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Ludwig van Beethoven (1740 – 1792) 

Sonat för piano och violoncell g-moll op. 5 nr 2                   25’ 

Adagio -Allegro 
Rondo. Allegro 
 
Torleif Thedéen, cello 
Roland Pöntinen, piano 
 

Anders Hillborg (f. 1954) 

Corrente della primavera                                                         5’ 

 

Ludwig van Beethoven 

Pianosonat nr 14 ciss-moll op. 27 nr 2 ”Månskenssonaten”   15’ 

Adagio sostenuto 
Allegretto 
Presto agitato 
 
Henrik Måwe, piano 

 
Under tidigt 1800-tal kallades sonater för soloinstrument och piano 
ofta för ”pianosonater med ackompanjemang av ett instrument”. 
Och särskilt för cellosonaten tog det tid att få en relevant benäm-
ning, eftersom den hade utvecklats från klaversonater med conti-
nuo, det vill säga att cellon bara dubblerade klaverets vänsterhand. 
250-årsjubilerande Ludwig van Beethoven var en av de första att 
luckra upp de gamla traditionerna och öka jämställdheten mellan 
instrumenten då han skrev sina två första cellosonater op 5 (1796) 
med fullt utskrivna stämmor. Båda sonaterna består av två satser, 
med början i en längre, tvådelad förstasats samt en avslutande sats 
i högt tempo. 
  
G-mollsonaten inleds med ett uttrycksfullt Adagio, följt av ett livligt 
Allegro där de två instrumenten turas om att spela huvudtemat och 
cellon har ansvar för sidotemat. Sonatens avslutande energiska 
Rondo innehåller ett antal charmanta melodier av olika karaktär 
som presenteras och bearbetas före den avslutande Codan. 
 
Anders Hillborg fick sina första musikaliska erfarenheter som kör-
sångare och olika former av improviserad musik. 1976 - 1982 stu-
derade han kontrapunkt, komposition och elektronisk musik vid 
Kungl. Musikhögskolan. Hans rika produktion täcker orkester-, kör- 
och kammarmusik, film- och popmusik. 
 
Materialet till Corrente della Primavera är hämtat från tredje satsen 
av Hillborgs pianokonsert från 2001, vilken skrevs för och uruppför-
des av Roland Pöntinen. Det är, i klassisk mening, extremt virtuos 
och svårspelad musik. 
 
Kvar vid pianot återvänder vi till Beethoven som ju själv också var 
en storslagen pianist. Av hans 32 pianosonater får vi höra en av de 
omistliga och mest älskade, den romantiska Månskenssonaten. Be-
ethoven själv kallade den Sonat likt en fantasi eftersom den inte rik-
tigt följer den gängse sonatformen, smeknamnet Månskenssonaten 
fick verket av en tysk poet och kritiker. Tillkomståret är 1801 och 
verket tillägnades pianoleven Giulietta Guicciardi som Beethoven 
nog också var en smula förälskad i. 
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KONSERT i TOREKOVS KYRKA 

Fredagen den 26 juni kl 13.00 

TORLEIF THEDÉEN violoncell 

Även Torleif Thedéen har gästat vår festival un-
der de första åren och har i mer än 30 år haft 
stora framgångar på världens stora musiksce-
ner. Sedan 1996 har Thedéen varit professor 
vid Edsbergs Musikinstitut i Stockholm (KMH) 
och från hösten 2017 är han professor vid Nor-
ges Musikhögskola i Oslo. År 2016 tilldelades 
Thedéen Kungl. Musikaliska Akademiens Inter-
pretpris för framstående insatser under flera de-
cennier. 

ROLAND PÖNTINEN piano 

Roland Pöntinen var en av de artister som med-
verkade på Båstads  första kammarmusikfesti-
val 1993.  2002 mottog han den kungliga guld-
medaljen Litteris et Artibus för framstående 
konstnärlig gärning. 2018 – 2020 har Roland 
varit konstnärlig ledare för Båstad Kammarmu-
sikfestival och med den här konserten avslutas 
således det uppdraget. 

 

HENRIK MÅWE piano 

Henrik Måwe hör till landets främsta pianister, 
utbildad vid Sibelius-Akademien och vid Kungl. 
Musikhögskolan för bl.a. Hans Pålsson och 
Hans Leygraf. Han är sedan 2010 utsedd till 
Young Steinway Artist och hans skiva ”The 50 
Greatest Pieces of Classical Piano” är ett av 
de mest spelade pianoalbumen på Spotify. 
Hösten 2019 mottog han det nyinstiftade Ja-
nos Solyom-priset. 

  https://www.musikisydchannel.se/sv/  

Konserten direktsänds 


