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Examenskonsert  
Nina Grigorjeva, barockfagott & dulcian 
Torsdagen den 27:e september,  
kl.19.00 på Musikmuseet 
 
 
Medverkande: 
 
Solister: 
Jana Langenbruch, blockflöjt 
Ida Zakrisson, barocksopran 
Klas Af Edholm, folkdans och mungiga 
 
Orkestern: 
Elin Nilsson, violin 
Nina Wohlert, violin 
Nicole Ladenthin, violin 
Bridget Marsten, violin 
Sandra Marteleur, violin 
Andrea Ravandoni, viola 
Stina Petersson, cello 
Sara Nygren, kontrabas 
Marcus Mohlin, cembalo 
 



Program med kommentarer och 
reflektion 
 
Sexling efter August Andersson 
Halling efter Mats Berglund 
Folkdans, dulcian, mungiga 
 

Halling är en västskandinavisk folkdans som dansades redan under 1500-talet, 
ungefär samma tid som dulcianen uppfanns. Halling är en solodans som ger 
utrymme för akrobatik. 

Anledningen till att jag har valt att börja med folkmusik är att den har mycket 
gemensamt med barockmusiken - den ger stor frihet till musikern som tolkare, 
improvisatör och den har dansen som sitt största fokus. Jag har ofta hittat folkliga 
motiv i barockrepertoaren samt upptäckt typiska barockslingor i folkmusiken, t.ex. i 
de småländska slängpolskorna. 
 
Georg Philipp Telemann (1681-1767) 
Triste och Allegro ur sonat i F-moll för fagott och b.c. 
 

Under sin levnad var Telemann ansedd som en av sin tids största tonsättare. Han 
bodde stora delen av sitt liv i Hamburg och redan som 12-åring komponerade han sin 
första opera.  

Under barocken hade tonarterna sina egna bestämda karaktärer och affekter. 
Musikteoretikern Johan Matteson beskriver F-moll som en djup och svår tonart som 
uttrycker förtvivlan och dödsångest - den skrämmer och ger lyssnaren rysningar.  

Första satsen i denna sonat går under benämningen Triste och har en rubaterad 
och suckande karaktär. Växlingarna mellan dur och moll är plötsliga, man får en 
ibland ljusglimt av hopp som dock snart åter byts till dyster klagan. Hela sonatan är 
skriven i ett högt och svårspelat läge för den tyska barockfagotten, det verkar som att 
tonsättaren haft för avsikt att få det att låta pressat, ansträngt och smärtsamt. 
 
 
Antonio Vivaldi  (1681-1767) 
Largo och Allegro molto ur sonatan i A-moll för blockflöjt, 
fagott och b.c. 
 
Vivaldi är en av de få tonsättare som har skrivit mycket repertoar specifikt för fagott. 

Han skrev över 20 fagottkonserter och en hel del musik där fagotten har en solistisk 
funktion. 

Förutom att komponera och spela fiol undervisade Vivaldi i barnhemmet för 
föräldralösa flickor i ”Ospedale della Pieta”. 



För flickor på den tiden, som annars inte kunde vara verksamma som yrkesmusiker, 
var det en unik möjlighet att få spela i Vivaldis orkester. Flickorkestern som Vivaldi 
ledde under 40 års tid ansågs vara en av Europas bästa orkestrar. 

Själva A-moll sonatan är den enda kända sonat som Vivaldi komponerade för 
kombinationen blockflöjt och fagott. 

Fagottstämman här är minst lika virtuos som i Vivaldis fagottkonserter. 
 
Michel de la Barre (1675-1745) 
Chaconne ur IX:e sviten för flöjt och b.c. 
 
Michel de la Barre var en fransk tonsättare och känd flöjtist. Han var son till 

vinhandlare och verkade vid hovet hos  
Louis XV. 

Chaconne är en majestätisk dans som bygger på en upprepad basgång med 
variationer i överstämman. Under barocktiden i Frankrike var dansandet en stor del 
av det sociala livet och av vardagen. Fransk barockmusik är i regel mycket mer 
dansbaserad än italiensk och de skiljer sig också vad gäller spelsätt och ornamentik. 
 
Halling från Härjedalen efter Pehr Myhr 
Dulcian, folkdans 
 

Till skillnad från många andra tidiga instrument så har dulcian fortsatt att användas 
ända sedan 1500-talet. I Spanien kallas dulcian för ”Chorist-Fagott” och används 
fortfarande i vissa kyrkor för att stärka basstämman i körerna. 
 
 
Paus 
 
 
Antonio Vivaldi  (1681-1767) 
La Farfaletta Sággira al lume 
Kantat för soloröst och b.c. 
 
Andante molto 
Recit 
Largo 
 

Vivaldi samarbetade mycket med den unga talangfulla sångerskan Anna Tessieri 
Giro som var hans elev, vän och favoritsolist. Man kan spekulera om att den här 
världsliga kantaten var skriven just för/till henne?         
 
 
 



Fritt översatt från italienska blir texten ungefär: 
 
 
Som fjärilen kretsar kring ljuset, 
Som bina flyger runt blommorna, 
Som den förälskade Clizia följer sin sol... 
För dig min kära känner jag samma glödande känslor i mitt bröst, som om Amor visat 
sig i sin flykt. 
 
Silvia, du är den enda! 
Så rik på dygder att hjärtat svämmar över. 
Dina ögon i ljuset, 
Dina kinder är som blommor, 
Din skönhet strålar som solen. 
Förundrad av kärleken är jag tyst och beundrande. 
Jag pinas av längtan att se ditt ansikte medan jag bländas av din skönhet! 
 
Jag ska se nattens svarta slöjor stiga på himlen och i mörka skräcken försvinner all 
glans, 
Men du kommer aldrig att förlora ditt ljus. 
 
Georg Philipp Telemann (1681-1767) 
Concerto a6 
 
Largo 
[utan titel] 
Grave 
Allegro 
 

Det är mycket man kan säga om Telemann, han var autodidakt musiker, 
behärskade många olika instrument, reste mycket samt var en oerhört produktiv 
tonsättare - han skrev mer än både Bach och Händel tillsammans! Denna underbara 
F-dur konsert går under benämningen a6 just för att alla sex stämmor har solistiska 
inslag. Trots det är det dock blockflöjt och fagott som får briljera mest. 
 
 

Jag vill tacka mina medmusiker och publiken som har gjort 
denna konsert möjlig. 
Ett extra stort tack till mina fagottlärare vid KMH, Sven Aarflot 
och Knut Sönstevold samt alla fantastiska lärare vid Collegium 
Musicum. 



 

 

 


