregnant tema 
för hela orkestern i fortissimo. Vid överledningen till genomföringen 
stannar musiken åter upp och stilla ackord, likt en orgel som spelar 
modala harmonier, skapar en känsla av de ödsliga högländerna. Men 
bara för ett kort ögonblick. De stilla ackorden blir allt livligare för 
att sedan lämna över till genomföringen som Mendelssohn skickligt 
komponerat i fugaterad form utifrån expositionens teman. I slutet 
av genomföringen presenteras en ljuv cantilena i cellostämman, en 
metamorfos av det inledande Holyrood Palace-temat, som leder över 
till återtagningen. Här gör Mendelssohn något genialiskt då  han låter 
cellostämman fortsätta sin cantilena när återtagningen börjar och 
skapar därigenom underbara kontrapunktiska klanger. När satsens koda 
närmar sig återkommer de stilla ackorden från inledningen av genom-
föringen. Men sedan blir dessa mer och mer dramatiska för att till slut 
utmynna i ett våldsamt oväder. Satsen avslutas med en kort remini-
scens av Holyrood-temat från inledningen.

Andra satsen är ett sprudlande scherzo i F-dur med snabba sexton-
delar och virtuosa inpass för orkesterns alla instrument. Allt är läckert 
och luftigt instrumenterat. Av och till hörs den punkterade rytm, kort-
lång, som brukar kallas för ”scotch snap”.

Tredje satsens Adagio går i A-dur men Mendelssohn inleder i d-moll, 
som är parallelltonart till föregående satsens F-dur, och skapar därige-
nom en raffinerad harmonisk brygga mellan satserna. En tragisk, smäk-
tande melodi presenteras i förstaviolinerna, som snabbt avbryts av en 
dov, punkterad rytm i hornen. Så småningom tar violinernas tema över 
och leder oss in i en ljuv melodi, som för tankarna till tonsättarens 
korta stycken för piano, Lieder ohne Worte. Melodin ackompanjeras av 
stråkarnas pizzicato och varma ackord i blåsarna. Hornens punkterade 
rytm kommer efter en stund tillbaka, först i träblås och horn för att 

Mendelssohns skotska symfoni
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sedan utmynna i ett dramatisk unison rytm i hela orkestern likt en 
sorgmarsch.

Med fjärde satsen är vi tillbaka i grundtonarten a-moll. Ett punkterat 
tema i Allegro vivacissimo (Mendelssohn hade först skrivit Allegro gu-
erriero, snabbt och krigiskt, som satsbeteckning) presenteras i violiner-
na, som sedan lämnar över till träblåssektionen, och en intensiv dialog 
uppstår mellan sektionerna. Musiken är ofta agiterad med pulserande 
fjärdedelar i ackompanjemanget, vilket skapar en framåtdrivande käns-
la. Helt plötsligt kommer ett grandiost tema i G-dur som för tankarna 
till hans scenmusik till Shakespeares En Midsommarnattsdröm. I mitten 
av satsen blir orkestreringen kammarmusikalisk, och i ett gemensamt 
pianissimo börjar orkestern ett intrikat Bach-inspirerat fugato. När vi 
närmar oss slutet av satsen upphör all musikalisk vitalitet och stråks-
ektionen stannar upp på en ödslig kvint (A – E). Klarinetterna och en 
fagott spelar nu en långsam variant av musiken från början av satsen i 
pianissimo som så småningom helt dör ut och därefter leder över till 
en jublande koda i majestätiskt A-dur, en metamorfos av Holyrood 
Palace temat från första satsen. Mendelssohn kommenterade i ett brev 
att han ville att orkestreringen i kodan skulle låta ”som en manskör”, 
och det är väl knappast en tillfällighet att musiken är snarlik det inle-
dande temat i hans Ave Maria från 1830, även den i A-dur, som har 
sitt namn gemensamt med skottarnas drottning.

Stefan Karpe
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Tomas Söderqvist håller till i cellostämman

När Tomas Söderqvist 
efter studenten gick på 
folkhögskolan i Ingesund 
berättade en av cellisterna 
i kursen hur fantastiskt 
kul det var att spela i 
Akademiska kapellet i 
Uppsala. Tomas la detta 
på minnet och fick själv 
chansen att bli medlem i 
kapellet 2011 efter att ha 
studerat ett år på Malmö 
musikhögskola. Att vara 
med i orkestern har även 
gått bra att kombinera med 
studierna till tandläkare 
på Tandläkarhögskolan i 
Stockholm. 
– Jag har ju trivts jättebra i 
kapellet och hoppas kunna 
fortsätta att spela där, när jag i höst flyttar till Uppsala där jag då fått 
jobb som tandläkare, berättar Tomas, som också avslöjar att innan 
dess ser han och hans flickvän (som också spelar cello i kapellet) fram 
mot att välkomna sitt första barn. 

Formad i Årets musik- och kulturskola
Tomas är uppvuxen i Kilafors, som ligger utanför Bollnäs, vars 
musikskola har utsetts till Årets musik- och kulturskola och där 
började han spela cello redan som 7- åring enligt Suzukimetoden.
– Att det blev cello var nog mer en slump för det var ett av de få 
instrument jag kände till när mamma frågade vad jag ville spela! 
Mina äldre syskon spelade cello och fiol.
Min pappa var musiklärare och undervisade bl.a. i saxofon och 
blockflöjt. Musik var en naturlig del i hemmet under uppväxten, och 
vi spelade bland annat in skivor varje jul som julklappar till mor- och 

Månadens kapellist 
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farföräldrarna! Min bror har numera delvis släppt cellon och blivit 
professionell jazzbasist. 

Det bästa med att spela i kapellet
– Det bästa är nog samspelet! Det är också fantastiskt och givande 
inte minst socialt att få hänga med på kapellets turnéer både i Sverige 
och utomlands. Den första turnén jag var med på gick till Spanien 
och resorna till Italien och Japan är också oförglömliga minnen!
– Det jag också uppskattar med kapellet är att få chansen att spela i 
en så kompetent orkester, där vi systematiskt får lära in ofta mycket 
svår klassisk musik och ta oss över höga trösklar tillsammans. Att 
det funkar är förstås mycket Stefan Karpes förtjänst och hans val 
av repertoar. Vi får ju också regelbundet instruktion på våra olika 
instrument i de s.k. stämrepen. I cellostämman, har vi till exempel 
en mycket duktig instruktör i Ulrika Edström, som är alternerande 
stämledare i Sveriges Radios symfoniorkester. 

Bland de konserter Tomas varit med och uppfört minns han särskilt 
Stravinskijs Våroffer, som var en rejäl rytmisk utmaning. Verdis  
Requiem är en annan mycket minnesvärd konsert. 

Vad är så speciellt med att spela cello?
När Tomas och jag sitter och pratar på Musicum i samband med 
intervjun börjar vi plötsligt att jämföra varandras händer. För en 
pianist är det särskilt viktigt att kunna lyfta fjärde fingret utan att de 
andra följer med, påstår jag. Tomas har påtagligt långa och kraftiga 
händer. 
– En del säger att vänsterhanden ofta växer och blir lite längre på 
cellister, säger Tomas, men det stämmer nog inte i mitt fall. Fast 
jag tycker att jag passar ganska bra ihop med cellon rent fysiskt, vi 
hänger liksom ihop cellon och jag. Tror också att det är en fördel 
att vara ganska lång. Det sägs också ibland att cello skulle var ett 
av de svåraste instrumenten att spela rent ergonomiskt sett och 
mycket ansträngande för hela kroppen. Men det känner inte jag av 
som tur är. Hur världens främsta cellister är kroppsligt utrustade 
har vi inte riktigt koll på någon av oss, men till Tomas favoriter hör i 
alla fall svensken Torleif Thedén, holländaren Pieter Wistelwey och 
norrmannen Truls Mörk. 
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Cellostämman i Mendelssohns symfoni
– Jag tycker att cellostämman i Mendelsohns skotska symfoni är 
ovanligt omväxlande och det är ju inte alltid fallet… Stefan har 
berättat för oss om hur Mendelsohn på sin tid gav Bach en renässans 
när han lät uppföra Matteuspassionen i Leipzig. Någonstans tycker 
jag faktiskt att Bachs ande svävar över oss när vi spelar den skotska 
symfonin. Det är ju inte för inte som Bachs sviter för cello är något 
som jag gärna lyssnar på och även spelar själv.

Fritidsintressen och lästips
På fritiden gillar Tomas att löpträna och spela badminton, men han är 
också intresserad av att läsa och se på tv. Nyss har han läst sociologen 
Roland Pålssons debattbok Arbetssamhället.
– Det är en jätteintressant bok som jag gärna vill slå ett slag för.  
Författaren frågar sig bl.a. varför vi arbetar så mycket i vår tid och 
slår ett slag för kortare arbetstider. Jag fick själv nys om boken när 
jag tittade på ”Idévärlden” en talkshow i tv under ledning av Eric 
Schüldt. Avsnittet heter ”Arbetslivet gör oss till slavar” och där 
diskuteras synen på arbetet ur alla möjliga synvinklar. Finns nog kvar 
att se på SVT-play! 

– I Pålssons bok har jag också fått tips på annan litteratur, och just 
nu läser jag Karin Boyes framtidsdystopi Kallocain, som jag också vill 
rekommendera. Kusligt aktuell i våra dagar!
– Som omväxling till nämnda ”seriösa” böcker tittar jag gärna på 
tv-serier, även om det ibland tar lite för lång tid… Den norska 
serien Skam rekommenderar jag för alla åldrar! Mina föräldrar 
gillar den också jättemycket! Även tv-serien Fargo, som bygger på 
bröderna Cohens film med samma namn och med Peter Stormare i 
huvudrollen, är sevärd!

Den klassiska frågan
På den klassiska frågan som alltid ställs till månadens kapellist svarar 
Tomas:
– Jag skulle gärna vilja äta middag med den ryska kompositören 
Dmtrij Shostakovitj. Jag är svag för rysk musik i allmänhet och 
förutom Shostakovitj är Tjajkovskij en av mina favoriter. Jag är 
mycket förtjust i Shostakovitjs första cellokonsert, som jag gärna 
skulle vilja vara solist i någon gång. Så om den konserten skulle det 
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nog finnas mycket att prata om.
– Det vore nog svårt att inte också komma in på hur det var möjligt 
att skapa så mycket musik och faktiskt överleva under Stalins förtryck. 
Det skulle också vara kul att höra om vänskapen med Mstislav 
Rostropovich och om när Shostakovitj skrev sin första konsert som 
han dedikerade till honom. Jag har hört att Rostropovich lärde sig hela 
konserten utantill på bara fyra dagar, en otrolig bedrift med tanke 
på att den är en av de svåraste som skrivits för instrumentet. Enligt 
vad jag har hört spelade han sedan upp cellokonserten i sin helhet för 
Shostakovitj, varpå de firade med vodka, ryssar som de var. Sedan 
spelade Rostropovich konserten ännu en gång och så firade de med 
ännu mer vodka och upprepade denna procedur tills det väl inte gick 
så bra att spela längre. Den kvällen skulle jag gärna vilja höra lite mer 
om! 

Ingar Gadd 
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Lördag 25 mars
Saturday Jazz Live
Ensembler ur Uppsala University Jazz Orchestra förgyller lördag-
eftermiddagen med en timmes skön musik. 
Konstnärlig ledare: Ulf Johansson Werre
Musicum, Kyrkogårdsgatan 4, kl 15.00-16.00
Entré: 50 kr i dörren. Mer info på: www.uujo.uu.se

Lördag 8 april
Kammarmusik: Pergolesi ”Stabat mater”
Medlemmar ur Kungl. Akademiska kapellet och Allmänna Sången 
framför stycket ”Stabat mater” av Giovanni Battista Pergolesi. 
Mer info: www.akademiskakapellet.uu.se
Helga Trefaldighets kyrka, kl. 19.30
Fri entré

Tisdag 25 april
Kammarmusik på Musicum
Medlemmar ur Akademiska kapellet spelar kammarmusik till-
sammans med pianisten Anna Christensson. 
Musicum, Kyrkogårdsgatan 4, kl. 19.00
Fri entré 

Lördag 6 maj
Saturday Jazz Live
Ensembler ur Uppsala University Jazz Orchestra förgyller lördag-
eftermiddagen med en timmes skön musik. 
Konstnärlig ledare: Ulf Johansson Werre
Musicum, Kyrkogårdsgatan 4, kl 15.00-16.00
Entré: 50 kr i dörren. Mer info på: www.uujo.uu.se

Måndag 15 maj
Grattis på 450-årsdagen, Claudio Monteverdi!
Med anledning av 450-årsjublieet av Claudio Monteverdis födelse 
ger Uppsala Akademiska Kammarkör en konsert med madrigaler 
till hans ära. Arr: Körcentrum i samarbete med Botaniska träd-
gården. Dirigent: Stefan Parkman
Botaniska trädgården, utomhus på Orangeriets innergård 
(vid dåligt väder inne i Linnésalen), kl. 19.30
Mer info på www.korcentrum.uu.se. 

Kommande konserter vid Uppsala universitet våren 2017
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Lördag 27 maj
Öppen master class med Christian Svarfvar
Den internationellt erkände violinisten Christian Svarfvar ger 
en master class för några medlemmar ur Kungliga Akademiska 
kapellet. Allmänheten är välkommen att lyssna. 
Musicum, Kyrkogårdsgatan 4. Tid meddelas senare. 
Fri entré

Tisdag 30 maj
En kväll med Claude Debussy
Musiker från Akademiska kapellet framför Debussys stråk-
kvartett Sonat för flöjt, viola och harpa samt Sonat för cello och 
piano. Mellan verken berättar Stefan Karpe om Debussys liv, 
tiden i Paris under hans levnad samt introducerar hans orkester-
verk La mer inför kapellets konserter den kommande helgen.
Musicum, Kyrkogårdsgatan 4. Tid meddelas senare. 
Fri entré

Lördag 3 juni och söndag 4 juni
Tjajkovskij: Violinkonsert
Kungliga Akademiska kapellet framför P. Tjajkovskijs Violinkonsert 
tillsammans med den unge och framstående violinisten Christian 
Svarfvar. Under konserten framförs även stycket Wish You Were 
Here av den nutide amerikanske kompositören N. Muhly, samt 
C. Debussys La mer.
Solist: Christian Svarfvar, violin
Dirigent: Stefan Karpe
3 juni: Bollnäs Kulturhus, kl. 15.00
4 juni: Rikssalen, Uppsala Slott, kl. 15.00
Mer info: www.akademiskakapellet.uu.se

Lördag 10 juni
Försommarkonsert
Svensk och tysk körromantik med Uppsala Akademiska 
Kammarkör. 
Dirigent: Stefan Parkman
Gottsunda kyrka, kl. 16.00
Fri entré
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