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Examenskonsert 

  17 maj 2012/kl. 14.00/Finska 
kyrkan 

  
 

 
  

Sara Zetterqvist Tilander, oboe 



 
 

Program 
 
Corelli/Barbirolli 

Concerto for oboe and string orchestra 
I. Preludio 
II. Allemanda 
III. Sarabanda 
IV. Gavotta 
V. Giga 
 
Sara Zetterqvist Tilander, oboe, Mårten Landström, piano 
 

Henri Tomasi 

Ur: Évocations 
I.Péruvienne 
II. Nigérienne 
 
Sara Zetterqvist Tilander, oboe 
 

Lille Bror Söderlundh 

Concertino för oboe med stråkorkester 
I. Allegro 
II. Andante sostenuto – Allegro – Tempo primo 
III. Allegro 
 
Sara Zetterqvist Tilander, oboe, Mårten Landström, piano 



 

 

 

 
Programkommentarer 
Sir John Barbirolli, 1899-1970, var dirigent och även cellist. Han började studera 
cello vid Trinity College of Music i London redan som tioåring, och år 1916 blev 
han den yngste medlemmen i Henry Wood's Queen's Hall orchestra. Som dirigent 
ledde han orkestrar såsom the New York Philharmonic och the Scottish Orchestra. 
Barbirollis Concerto for Oboe and Strings är baserad på teman av 
barocktonsättaren Arcangelo Corelli (1653-1713). Konserten innehåller fem 
satser, och den skulle kort och koncist kunna beskrivas som lättlyssnad och söt 
utan att bli fånig. 
 
Henri Tomasi, 1901-1971, var tonsättare och dirigent. Han kom från Marseille, 
och studerade vid musikkonservatorierna i Marseille och Paris. Hans verkkatalog 
innehåller såväl operor som baletter och instrumentala verk. Évocations pour 
Hautbois seul skrev Tomasi år 1967 till den franske oboisten Étienne Baudo. 
Stycket har fyra satser, I Péruvienne, II Nigérienne, III Cambodgienne och  IV 
Écossaise. På svenska skulle satsernas namn bli "peruanskan", "nigeriskan", 
"kambodjanskan" och "skotskan", och varje sats är en gestaltning av en kvinna 
med en specifik nationalitet och personlighet.    
 
Lille Bror (Bror Axel) Söderlundh, 1912-1957, var tonsättare, vissångare och 
dirigent. Många känner till honom som viskompositör eftersom han blev mycket 
populär för sina tonsättningar av bland andra Nils Ferlins texter. Söderlundh skrev 
även instrumental musik, som till exempel Concertino för oboe med stråkorkester 
(1944). Trots att Europa i flera år hade skakats av krig när detta verk skrevs är 
Concertino för oboe med stråkorkester ett positivt och piggt musikstycke. Kanske 
ville Söderlundh påminna lyssnaren om vikten av att hitta det ljusa i livet, även när 
det känns långt borta.  
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Reflektioner 
Om prestation 
 
Del I: Prestationen och välmåendet 
 
Man får ofta höra att det inte är vad man presterar som är viktigt. Man får ofta höra 
att man är precis lika bra oavsett hur det går på konserten eller provspelningen eller 
tentan. Och om ovanstående inte är sant, om det aldrig är någon som säger till en 
att man även vid en usel prestation är en fantastisk och unik människa, då är det 
dags att börja säga till sig själv att man är bra. Att man är bra oavsett vilka 
handlingar man utför, att ens grundläggande och underbara människovärde aldrig 
kan förändras till följd av vad man gör.  
 
Att tänka så är lättare sagt än gjort. Det händer att jag tycker att jag är bra, absolut. 
Det händer självklart att jag ringer någon i min familj och de bekräftar att jag är 
bra. Men gångerna då jag ringer och ärligen känner mig bäst är gånger då jag har 
presterat bra. Till exempel då jag har spelat bra på en gemensam lektion eller på en 
konsert, eller kanske då jag har klarat en tenta i den där kursen som jag försöker 
läsa utöver min musikerutbildning. Om jag väljer bort prestationen för en kväll, tar 
det lugnt och går och sover tidigt, är det sällan jag vaknar på morgonen och känner 
att jag är helt underbar. Då är känslan på morgonen snarast den motsatta, ”idag 
måste jag göra de här hundra sakerna som jag inte hann igår”. Förstå mig rätt, jag 
älskar när det händer mycket. Jag gillar att utföra, lösa problem, utmana mig själv. 
Men om det blir för mycket, om jag plötsligt står där och fingrar på kaklet, och 
inser att ”nu måste jag prioritera bort, annars går det åt skogen, det är redan på 
väg” så är tanken om att jag är lika bra oavsett vad jag utför inte direkt den första 
som dyker upp i skallen. Snarare är det tankar om skuld som tar plats i huvudet. 
”Borde jag inte hinna allt det här i alla fall?”, ”Det borde gå, jag har ju levt med 
minst den här arbetsbelastningen förut”... Det är då jag måste sätta ner foten och 
säga nej. Och jag måste göra det tidigare. Varje gång det börjar dippa över. För jag 
gör ju samma fel jämt. Tar på mig hundra grejer och inser inte förrän det är alldeles 
för sent att jag faktiskt inte kan ro i land allt. För om jag försöker ro trots att jag 
inte orkar mår jag dåligt. Och ingen mår bättre av att jag mår sämre. 
 



 

 

Men finns det någon som mår bättre av att jag presterar bättre? Svaret är ja, både 
andra och jag själv kan må bättre om jag presterar bättre. Självklart mår ju jag 
bättre om en konsert jag gör blir lyckad än om den blir ”misslyckad”. Även om jag 
måste få mig själv att inse att en ”misslyckad” konsert aldrig kan förändra mitt 
grundläggande värde kommer nog aldrig den dagen att komma då jag inte blir 
ledsen om det går dåligt. Jag mår bättre om jag presterar bra, men för att jag ska ge 
mig själv en chans att prestera bra måste de engagemang jag ålägger mig vara 
lagom många. Inte för få, för då riskerar jag att fästa mig för mycket vid ett enskilt 
engagemang och bli väldigt stressad över just det. Och inte för många, för då blir 
mitt fokus för splittrat och stressen handlar istället om att jag inte tror mig kunna 
klara av så många olika engagemang. Det handlar alltså om att hitta en balans, och 
helst ska man vara så klar över hur denna ser ut att man aldrig behöver uppleva den 
där stressångesten. Fast det kanske (återigen) är att begära för mycket av sig själv.  
 
Vad menar jag då med att andra kan må bättre av att jag presterar bättre? Man 
skulle kunna förklara det ungefär såhär: Jag vill främst uppnå två olika saker som 
musiker. Dels vill jag spela för att jag älskar det och för att det berikar mitt liv och 
får mig att må bra, och dels vill jag genom mitt spel ge något till andra. Jag vill att 
folk ska bli berörda av att lyssna på mig. Och det är här min prestation kan påverka 
hur andra mår. Om jag spelar bra kan någon bli positivt påverkad av vad 
han/hon/hen hör. Då kan min prestation alltså bidra till någon annans välmående. 
Omvänt kan en dålig prestation från mig ge upphov till negativa känslor hos 
lyssnaren, och det vill jag naturligtvis undvika. Det kan vara värt att poängtera att 
jag inte oroar mig speciellt mycket för det senare. Inte för att jag tycker att jag 
spelar så himla fantastiskt hela tiden, men om man ska gå hela sitt musikerliv och 
oroa sig för att lyssnarna ska tycka att man spelar dåligt blir man nog tokig. 
Dessutom, om man vill uppnå att andra människor mår bra av att höra en spela så 
måste man ju just spela för dem, och då uppkommer ju tyvärr automatiskt risken 
att ens spel ger motsatt effekt. Det får man helt enkelt leva med. 
 
Del II: Att förhålla sig till sina prestationer 
 
Något som är viktigt när det gäller stora prestationer, som till exempel en 
examenskonsert eller en provspelning som gick vägen, är att då prestationen är 
utförd ta vara på dess värde. När man lever i en värld där alla (eller de flesta) 
människor man dagligen umgås med kommer in på skolor hit och dit, gör 
fantastiska konserter och helt enkelt levererar hela tiden, är det lätt att förminska 
sin egen prestation. När jag säger förminska menar jag inte: tänka att det nog inte 
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gick så bra, utan snarare: tänka att ”det var väl inget”. Det kan vara bra att försöka 
stanna upp och inse att vad man just har utfört är stort och bra. För så är det. Att 
genomföra en konsert eller en provspelning är definitivt inget som kan göras utan 
att ett hårt förberedelsejobb ligger bakom, och det är dessutom väldigt bra jobbat 
att klara pressen situationen medför. Därmed inte sagt att man ska höja sig själv till 
skyarna, eller jo, jag tycker att man kan få göra det, men aldrig, aldrig på 
bekostnad av någon annan. Det är alltid okej att vara nöjd, men inte okej att 
konstant tycka att man är bättre än alla andra.  
 
Något annat som är viktigt när det gäller stora prestationer är hur man hanterar sig 
själv efter att ha utfört dem. Det optimala är naturligtvis att vila så mycket man 
bara kan. Det låter ju lätt, men det är inte alltid helt enkelt att bortse från den 
gnagande känslan som kan dyka upp under en period av längre ledighet: ”Tänk om 
jag tappar all min nivå nu”, ”allt som jag hade byggt upp försvinner”, ”jag borde ta 
chansen att bli bäst”... Det är då man måste säga till sig själv att det är vila, inte 
repetition, som är kunskapens moder. En musiker som inte vilar kommer sannolikt 
att få ont i muskler, och har man otur kan detta utvecklas till inflammationer. 
Dessutom tror jag risken finns att mycket hård belastning under lång tid bidrar till 
att det inte längre blir roligt att spela. Det är varken värt att riskera det förra eller 
det senare. Då är det mycket bättre att vara nöjd över sin genomförda prestation, ta 
paus och ge hjärnan intryck som inte involverar noter och instrument! 
 
Det är naturligtvis också viktigt hur man förhåller sig till sin prestation innan den 
utförs. Om man ska göra till exempel en examenskonsert, som ju lätt kan kännas 
som en ganska tung sten, kan det vara viktigt att verkligen försöka göra den till 
något roligt. Om man väljer musik som man tycker om, gör konserten tillsammans 
med folk som man tycker om och bjuder dit dem som betyder mest för en - hur illa 
kan det bli? Det är som om de positiva beståndsdelarna i det hela liksom 
förminskar prestationsångesten avsevärt. Självklart kommer det att komma gånger 
då det är svårt att utföra en uppgift utan att må dåligt över den, men om man så ofta 
som möjligt försöker fokusera på att man älskar och tycker att det är roligt att 
spela, då tror jag att livet som musiker blir lite bättre. 
 
Sara Zetterqvist Tilander, VT 2012 
  



 

 

 


