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uppfann inte symfonin men han utveckla-
de den italienska sinfonian till en fyrsatsig 
modell som visat sig livskraftig långt in 
i vår tid. En strikt form men med ändlö-
sa variationsmöjligheter, inte minst hos 
Haydn själv.
 Idag får vi höra två av Haydns många 
symfonier i C-dur, hans ”festliga” tonart, 
musik för pukor och trumpeter. Nr 56 
skrevs 1774 då han i 15 år varit anställd 
hos furstefamiljen Esterhazy. Här fick 
Haydn fritt spelrum att experimentera 
i alla genrer. Han gav gärna blåsarna 
framträdande roller, här i ett ljuvligt 
adagio med två oboer och en fagott som 
konserterar över en mjuk bädd av stråkar. 
Den blixtrande finalen brukade ofta 
begäras da capo. Symfoni nr 90 skrevs 
1788 på beställning av Le Concert de la 
Loge Olympique i Paris. Här hade Haydn 
några år tidigare gjort stor succé med 
sex symfonier. Hans spirituella musik var 
ju helt i parisarnas smak. Andra satsen 
är variationer på två teman med en rad 
soloinslag, något Haydn var en mästa-
re på. Han gillade också att överraska. 
Då finalen tycks ha nått sitt slut återtas 
musiken efter en lång paus men i annan 
tonart. Ursäkta spoilern!

Joseph Haydn
När man lyssnar på Haydn är det direkt 
några ord som kommer för en: uppfin-
ningsglädje, lekfullhet. Därtill något som 
brukar lysa med sin frånvaro i klassisk 
musik (i nutida konstmusik också kan 
tilläggas): humor. ”Gud gav mig ett glatt 
sinne och så vill jag tjäna honom” sa 
Haydn. Det är betecknande att bara fyra 
av hans 108 symfonier går i moll. Olikt 
de flesta klassiska kollegor fick Haydn 
ett långt och oavbrutet framgångsrikt 
liv. Hans symfonier spelades över hela 
Europa, ja till och med i Amerika. Haydn 

Bruno Maderna    Music of Gaiety 14 min  

(1920-1973) Gipsies Round • Can Shee • Rosasolis 
 Galiarde passamezzo • His Humour 
Joseph Haydn    Symfoni nr 56 C-dur 36 min 

(1732-1809) Allegro • Adagio • Menuetto • Prestissimo

 PAUS 
Bruno Maderna Odhecatonsvit  10-12 min 

 Rom Peltier • Nostre Cambier si malade • Allons fesons la 
 barbev • Adieu mes amours • Helas,que il est a mon gre 
 James, James, James • Rom Peltier

Joseph Haydn    Symfoni nr 90 C-dur 24 min 

 Adagio-Allegro • Andante • Menuetto • Allegro



stadt för att söka nya musikaliska uttryck 
blev Maderna en drivande kraft. När det 
gäller elektronmusik var han vägledan-
de.  Han undervisade i komposition och 
dirigering vid en rad kända lärosäten, bl a 
Mozarteum Salzburg och Berkshire Music 
Center, USA. Som dirigent framträdde 
han över hela Europa, USA och även i 
Stockholm. Maderna gjorde många trans-
kriptioner av tidig musik, vilket vi får prov 
på idag. Music of Gaiety är bearbetning-
ar av musik ur Fitzwilliam Virginal Book 
från tidigt 1600-tal. Virginal är en mindre 
version av cembalo. Här har Maderna 
tilldelat en violin och en oboe soloroller. 
I Odhecatonsvit har Maderna sökt sig 
ännu längre tillbaka, Venedig 1501. Då pu-
blicerade Ottaviano Petrucci Odhecaton, 
en samling med 100 sånger av renässans-
mästare, den allra första flerstämmiga 
musiken. Maderna har bevarat originalv-
erken intakta men med kammarorkester 
kärleksfullt givit dem en ny klangdräkt.
Det finns ingen gammal musik.

Bruno Maderna
Bruno Maderna, född i Venedig, var en 
av förgrundsgestalterna i det italienska 
musiklivet. Han var en underbarnstalang 
och turnerade redan som 7-åring med 
smeknamnet Brunetto som violinist och 
dirigent. När det unga avantgardet (Karl-
heinz Stockhausen, Luciano Berio, Pierre 
Boulez...) på 50-talet träffades i Darm-

Lorenza Borrani    
Lorenza Borrani, född i Florens, är 

konsertmästare i Chamber Orchestra 

of Europe, en internationellt samman-

satt orkester där också många svenska 

musiker är medlemmar. Hon var med och 

grundade Spira Mirabilis, en orkester som 

specialiserat sig på att spela utan diri-

gent. Som spelande ledare samarbetar 

hon med orkestrar över hela världen, bl a 

Australian Chamber Orchestra, Scottish 

Chamber Orchestra och Norska Kam-

marorkestern. Lorenza Borrani är också 

pedagogiskt verksam bl a  vid Royal 

Academy of Music, London.

Benvenuta, Lorenza!

Text: Stellan Moberg
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Violin Concertos
JOHANNES BRAHMS, AMANDA MAIER, JULIUS RÖNTGEN

Västerås Sinfonietta/Malmö Symphony Orchestra
Kristiina Poska, dirigent
Cecilia Zilliacus, violin
Musikbolag dB Productions / Naxos

Nytt 
album!

<< Beställ här >>

Våra Cd-skivor finns att köpa i Västerås 
Konserthus biljettkassa. 
De går även att beställa och få hemskickade. 

Skivsläpp 
3 februar1 2022!

https://vastmanlandsmusiken.se/vasteras-sinfonietta/shop/
https://vastmanlandsmusiken.se/vasteras-sinfonietta/shop/


Orkesteruppställning 3/2 2022    

Sedan 1883 har Västerås Sinfonietta bjudit på toner och traditioner. 
På hemmascenen i Västerås Konserthus spelar den 33 musiker starka orkestern för 
sin publik i bland annat i två abonnemangsserier, julkonserter, crossoverkonserter 
samt ett rikt utbud för barn och unga. Västerås Sinfonietta vann Grammis 2017 i 
kategorin ”Årets klassiska” och har uppmärksammats för flera cd-album. 
I februari 2020 var orkestern ut på succéfylld turné som avslutades i England.

Violin I
Ylva Larsdotter
(konsertmästare) 
Daniel Frankel
Camilla Langelaar
Johan Morén
Friederike Vesper
Katarina Edvardsson

Violin II
Mikael Crafoord 
Lars Wehlin
Liana Svensson 
Andrej Nikolaev
Alva Press

Viola
Andrea Elgström 
Bergman 
Elias Goldstein
Linda Swedrup
Boel Hillerud
 
 

Cello
Samuel Coppin
Filip Lundberg
Maud Hessérus

Kontrabas
Mats Sindenius
Mattias Normell

Flöjt
Rebecka Kaufmann

Oboe
Verity Gunning 
Olsson
Manou Rolland

Klarinett
Lena Jonhäll
Lotta P Van den Poel

Fagott
Peter Gullqvist
Cecilia Frisendahl

Valthorn
Johan Ahlin 
Ida Freij

Trumpet
Andreas Parmerud
Keitaro Shimitzo

Pukor och slagverk
Urban Grip

Fotografering och filmning
Av hänsyn till både publik och musiker ber vi er att inte fota och filma under konserten med 
mobiltelefon. Under applåderna går det utmärkt att filma och ta bilder.
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