
Hej kära kammarmusikpublik! 
 

Som vi väl alla längtat efter att få uppleva levande kammarmusik, får vi nu äntligen chansen att 
med flera försiktighetsåtgärder gå på konsert med Lunds Kammarmusiksällskap på Magle 
konserthus. 
 

Vi välkomnar den unga brittiska stjärn-stråkkvartetten Albion Quartet  måndagen den 12 
oktober. Albion Quartet ger dubblering av konserten som varar en timma utan paus. Första 
konserten börjar kl. 18.00 och den andra börjar kl. 20.00. 
 

Albion Quartet leds av en av Storbritanniens främsta violinister, Tamsin Waley-Cohen. 
Övriga medlemmar är Emma Parker, violin, Ann Beilby, viola och Nathaniel Boyd, 
cello. Kvartetten bildades 2016 och har sedan den lysande debuten 2017 nått stor framgång på 
flera välkända konsertscener i Europa. 
Två av kvartettens instrument är gjorda av Stradivarius och Guarnerius. 
 

Läs mer om Albion Quartet på vår hemsida lkms.se och se länkarna till intervju och YouTube. 
 

Se även bilaga med verkbeskrivningar. 
 

Program: 
 

Freya Waley-Cohen: Dust 
 

Johannes Brahms: Stråkkvartett nr 3 i B-dur op. 67 

 

Det kommer inte vara möjligt att köpa medlemskort denna termin. Vill man vara säker på en plats 
bör man köpa biljett på Biljettbyrån eller på nätet via www.ticketmaster.se. 
Ungdomar och barn under 18 år går in gratis och kan hämta ut en gratisbiljett på Biljettbyrån eller 
Ticketmaster för att vara säker på en plats. Maxantalet personer i publiken får ju bara vara 50. 
Överblivna biljetter köps på plats. 
Biljettpriset för alla vuxna är 200 kr. Betalning sker med Swish, betalkort (VISA och Mastercard) 
och, helst inte, kontanter. 
Insläpp sker kl. 17.30 till konserten kl. 18.00, och kl 19.30 till konserten kl. 20.00. 
 

Följande råd gäller: 
Stanna hemma om du är sjuk 

Håll avstånd i kön 

Händer spritas före ingång i lokalen, finns tillgängligt på plats 

Ta med ytterkläder in på stolen 

Vid konsertens slut sitter alla kvar på sina platser och låter sista raden gå ut först, sen följer raden 
framför efter osv. 
 

Vi hoppas på återseende, välkoma! 
Styrelsen 

 

Nästa konsert blir 9 november med Camerata Nordica som spelar Brahms Stråksextett nr 2 op. 
36 samt Dvoraks Stråksextett op. 48. 
Plena Corde som skulle spelat 26 oktober är framflyttad till hösten 2021. Årets sista konsert blir 
30 november med Christopher Hästbacka, piano som spelar Beethovens pianosonater nr 8 c-
moll op.13 ”Pathetique", nr 23 f-moll op. 57 ”Appassionata" och nr 32 c-moll op. 111. 

 

http://lkms.se/
http://www.ticketmaster.se/


Bilaga till medlemsutskick inför spelafton den 12 oktober 2020 med Albion Quartet.

Kommentarer till verken som spelas.

Freya Waley-Cohen, Dust

Charlotte 2. Serpent 3. Dust

2019

Freya Waley-Cohen (f. 1989) är en brittisk-amerikansk tonsättare bosatt i London. Hon

växte upp i ett konstnärligt hem och började spela violin när hon var 3 och studera kom-

position när hon var 11. Hon är syster till violinisten Tamsin Waley-Cohen, kvällens

primarie.

Hon har skrivit ett 60 tal verk de flesta för mindre ensembler, men även 6 verk för

orkester.

Dust är hennes fjärde stråkkvartett. Den innehåller både charm och snille (se nedan)

och kan avlyssnas med kvällens ensemble på Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=ESO_JluVvGM

eller

www.youtube.com/watch?v=ESO_JluVvGM

Brahms, Stråkkvartett nr. 3 B-dur op. 67
1. Vivace 2. Andante 3. Agitato

4. Poco Allegretto con variazioni – Doppio Movimento
1875

Kvartetten skriven 1875 tillägnades fysiologiprofessorn T W Engelmann. Denne var en
god vän till Brahms och duktig amatörcellist. Det är dock snarare violan än cellon som
har en framträdande roll i kvartetten. Kvartetten skrevs under en lycklig tid i Brahms liv
och hela verket andas också glädje och behag. Brahms menade vid kvartettens tillkomst
att den var en bagatell, skriven som avkoppling till det allvarsamma arbetet med 1:a
symfonin1. Det hindrade honom emellertid inte att till Engelmann säga: Kvartetten är
ganska lik din hustru, förtjusande men full av snille.2 Den blev också med åren hans
favorit bland de tre kvartetterna.

Första satsen öppnar med ett tema som liknats vid en jakthornssignal:

Ett överledningstema, som man lätt förbiser visar sig bli viktigt i sista satsen:

Sidotemat har en lustig växling mellan två taktarter:

1 Brahms arbetade i mer än tjugo år med sin första symfoni. Den fullbordades först under 1876.
2 "Dieses Quartett nun sieht etwas ihrer Frau ähnlich - sehr niedlich, aber genial!". På Brahms tid ansågs
det fortfarande att charm och snille var en ovanlig kombination hos kvinnor, men med tanke på Brahms
nära vänskap med Clara Schumann, hade man kanske väntat sig ett och i stället för men.



Satsen följer den konventionella sonatformen med exposition i repris och genomföring
och återtagning. En coda avslutar satsen.

Den långsamma satsen, Andante, har en inledande del, som utstrålar himmelsk ro.
Den har även i övrigt en Schumannslik innerlighet som inte är så vanlig i Brahms
musik. Temat presenteras i violin 1:

Mellandelen i den tredelade satsen börjar kraftfullt:

Den växlar mellan piano och forte och är över huvud taget intensivare än A-delen.
A-delen återkommer med en underbar dialog mellan alla stråkarna.

Den tredje satsen, Agitato, som har scherzokaraktär, är fylld av inte allt för djupt
svårmod. Det är violan som har huvudrollen i det inledande temat. Övriga stråkar är
sordinerade.

Trion börjar i violin 1:

Den inledande delen återkommer och en kort coda avslutar satsen.
Sista satsen, Poco Allegretto con Variazioni, är som beteckningen anger en varia-

tionssats. Temat är:

I de första två variationer är det violan som leder melodin. Den fjärde går i moll. I den

femte spelar cellon trioler till de övrigas 16-delsfigurer. Den sjätte variationen har

pizzicatospel i viola och cello. Den sjunde överraskar genom att baseras på huvudtemat

från 1:a satsen, och i den åttonde hörs överledningstemat från samma sats. I den avslu-

tande codan förenas de två yttersatsernas teman, ett genialiskt sätt att knyta ihop verket

till en enhet.

Yngve Bernhardsson


