
Hej kammarmusiklyssnare! 
 
För Lunds Kammarmusiksällskap är nästa spelaftons danska violinist inte obekant. Vi får åter höra Elisabeth 
Zeuthen Schneider, som gästat oss  genom utbytet med Thy Chamber Music Festival on Tour. Hellensmusic 
beskriver Elisabeth som en av Skandinaviens mest intuitiva, inspirerande och passionerade violinist som hörts de 
senaste 30 åren. 
I Lund får vi för första gång höra den prisbelönte engelska pianisten Gamal Khamis. Financial Times har beskrivit 
honom med orden ”Kvällens höjdpunkt var Gamal Khamis, vars känslighet och fantasi glänste över hans tre 
framträdanden”. 
 
Zeuthen Schneider & Khamis spelar på Magle konserthus måndag 8 april kl. 19.00. 
 
Elisabeth Zeuthen Schneider studerade på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium för professorerna Milan 
Vitek och Endre Wolf. Hennes solistdebut fick högsta betyg. Hon fortsatte studierna i USA för Alexander 
Schneider från Budapestkvartetten och Isidore Cohen från Beaux Art Trio. Hon studerade även barockviolin för 
professor Stanley Ritchie på Indiana University. 
Elisabeth är professor i violin och kammarmusik vid DKDM och är en av grundarna till Thy Chamber Music 
Festival, sedan 20 år tillbaka.   
 
Läs mer på Hemsida EZS 
 
Gamal Khamis började högskolestudierna vid Royal College of Music efter att först ha tagit examen i matematik. 
Vid 10 års ålder debuterade han vid Wigmore Hall som sedan följdes av soloturnéer till de stora konserthusen 
runt om i Europa och Nordamerika. Gamal har vunnit många solopianisttävlingar och spelat pianokonserter med 
de flesta av Storbritanniens symfoniorkestrar. Gamal är mycket intresserad av kammarmusik och vid Flatirons 
Chamber Music Festival Colorado 2018, framträdde han live på BBC Newsnight tillsammans med norska 
violinisten Vilde Frang. Han är medlem i Lipatti Piano Quartet. 
 
Läs mer på Hemsida GK 
 
Program: 
Clara Schumann: 3 Romanser för piano och violin op. 22 
Robert Schumann: Violinsonat nr 2 d-moll op. 121 
Ludwig van Beethoven: Violinsonat nr 10 G-dur op. 96 
 
Verkbeskrivning följer i bilaga. Den här gången prövar vi att även skicka med en bilaga i kortversion av de 
ordinarie verkskommentarerna. 
 
Biljettkassan öppnar kl. 18.30. Medlemmar och studerande 120 kr, övriga 200 kr. Ungdomar under 18 år, gratis. 
 
Välkomna! 
Styrelsen 
www.lkms.se 
 
Vårens sista spelafton blir måndag 6 maj då Tobias van der Pals, cello spelar J.S.Bachs 6 cellosviter. 
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LKMS. Bilaga till medlemsutskick inför spelafton med Elisabeth Zeuthen Schneider
och Gamal Khamis den 8 april 2019. Något om verken som spelas.

Clara Schumann, 3 Romanser för piano och violin op. 22
1. Andante molto 2. Allegretto 3. Leidenschaftlich schnell

1853

I början av 1850 flyttade paret Schumann till Düsseldorf och fick där efter några år en
våning tillräckligt stor för att Clara efter ett längre kompositionsuppehåll skulle kunna
öva och komponera utan att störa sin man. Under sommaren 1853 komponerade hon
flera verk, bl.a. dessa tre romanser. De tillägnades vännen och violinisten Joseph
Joachim, han som under detta år av relativt lugn, innan Roberts sjukdom bryter ut på
allvar, introducerar den 20-årige Johannes Brahms i det schumannska hemmet.
Romanserna publicerades 1855. Joachim lär ha framfört dem för kung Georg V av
Hannover till den musikaliske monarkens stora förtjusning. De tre romanserna har en
likartad tredelad uppbyggnad, ABA, där det är melodiernas organisation, snarare än
temautveckling som ger styckena en klar formstruktur.
Den första romansen, Andante molto, har ett underbart första tema, som hörs efter

några takters inledande pianoackompanjemang. Det är ingen dussinmelodi, som man
memorerar i första taget. Den är skriven i 3/8 takt, men den raffinerade fraseringen är
sådan att halva takten, alltså 3/16-delar, ibland upplevs som taktenhet. Det senare är
särskilt tydligt i den fallande frasen i andra halvan av notexemplet nedan. Denna
växling mellan tretakt och tvåtakt skapar en speciell spänning och gör att temat aldrig
blir förutsägbart, särskilt om man lyssnar utan partitur.

Den första delen går utan skarv över i B-delen med ett tema, vars rörliga arpeggio-
ackompanjemang skapar en mer upprörd stämning:

Den andra romansen, Allegretto (g-moll), har ett 7-taktigt vemodigt tema. Oktav-
språnget i början och tonen e i tredje takten är mycket karakteristiska inslag:

Stämningen bryts radikalt när mittdelen tar vid i G-dur. Temat är i stort uppbyggt av
brutna ackord:

När den första delen i moll återkommer har pianot en aktivare roll, bl.a. genom att svara
i kanon på violinens huvudtema. Hela stycket slutar på ett pizzicato-ackord i violinen.
Sista romansen är den mest tempofyllda. Till ett rörligt arpeggioackomanjemang

klingar den självklara melodin ut i violinen:
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Liksom i övriga romanser inramar denna ett centralt avsnitt. I detta byts rollerna, även
om det fortfarande är violinen som presenterar melodin. Temat är nu något rörligare,
visserligen lika ljuvt, men mer manande, medan pianots toner trillar långsammare:

Avsnittet glider utan avbrott över i den återkommande första delen. Huvudtemat hörs
en sista gång, nu i forte, men stycket slutar i piano. Man måste vara en notorisk
romantikhatare för att inte kapitulera för denna utsökta musik, så fylld av skönhet och
hantverksskicklighet. Clara Schumann har vid något tillfälle sagt om makens musik att
den aldrig var sentimental. Omdömet passar onekligen lika bra till hennes egen musik.

Robert Schumann, Violinsonat nr 2 d-moll op. 121
1. Ziemlich langsam – lebhaft 2. Sehr lebhaft 3. Leise, einfach 4. Bewegt

1851

Som förklaring till sonatens tillkomst lär Schumann ironiskt ha sagt att han inte tyckte
om den första och därför skrev en ny. Den är större, inte bara i formatet,1 och den
försågs också med titeln Zweite Grosse sonate für Violine und Pianoforte. Den skrevs
för vännen Ferdinand David, konsertmästaren vid Der Leipziger Gewandhausorchester
och tillägnades även denne. Fyra bokstäver ur vännens namn DA(vid), F(erdinan)D är
också invävda som toner i ett av satsens tema.
Den långsamma inledningen börjar med tonerna d, a, f, d.

Dessa fyra toner bildar också början i huvudtemat, som därmed blir satsens motto.
Ytterligare ett viktigt motiv hörs samtidigt som en synkoperad motstämma i pianot:

Motiven i motstämmans första takter får snart en något annorlunda utformning, som
kommer att höras åtskilliga gånger i satsen:

Linda Corell Roesner2 påpekar att huvudtemats rytmiska drag är minst lika viktiga
som dess melodiska intervall. De fyra tonernas rytmik genomsyrar faktiskt hela verket
och tycker man att den låter bekant kan det bero på att samma 4-tonsrytm inleder den
berömda pianokvintetten. Sidotemat introduceras i violinen med delvis samma
synkopering i pianot som i huvudtemat:

1 Alla är inte ense om detta omdöme. Någon har hävdat att den första sonaten är hälften så lång och dubbelt
så bra.
2 L. C. Roesne, ”The chamber music” The Cambridge Companion to Schumann, Red. Beate Perrey,
2007
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Man kan också se att sidotemats först takt har samma synkopering som huvudtemats
fjärde takt. Huvudtemat återkommer i slutet av expositionen, som ska tas i repris.
Genomföringen utvecklar båda temana polyfont. Motivet från pianots motstämma
(notexempel 3 ovan) är ymnigt förekommande i olika varianter.
Återtagningen börjar med huvudtemat, omärkligt och utan åthävor. Sidotemat står nu
i D-dur. En coda i snabbare tempo avslutar satsen.
De två mellansatserna är tematiskt hopkopplade vilket kommer att framgå nedan.

Först ut är ett scherzo med beteckningen Sehr lebhaft. Det har femdelad form med två
olika trior, ABACA. A-temat är oerhört kraftfullt bestående av två fraser båda med
upptakt, det första byggt på ”trioler”, det andra på fyra punkterade fjärdedelsnoter, var
och en med fortemarkering. Visst är det väl rytmen i första satsens motto vi hör här i
de jämna forte-tonerna:

Den första trion (B) är lyrisk. I takterna 1, 3, 5 och 8 återfinner vi mottots rytm:

Den andra (C) är mer marschlik och också den med mottots rytm i de två första
takterna om man bortser från punkteringen:

När A-delen återkommer en sista gång, får i slutet de fyra fortetonerna nya intervall:

som Schumann omedelbart omvandlar ytterligare ett steg till en koralliknande melodi i
fortissimo. Den klingar triumfatoriskt ut i H-dur:

Koralmelodin är intressant av flera skäl. För det första är den oerhört lik koralmelodin
från sista satsen i Mendelssohns pianotrio i c-moll3. För det andra utgör den tematiskt
underlag för nästa sats, som den därmed föregriper.
Den långsamma satsen, Leise, einfach, kan sägas vara tema med variationer och

överraskningar. Temat har många drag gemensamma med föregående sats koralmelodi
och därmed med den tyska Juldagspsalmen Gelobet seist Du, Jesu Christ:

Två variationer följer, varpå stämningen plötsligt bryts av ett inpass påminnande om
scherzotemat i föregående sats.

3 Koralen i Mendelssohn-trion påstås ibland vara Vor deinen Thron tret ich hermitmen den påminner
mer om Gelobet seist Du, Jesu Christ, vilket också bekräftas i Mark Radice, Chamber Music, 2012.
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Ytterligare en variation följer och därefter en kort coda med reminiscenser av scherzo-
temat. Någon har med all rätt kallat satsen en pärla i romantikens kammarmusik.
Finalen, Bewegt, domineras av ett tema som kanske kan uppfattas som en rörlig,

försynt fråga i violinen följd av ett kraftfullt svar i pianot.

Expositionen ska tas i repris. Genomföringens början är intressant:

I de två första takterna känner vi igen en variant av första satsens huvudtema, hela
verkets motto (1). De nästa två takterna har samma rytmiska mönster som ”svaret” i
finalens huvudtema (2. Sedan följer en takt med motiv ur den rörliga delen i samma
huvudtema (3) och slutligen hittar man en viktig rytmisk ingrediens, en synkop, i
första satsens huvud- och sidotema. När Clara Schumann en gång inför en elev avslö-
jade att Schumann aldrig skrev en not, en paus eller en punkt som inte har sin mening
är man benägen att tro henne. Vid samma tillfälle påpekade hon: Schumann blir
ingeting om han inte spelas rytmiskt. Han är en poet, full av känsla och fantasi, men

han är aldrig sentimental; du får aldrig låta hans musik bli sentimental.4
Återtagningen följer expositionens upplägg. Satsen avslutas av en coda i D-dur.

Beethoven, Sonat nr 10 för piano och violin G-dur op. 96
1. Allegro moderato 2. Adagio espressivo 3. Scherzo: Allegro 4. Poco allegretto

1812

När Beethoven 1812, nästan 10 år efter Kreutzersonaten, skriver sin 10:e och sista
violinsonat, får den en helt annan karaktär än föregångaren. Anslaget är närmast diskret
lågmält. Verket tillägnas Beethovens elev och gynnare, ärkehertig Rudolph, yngste son
till Kejsar Leopold II och så småningom biskop i Olmütz.
Första satsen har beteckningen Allegro moderato. Det mycket försynta och säregna

inledningsmotivet i huvudtemat karakteriseras av första tonens drill:

Temat övergår i 8-delsfigurer grundade på de sista takterna i notexemplet. Sidotemat
presenteras i pianot till violinens ackompanjerande trioler.

Ett musikverk består av både tematiskt material och utfyllnadsmaterial. Under
Wienklassicismen bestod det senare av fraser och material, som saknade egentlig rela-
tion till styckets innehåll och som därför kunde överföras från stycke till stycke. Men
hos de stora tonsättarna var naturligtvis dessa figurer valda med omsorg och utgjorde
för det mesta logiska fortsättningar på det tematiska materialet. De är därför inte alltid
så lätta att skilja från temamelodierna. I vilken kategori ska t.ex. följande kärnfulla
tongångar placeras? De förekommer i sidogruppen och hörs första gången i pianot:

4 Fanny Davis, elev till Clara Schumann, Cobbett’s cyclopedic survey of Chamber music, Oxford: 1930
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En fras med mera temakaraktär, också den i sidogruppen, är:

Ett sluttema i expositionen är:

Expositionen ska, som framgår av första notexemplet ovan, tas i repris. Många inter-
preter följer inte denna uppmaning. Genomföringen börjar med sluttemat. Huvudtemat
sparas till codan. Återtagningen följer det vedertagna mönstret med samtliga teman i
tonikan. En coda byggd kring huvudtemat avslutar satsen.
Den vackra långsamma satsen, Adagio espressivo, genomsyras av det värdiga och

ädla allvar som kännetecknar så många av Beethovens långsamma satser. Satsen har
tredelad ABA-form. Huvudmelodin introduceras av pianot.

B-delen för med pianots rörliga figurer in en antydan till oro:

Crescendot leder till en klimax innan avsnittet stillnar av inför A-delens återkomst. Sat-
sen leder direkt till scherzot.
Scherzot kännetecknas av Beethovens sedvanliga kraftfullhet. Tempot är Allegro.

Scherzotemat (g-moll) är:

Trion går i Ess och temat presenteras i violinen:

Finalen, Poco Allegretto, består av tema med variationer. Temat är:

Den femte variationen är långsam, i 6/8-dels takt. Den 7:e och sista variationen i g-moll
är kanske den mest originella. Temat i ny stämföring bildar coda, som i slutet har ett
kort avsnitt betecknat Poco Adagio, innan satsen avslutas i Presto.

Yngve Bernhardsson


