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Program
Wolfgang Amadeus Mozart.
Fagott Konsert i b-dur Kv 191 
1. Allegro 
2. Andante ma Adagio
3. Rondo tempo di menuetto
Fagott: Andreas Lyeteg
Piano: Katarina Ström-Harg

Camille Saint-seans
Sonat för Fagott och Piano Op 168
1. Allegro moderato
2. Allegro scherzando
3. Molto adagio
4. Allegro moderato
Fagott: Andreas Lyeteg
Piano: Katarina Ström-Harg 

Carl Nielsen.
Blåskvintett Op 43
1. Allegro ben moderato
Flöjt: Josefin Ansved
Klarinet: Max Låke
Horn: Maria Wiskari
Oboe: Johanna Nilsson
Fagott: Andreas Lyeteg



Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Mozart föddes i staden Salzburg i Österrike. Redan vid 4 års ålder började Mozart 
komponera, han var även i tidig ålder en uppskattad pianist villket ledde till 
turnerade i Europa. Under hans korta liv komponerade Mozart inte mindre än 626 
verk. Ett av dessa verk är Mozarts fagott konsert i B-dur kv 191 som består av 3 
satser. 
Mozart skrev 4 fagott konserter under hans liv, tyvärr finns det bara en som är 
bevarad för framtiden då de andra 3 brann upp i en husbrand. Mozart levde ett 
ganska hårt liv och hade inte alltid gott om pengar. För att familjen inte skulle 
svälta köpte Mozart bröd från sin bagare som också var amatörfagottist. När 
pengarna inte räckte till skrev Mozart fagottkonserter som betalning.

Camille Saint-seans (1835-1921)
Saint-seans hade ett långt och produktivt liv, han komponerade över 300 verk som 
innefattade allt från solostycken till stora orkesterverk. Några av hans mest kända 
verk är  Violin konsert nr 3, Djurens karneval samt Simson och Dalia. 
Fagottsonaten op 168 är det sista verk som Saint-Seans skrev innan han dog 1921. I 
en serie om tre Sonater är fagott sonaten den sista, han skrev även en sonat för 
oboe op 166 och en för klarinet op 167.
Fagott sonaten är skriven till solo fagottisten Léon Letellier från operan i Paris. 
Léon spelade fransk fagott som har lite tunnare klang och lättare höjd till skillnad 
mot den tyska som är standad nu förtiden som har bättre klang och fylligare ton. 

Carl Nielsen(1865-1931)
Carl Nielsen är den kanske allra kändaste danska kompositören genom alla tider. 
Hans kompositioner sträcker sig från opera till kammarmusik och stora symfonier. 
Nielsen skrev sex stora symfonier som alla spelas med jämmna mellan rum i alla 
världens orkestrar. Nilsen skrev även en blåskvintett som har kommit att bli en av 
de kanske viktigaste kvintetterna genom alla tider. Ofta pratar man om Nielsens 
blåskvintett som det bästa som skrivits för kvintett. Kvintetten skrevs under en 
vistelse i Göteborg och kom att framföras första gången 1922.  



Att välja musik till examenskonserten.

Det kan tyckas som en självklarhet vad man ska spela på sin 
examenskonsert. På konsert ska man spela stycken som man känner 
sig bekväm med, tycker om och vill vissa upp. Eller är det så enkelt? 
Man kanske ska välja ett stycke som utmanar ens musikalitet, 
utmanar ens teknik och kanske är intressant ur mer än sitt eget 
perspektiv. När jag valde musik till min konsert gjorde jag en 
planering från början av trean. Jag vet att för att söka jobb kommer 
jag behöva spela Mozarts fagottkonsert i B-dur. Vilken jag började 
öva på i början av höstterminen i trean, det blev i stort sett den 
konserten som hela min hösttermin kom att kretsa runt. Jag lyssnade 
på många inspelningar med bland annat fagottister så som Audun 
Halvarson, Knut Sönstervold( min lärare), Dag Jensen med flera. Jag 
ville skaffa mig en bred uppfattning om vad som gick att göra, vad 
jag själv tyckte var snyggt och vad som räknades som stilistiskt rätt. 
Under arbetets gång stötte jag självklart på problem, i första satsen 
finns det två partier med många drillar. Jag funderade mycket på hur 
jag skulle drilla dessa . Med hjälp av min lärare kom jag fram till ett 
sätt som funkade bra, där jag löste upp drillen för att få det driv jag 
ville ha. Att jag skulle spela Mozarts fagottkonsert på min examens 
konsert blev under vårterminen en självklarhet då det är en konsert 
jag alltid kommer ha med mig och ha nytta av. Förutom min 
examenskonsert spelade jag den på mitt termins- prov på 
höstterminen i trean. Jag sökte master i Stockholm och Malmö med 
stycket och även Baltic Youth Philharmonic. 

Det andra stycket jag valde att spela är Saint-Seans fagottsonat för 
fagott och piano. Det har precis som Mozarts fagottkonsert en otrolig 
viktig roll i en fagottist´s jakt på jobb. När man söker ett orkesterjobb 
brukar man spela Moszarts fagottkonsert i första omgången och 
Saint-Seans fagottsonat i andra omgången och Nielsens blåskvintett 
som ensembleprov. Det var också Saint-seans fagott sonat som var 



obligatoriskt stycke för master- sökningen till Malmö 
musikhögskola.  Det kan låta som om jag bara har valt att spela 
stycken som behövs för att skaffa sig ett jobb, visserligen är det en 
del av sanningen men Saint-Seans fagottsonat är enligt mig nog det 
bästa som skrivits för fagott, jag kan inte berömma det stycket nog. 
Efter bara de första takterna kan man känna vilken fantastisk sonat 
det är. Anledningen till min fascination av Sonaten har jag svårt att 
förklara, när jag spelar den känns det som om jag är del av något 
mycket större än bara mig själv, som om jag tjänar musikens högre 
syfte. Visst kan det låta som hokuspokus men när jag gång på gång 
får gåshud av musiken måste det vara något speciellt. 

Jag avlutade min konsert med första satsen ur Nielsens blåskvintett. 
Första gången jag kom i kontakt med Nielsens blåskvintett var under 
gymnasietiden då min kvintettlärare Christop Liabäck hade med 
noterna till en lektion. Jag och min kvintett försökte till och från 
under ett år på gymnasiet att klara av att spela första satsen men vi 
fick inte rätsida på den. Enda sen gymnasietiden har jag och denna 
kvintett genomgått en rad av konserter och uppspelningar. Det känns 
därför som en  självklarhet att  även den skulle få vara med på min 
examenskonsert. Det känns som en värdig avslutning på min konsert 
med ett stycke som har låtit mig få musicera med en rad fantastiska 
människor. 







 

 

 


