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Arnold Schönberg (1874 – 1951)  Brettl-Lieder     25´ 
       Galathea 
       Gigerlette  
       Der genügsame Liebhaber 
       Einfältiges Lied 
       Mahnung 
       Jedem das Seine 
       Arie aus em Spiegel von Arkadien 
 

Edvard Grieg (1843 – 1907)                    Våren (op. 33 nr 3)     3´ 
       Prinsessen (EGn 133)     3´ 
       Solveigs sang  
       (ur Peer Gynt, op. 23)     5´ 
 

Kerstin Avemo, sopran,     Love Derwinger, piano 
 

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)              Pianosonat nr 26 Ess-dur    17´ 
                                                                                 op. 81a ”Les Adieux” 
                                                                                 Das Lebewohl. Adagio – Allegro 
                                                                                 Die Abwesenheit.  

Andante espressivo 
 Das Wiedersehen. Vivacissima-

mente 
Roland Pöntinen, piano 
 

Lili Boulanger (1893 – 1918)                Nocturne     3´ 
          Cortège     1´40 
 

André Jolivet (905 – 1974)                Chant de Linos     11´ 
 

Gunnar de Frumerie  (1908 – 1987)    Pastoral svit     12’ 
          Preludium 
          Gavott – Musett –  
                                                                                   Gavott da capo 
           Saraband 
          Siciliano 
          Final 
 

Laura Michelin, flöjt,    Roland Pöntinen, piano 
 

Ûberbrettl kallades en kabaré- eller varietéform som var populär i förra sekelskiftets Ber-
lin. Den unge Arnold Schönberg, som ännu inte börjat skriva i tolvtonsteknik, valde ut ett 
antal texter av samtidens poeter och tonsatte dem i sann ”Brettl-anda”: Galathea är nam-
net på en söt flicka vars ljuvliga kinder, flätor, händer, knän och fötter diktaren vill kyssa – 
men hennes läppar vågar man bara möta i fantasin. Fröken Gigerlette bjuder på te klädd i 
vitaste vitt, i ett rödtapetserat rum med levande ljus. Därefter blir det promenad i vagn 
med självaste Amor som ressällskap. Der genügsamer Liebhaber är mannen vars väninna 
har en mjuk, svart kissemiss i knät. Mannen lägger kissen på sin kala hjässa och väninnan 
klappar den, skrattande. Einfältiges Lied handlar om en kung som tar en promenad bland 
vanligt folk. Vinden tar tag i hans hatt som virvlar iväg. Mahnung är en sång till en flicka 
som varnas för att inte ha en plan för sitt liv. Jedem das Seine är tyska för latinets ”suum 
cuique” och handlar om soldaten Kaspar som ”får vad han förtjänar”. Brettl-sångerna av-
slutas med en långsam vals som beskriver skönheten hos kvinnorna och hjärtklappningen 
de framkallar. 
 
Förutom scenmusik, orkesterverk, kammarmusik och pianostycken innehåller Edvard  
Griegs verklista hela 140 sånger, varav flera räknas till den nordiska romanskonstens 
omistliga pärlor. Våren beskriver den ljuvliga tid då vintern ger vika för blommor och fåg-
lar, men också att den har ett slut och liksom vi ska bäddas ned under marken igen. 
Bjørnstjerne Bjørnsons Prinsessen sitter i sin jungfrubur och lyssnar på herdepojkens 
lurspel. Hon ber honom först sluta eftersom det stör henne, sedan ber hon honom spela 
igen och när han gör det börjar prinsessan att gråta och undrar ”vad är det för fel på mig, 
Gud!”. Solveigs sang är ur Henrik Ibsens skådespel Peer Gynt. Solveig väntar så troget på 
Peer, så troget att även om de inte möts i detta livet så lovar hon att de kommer att 
träffas i himlen. 
 
Roland Pöntinen tar idag avsked som konstnärlig ledare för Båstad Kammarmusikfestival. 
Det gör han bland annat med Ludwig van Beethovens 26:e pianosonat ”Les Adieux” (1809 
– 10). 
I satstitlarna röjer Beethoven att detta är programmusik: Das Lebewohl, Die Abwesenheit 
och Das Wiedersehen dvs Avskedet, Frånvaron och Återseendet som hänvisar till när Na-
poleon invaderade Wien och tvingade Beethovens vän ärkehertig Rudolf av Österrike att 
gå i landsflykt, och detta samtidigt som Beethovens lärare, beskyddare och vän Joseph 
Haydn låg på sitt yttersta. Första satsens intonerande av orden ”Lebewohl” kan mycket 
väl tänkas riktade direkt till Haydn. Den långsamma mellansatsen ägnas åt väntan på ärke-
hertigens återkomst, och sonaten avslutas i glädje och yra. 
 
Systrarna Nadia och Lili Boulanger kom från en parisisk musikersläkt. Lillasyster Lili kom in 
på Pariskonservatoriet som 16 år gammal, och som nittonåring blev hon historisk genom 
att som första kvinna belönas med det prestigefulla Rompriset för en av sina komposition-
er. Lili Boulanger var sjuklig och dog ung men lämnade, för att använda systern Nadias 
ord, ändå ”ett kort men varaktigt avtryck i musikhistorien” 

 

: Avstava inte gärna Grieg Konsert 2, programuppställningen: Flytta/tabba undertitlarna så att de står under Brettl-Lieder Flytta/tabba Prinsessen och Solveigs sang så att de står under Vå-
ren Flytta/tabba Cortège så att den står under Nocturne Flytta/tabba satserna i sviten så att de står under Pastoral svit 



KONSERT TOREKOVS KYRKA 

Fredagen den 26 juni kl 16.30 

Medverkande artister 

 

ROLAND PÖNTINEN piano            KERSTIN AVEMO sopran  

LOVE DERWINGER piano              LAURA MICHELIN. flöjt  
 

Konserten direktsänds via  https://www.musikisydchannel.se/sv/  

Den lyriska Nocturne är från 1911, i original för flöjt och piano men ofta förekommande med 
violin eller cello i solostämman. Lyssnar man noga kan man mot slutet av stycket höra några 
toner citeras ur Debussys Prélude à l’après-midi d’un faune. 
Den korta Cortège tillkom 1914. Tonsättaren var då svårt märkt av sjukdom, ändå är musi-
ken vital och lekfull. Året därpå presenterades en version för flöjt och piano, nu med titeln 
"Morceau pour piano et flûte". 
 
Fransmannen André Jolivet skrev Chant de Linos 1944 för en flöjttävling som vanns av se-
dermera världsflöjtisten Jean-Pierre Rampal. Linos, eller Linus, var enligt antikens mytologi 
musiklärare åt Orfeus och Herakles, och Jolivet beskrev stycket som en sorgesång fylld av 
gråt och klagorop. Verket tillhör idag den moderna  standardrepertoaren för soloflöjt. 
  
Avslutningsvis spelar Laura och Roland Gunnar de Frumeries stämningsfulla, leksamma Pas-
toral svit från 1933. de Frumerie var förutom tonsättare också en briljant pianist. Han har 
med sin rika produktion av solosånger stor betydelse för svensk romanssång och jämförs 
ofta med Lars-Erik Larsson och Dag Wirén – alla tre är fina representanter för den svenska 
nyklassicismen.  
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MEDVERKANDE ARTISTER 
 

Roland Pöntinen debuterade som pianist 17 år gammal med Kungliga Filharmonikerna. Han 
har framträtt med betydande orkestrar över hela världen med en repertoar från Bach till 
Ligeti och i otaliga samarbeten med framstående instrumentalister. 2002 mottog han den 
kungliga guldmedaljen Litteris et Artibus för framstående konstnärlig gärning. 2018 – 2020 
har Roland varit konstnärlig ledare för Båstad Kammarmusikfestival. 
  
Kerstin Avemo är utbildad vid Operahögskolan i Stockholm och efterfrågad koloratursopran 
på de svenska och internationella operascenerna, men framträder också regelbundet som 
konsertsångerska. 2016 tilldelades hon H.M. Konungens medalj Litteris et Artibus för sina 
framstående konstnärliga insatser som operasångerska. 
  
Love Derwinger debuterade som tonåring med Liszts andra pianokonsert. Love har turnérat 
som konsertpianist i Europa, Ryssland, USA och Sydamerika och samarbetar gärna med sam-
tida tonsättare – exempelvis är han en av de få i världen som framfört Xenakis extremt svåra 
tredje pianokonsert. 
 
Laura Michelins flöjt- och musikstudier började i födelsestaden Norrköping och fortsatte 
efter gymnasiet med fyra år vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm för prof. Tobias Carron. 
För tillfället studerar hon vid Hochschule für Musik und Theather i München. Laura vann i 
januari 2020 Kungliga Musikaliska Akademiens Solistpris – Sveriges största tävling för unga 
instrumentalister och sångare.  

 


