
Musikcirkel: 

Brahms symfoni nr 1


– ett möte med musiker ur

Måndag den 6:e september, kl 18.00 

Många känner igen de berömda bilderna ovan: Johannes Brahms på promenad med 
sin ståtliga hållning och självsäkra utstrålning. Det är lätt att tänka sig ett samband 
mellan dessa foton av den stora mästaren och hans mäktiga musik som flödar så 
naturligt att den tycks vara komponerad nästan utan ansträngning. Men var det 
verkligen så enkelt? Knappast! Bland kollegor var kompositören och pianisten känd för 
att vara sin egen värsta kritiker: han var inte främmande för att förstöra sina verk om 
han inte var nöjd. Och det var han sällan. 


Den stora uppgiften att skriva en symfoni skulle komma att bli ett oerhört tungt arbete 
för Brahms. Inte minst på grund av pressen i kölvattnet av Ludwig van Beethovens 
makalösa nionde symfoni, som ansågs vara ett universellt mästerverk. Brahms 
påbörjade arbetet med sin första symfoni vid 22 års ålder, men presenterade den för en 
publik först 21 år senare! Men det var en symfoni värd att vänta på!


Dock råder historiskt sett delade meningar om precis hur lyckad Brahms var som 
symfoniker. Den franske musikforskaren och kritikern Paul Landormy skrev:


”Generellt är Brahms melodier skapta för ett specifikt instruments natur, vilket skiljer 
honom från andra kompositörer. Alla hans beundrare till trots tror jag inte att Brahms 
var tillräckligt passionerad och inspirerad i de verk han önskade jämföra sig med 
Beethovens. Framför allt i sina symfonier rör sig Brahms bort från sin vanliga stil där han 
är som mest originell. Han är varken hjälte eller martyr. Hans själ är inte torterad. Det 
sublima saknas. Han går inte själv igenom de känslor han vill uttrycka i sina symfonier, 
han förstår dem genom sympati, men de är inte organiska eller bekanta. För honom är 
de bara möjligheter, inte lyckan eller olyckan i vardagens verklighet.” 

Det kanske inte är det mest typiska citatet om Brahms, men trots det hårda tonfallet 
ligger det kanske ett korn av sanning däri? Säsongens första musikcirkel ska vi ägna åt 
att introducera programmet till höstens öppningskonsert!


Vi kommer fördjupa oss i Brahms Symfoni nr. 1 opus 68, i c moll och prata om vad 
som gör hans musik så unik och omisskännlig. Vad föranledde det skeptiska citatet 
ovan? Varför tog det så oerhört lång tid för Brahms att färdigställa sin första symfoni? 
Vilka inslag av Beethoven kan man höra i symfonin – och var skiljer sig de två stora 
symfonikernas stilar åt?


Vi spelar exempel (både live och från inspelningar) och berättar om denna symfoni, som 
sedermera blivit ett centralverk inom den romantiska repertoaren.




MUSIKEXEMPEL 

För att ni ska kunna bekanta er med verket i förväg har vi satt ihop en Spotify-lista med 
olika inspelningar av symfonin. I spellistan finns också en version av symfonin för två 
pianon, arrangerad av Brahms själv, samt lite av Brahms eget inspirationsmaterial.


Spellistan är öppen för alla och ni kan lyssna via er vanliga webbläsare – https://
open.spotify.com/playlist/0QBYl3lvBOEsizsD3I9anT?
si=HI6gWGfGSGyYZBAiqlmSOA&dl_branch=1 

MUSIKCIRKLARNA SÄSONGEN 2021/22


Genom att delta i våra musikcirklar så får man förhoppningsvis en djupare förståelse 
och uppskattning för det verk som presenteras. Och möter man musiken för första 
gången så blir det en spännande introduktion! Det centrala i cirklarna är samtalet med 
er i publiken. Det är självklart upp till var och en hur aktivt man vill delta, men alla frågor 
och funderingar är varmt välkomna!


Nu när vi i Västerås Sinfonietta äntligen har möjlighet att välkomna er i publiken tillbaka 
in i Västerås fina konserthus hoppas vi få se så många som möjligt av er kl. 18.00 
måndag den 6:e september i Lilla Salen. För er som inte har möjlighet att vara på 
plats kommer det även gå att delta digitalt via Zoom.


KOMMANDE CIRKLAR 

Boka redan nu in nästa musikcirkel som äger rum måndag den 4:e oktober kl. 18.00. 
Då träffar vi den australiensiska dirigenten Jessica Cottis. Passa på att få möta en 
internationellt erkänd dirigent utanför hennes vanliga plats på pulten. Hon berättar om 
sin karriär, om vilka utmaningar man möter som turnerande dirigent, och självklart får ni 
i publiken chansen att ställa era egna frågor. Missa inte det!


Men först och främst - väl mött måndag den 6:e september. Då blir det Brahms för 
hela slanten!


/Frieda, Tom, Ylva och Lisa




