
Hej kammarmusiklyssnare! 
  
Lunds Kammarmusiksällskap fortsätter bjuda på högklassig kammarmusik. Måndag 7 februari kl. 
19.00 i Magle Konserthus spelar den lysande stjärnensemblen Trio con Brio Copenhagen, som 
består av koreansk-födda systrarna Soo-Jin Hong på violin och Soo-Kyung Hong på cello och danske 
pianisten Jens Elvekjaer (gift med Soo-Kyung Hong). 
  
8 september 2014 invigde trion här LKMS nya konsertlokal, då Skissernas museum skulle byggas om. I 
vår gästbok berömde trion Magle konserthus och publiken, de skrev att det var underbart att spela i 
det välklingande och fina konserthuset, och att det var inspirerande att spela för en lyhörd publik. 
  
Trio con Brio Copenhagen bildades i Wien 1999 och spelar över hela världen. De är kända för att vara 
en av världens finaste pianotrios. De har vunnit ett stort antal internationella kammarmusiktävlingar, 
hela listan finns att läsa på hemsidan nedan. Trio con Brio Copenhagen spelar en central roll på 
Skandinaviens livfulla nutida musikscen och får nya verk dedikerade till sig. 
  
Hemsida – Facebook – YouTube 
  
Program: 
  
Sven-David Sandström: Four pieces 
  
L. van Beethoven: Pianotrio D-dur op. 70 ”Spöktrion” 
  
Pjotr Tjajkovskij: Pianotrio a-moll op. 50 
  
Se verkbeskrivning i bilaga. 
  
OBS: Giltigt vaccinationsbevis och fotolegitimation visas upp vid entrén (gäller enbart vuxna från 18 
år). 
  
Biljettkassan öppnar redan kl. 18.00. Kom i god tid, då insläppet tar längre tid p.g.a. uppvisande av 
vaccinationsbevis. 
  
Förköp kan göras på www.ticketmaster.se. Annars biljettköp i kassan med kort, kontant eller Swish, 
120 kr för medlemmar och studerande, 200 kr för övriga. Ungdomar under 18 år gratis. 
  
Årsmöte för medlemmar sker måndag 14 februari kl. 17.00 i Magle Konserthus.      
  
Välkommen! 
Styrelsen www.lkms.se 
  
Nästa konsert måndag 28 februari spelar Nordic String Quartet verk av L-E Larsson, Nancy Dalberg 
och Edvard Grieg. 
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LKMS. Medlemsutskick inför spelafton med Trio con Brio den 7 februari 2022.

Något om verken som spelas.

Sandström, Four pieces for Piano Trio

Den produktive tonsättaren Sven-David Sandström (1942-2019) ändrade i slutet av sin

karriär stil där den tidigare modernismen ersattes av ett mera romantiskt och kanske

vågar man säga ”vackrare” tonspråk, eftersom han själv använde det adjektivet. I dessa

senare verk finns dock fortfarande kvar kärva inslag. Kvällens verk är ett bra exempel

på denna stil.

Sandström skrev flera verk för Trio con Brio. Mest känt är kanske Six Pieces for Piano

Trio and Orchestra (2010), alltså en trippelkonsert. Den uruppfördes 2012 i samband

med Sandströms 70-årsdag av Trio con Brio tillsammans med Stockholms Filharmo-

niker och Thomas Dausgaard. Ett samtal med tonsättaren om detta verk finns på

Youtube. Four Pieces skrevs 2012. På förlagets hemsida hittar man:

Four movements for violin, cello and piano. Dedicated to the Trio con Brio

Copenhagen. Premiered in Copenhagen, April 2015. Of advanced difficulty. Duration

ca. 13 minutes.

Beethoven, Pianotrio D-dur op. 70:1 Spöktrion
1. Allegro vivace con brio 2. Largo assai ed espressivo 3 Presto

1808
Under tiden som Beethoven i slutet av 1808 var inneboende som gäst hos grevinnan
Maria von Erdödy i Wien, skrev han två pianotrior, op. 70. Båda tillägnades henne.

I den första trion finns både sorg och glädje. Kanske speglar den Beethovens smärt-
samma insikt om den begynnande dövheten men även tillfredställelsen över att kunna
komponera trots handikappet. Trion har endast tre satser och frångår därmed den 4-sats-
iga uppbyggnad av pianotrion som Beethoven ansåg sig ha uppfunnit. Detta är säkert
ingen tillfällighet. Antagligen såg han den långsamma satsen som en höjdpunkt, och att
denna bäst skulle framhävas med två flankerande yttersatser av en helt annan karaktär.
Man hade kunnat kalla hela verket för "det vanliga som inramning till det ovanliga” om
inte även yttersatserna varit fyllda av säregna och omstörtande inslag.

Första satsen, Allegro vivace e con brio, öppnas överraskande med ett kraftfullt ut-
brott unisont i fortissimo:

Detta fem gånger upprepade motiv om fyra toner följs omedelbart i cellon av en lika
överraskande tvåtaktsfras av allra vänaste slag, och som imiteras av de övriga instru-
menten.
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Sidogruppen inleds med ett spartanskt tema i pianot med ett rörligt ackompanjemang i
stråkarna.

Dessa teman bearbetas både i genomföringen, (1 och 2) och i återtagningen (sidotemat).
En coda uppbyggd av tema 2 avslutar satsen.

Den långsamma satsen, Largo assai ed espressivo (d-moll), är verkligen långsam.
Att räkna två i takten är knappast det lämpligaste vid instudering, snarare åtta! Satsens
huvudtema är synnerligen melankoliskt:

Beethoven påstås ha hämtat temats andra och fjärde takt från ett utkast till en opera om
Macbeth. I detta verk förekommer som bekant häxor och även en vålnad. Det är dock
knappast detta förhållande som gett upphov till trions smeknamn, som för övrigt inte
härrör från Beethoven utan från en av hans elever. Snarare är det kontrasten mellan
stråkarnas långsamma och pianots kusliga fraser, särskilt takt 4, som framkallar
rysningar hos åhörarna liksom tremoloeffekterna och de dramatiska harmonierna med
stor användning av förminskade septimackord. Med början i cellon hörs ytterligare ett
tema, men det spelar liten roll i fortsättningen:

I stället är det frasen från takt 2 och 4 i huvudtemat som i flera olika draperingar spelar
huvudrollen i satsen.

Den glada finalen, Presto, är liksom den första satsen fylld av överraskningar. Det
första temat (1), som omedelbart presenteras, slutar i Fiss-dur! Det följs genast av nästa
(2), en fallande skala.

Omedelbart efter kommer det tredje temat:

Tema 4 dyker upp strax efter återkomsten av tema 1 och 2.

(Det lilla *-tecknet i de båda notexemplen markerar platsen för ett för-slag).
Sidotemat (A-dur) hörs i violinen:

En ganska lång slutgrupp börjar med tema 1 i h-moll. Expositionen repriseras. Genom-
föringen är ganska kort. Återtagningen övergår i en coda.
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Tjajkovskij, Pianotrio a-moll, op. 50
1. Pezzo elegiaco: Moderato assai – Allegro giusto

2. Tema con variazioni: Andante con moto
1881

Tjajkovskijs mecenat och brevvän sedan 1876, Nadesjda von Meck, hade1880 uppma-
nat honom att skriva en pianotrio. Tjajkovskij var dock ovillig, eftersom han inte tyckte
om instrumentkombinationens klangbild. Det krävdes chocken och sorgen över en god
väns död för att få honom på andra tankar. Vännen var den framstående pianisten
Nikolaj Rubinstein, broder till den än mer berömde pianisten Anton Rubinstein.
Tjajkovskij hade 1876 bett Nikolaj Rubinstein om råd angående en del detaljer i sin
första pianokonsert. Denne tyckte att det var meningslöst med råd i detaljer, eftersom
hela verket var honom motbjudande. Detta uppriktiga besked ledde till att vänskapen
tog ett abrupt slut. Trots att Rubinstein senare ändrade inställning till pianokonserten,
blev de forna vännerna aldrig färdiga att träffas för att tala ut. Det senare var säkert en
av anledningarna till att Tjajkovskij drabbades så hårt av budskapet om Rubinsteins död
i mars 1881. Under flera månader kunde han inte arbeta, men när han äntligen tog sig
samman, valde han underligt nog en pianotrio för att hedra den gamle vännen. Trions
undertitel blev Till minnet av en stor konstnär.

Det mäktiga verket, som tar ca 50 minuter att spela, har betraktats som både två-
satsigt och tre-satsigt. Första delen är en klagosång i sonatform, den andra ett tema med
12 variationer. Den sista variationen är emellertid så omfattande att den kan sägas bilda
en tredje, avslutande sats. I den sker även en anknytning till inledningssatsen.

Den första satsen, I. Pezzo elegiaco: Moderato assai – Allegro giusto, är på vanligt
Tjajkovskijsätt fylld av vackra melodier. Cellon inleder den långa och sorgfyllda
kantilena, som utgör huvudtemat:

Den kommer att höras flera gånger och även utvecklas, innan det är dags för sidotemat.
Detta går i E-dur och presenteras i pianot:

Ett tredje tema, tas upp av violinen:

Det leder direkt till ett 4-tonsmotiv (understreckat i notexemplet), som får stort utrym-
me och avslutar expositionen:

Genomföringen inleds med ett tema i stråkarna, som är tydligt avlett från det sorgsna
huvudtemat. Det dominerar första halvan av genomföringen:

Ett nytt tema, som fyller den andra delen av genomföringen, presenteras i violinen:
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Återtagningen börjar med huvudtemat, nu betydligt långsammare än i satsens inled-
ning. Den får dock snart det ursprungliga tempot. Sidotemat, som sig bör i A-dur, det
tredje temat och 4-tonsmotivet avslutar återtagningen. Den långa codan ger först en kort
glimt av genomföringens inledningstema, innan det nya temat återkommer i en fyllig
repris. Codan avslutas med en långsam variant av satsens huvudtema.

Sats II. A. Tema con variationi. Satsens tema ska enligt tonsättaren påminna om en
folkmelodi som de båda vännerna en gång hade hört och fascinerats av under en
gemensam lantlig utflykt 1873.

Bland de 11 variationerna kan nämnas nr 3 som har scherzokaraktär, nr 5 som liknar en
speldosa eller ett miniklockspel à la Papagenos, nr 6 som är en vals och nr 10, en
mazurka. Variation nr 8, som är en lång fuga, kan, enligt anvisningar i partituret,
uteslutas om musikerna så önskar. Det är dock synd om så sker; den är oförglömlig och
visar på Tjajkovskijs handlag i en teknik, som kanske inte ansågs up to date i Ryssland
vid denna tid.

Den avslutande delen, II. B. Variazione Finale e Coda, inleds med temat, nu i följan-
de skepnad och betecknat Allegro risoluto e con fuoco:

Det övergår efter 8 takter i en synnerligen rörlig, lång (eller kort,1) 12:e variation, som i
stråkarna avslutas med en påminnelse om första satsens huvudtema. Den avslutande
codan, Andante con moto, är helt byggd kring samma huvudtema. Först hörs ett ganska
långt avsnitt av temat i stråkarna till pianots arpeggiolöpningar. Allra sist får temat ka-
raktär av sorgemarsch med beteckningen Lugubre.

Yngve Bernhardsson

1 Även här (se ovan om variation 8 i IIA) finns möjlighet att hoppa fram i partituret och därmed utesluta
mer än hälften av variationens innehåll. Det nedbringar speltiden av hela sista delen från 12 till 6
minuter.


