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Carin Malmlöf-Forssling (1916–2005) - Orizzonte för solohorn (1981) 

 

Alma Heinemann – valthorn 

 

“Orizzonte betyder horisont. Min bild av stycket är att musiken speglar de olika skepnader 

och uttryck som vi kan se vid horisonten. Allt ifrån den vildaste storm till total stiltje.” 

 

Robert Schumann (1810–1856) - Adagio och Allegro för piano och valthorn    

op. 70 (1849) 

 

Alma Heinemann – valthorn 

Katarina Ström-Harg – piano 

 

“Ett av mina absoluta favoritverk i valthorns-repertoaren och även det stycke som låg till 

grund för mitt självständiga arbete (examensarbete).” 

 



 

*** Kort paus *** 

 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) - Hornkonsert Nr. 4 i Ess-dur KV. 495 

(1786) 

1. Allegro Moderato 

2. Romance 

3. Rondo 

 

Alma Heinemann – valthorn 

Fredrik Gustavsson – dirigent 

Oscar Edin - konsertmästare 

Sara-Felicia Nyman Stjärnskog - violin I 

Anna-Lena Ohlwein – violin I 

Lina Samuelsson – violin II 

Johanna Moraeus – violin II 

Annie Gunnarsson – violin II 

Saara Kurki – viola 

Doris Mägi - viola 

Hillevi Rasmusson Klingberg – cello 

Erik Elvkull – cello 

Edvin Ahlgren – kontrabas 

Hannes Heinemann – oboe 

Sabina Scott – oboe 

Katarina Stenberg – valthorn 

Maria Wiskari – valthorn  

 

“Det här är ett av våra mest spelade verk för provspelning till utbildningar, tävlingar och 

jobb. Tänkte nu passa på att få spela konserten i sin helhet och med orkester, den är för 

bra för att enbart vara ett provspelningsstycke.” 



 

 

Tack till: 

Alla fantastiska musiker i orkestern som ställer upp och spelar med mig ikväll! Hade inte 

kunnat göra det utan er! Fredrik för dirigeringen! Katarina S-H, både för konserten och 

för alla instuderingstimmar! Nebojsa Vojvodic som filmar hela konserten! Katarina 

Stenberg och Maria Wiskari! Alla som hjälpt till runt omkring, Olof Jönsson, Gustav 

Wetterbrandt, Anders Undelius, mamma och pappa, Hannes! Alla som kommit hit för att 

lyssna på konserten och dela den här kvällen med mig! Och givetvis, min hornlärare 

Annamia Larsson – hade inte varit där jag är idag utan dig! 

 

 


