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p r o g r a m .

Var är den vän
Sigrid Kroeker, viola

Astrids vals 
Sigrid Kroeker, viola
Erik Hanspers, piano

Spiegel im spiegel
Sigrid Kroeker, viola
Erik Hanspers, piano

Trad. koralmelodi från Malung

A. Pärt

Backa S. Kroeker

Sonat i A-moll, Op. 19

PAUS

Sinfonia concertante i Ess-Dur, K.364/320d
Allegro maestoso
Andante
Presto

W. A. Mozart

W. Stenhammar

Arr. Erik Hanspers

Ivar Eriksson, violin
Sigrid Kroeker, viola
Andreas Eriksson, dirigent
Kammarorkester från KMH

Allegro con anima
Andantino
Allegro

Ivar Eriksson, violin
George Öqusit, piano



p r o g r a m .

Denna koralmelodi är en av alla de melodier som Sigrids morfar Backa Erik Eriksson 
tecknade ner i småbyar runt om i Dalarna under 1940-talet. Just denna melodi teck-
nade Backa Erik ner 1946 efter att ha hört några kvinnor i Mobyn i Västerdalarna sjun-
ga den. Psalmen är en ”dödsförberedelsepsalm” och diktades av J. O. Wallin 1818 
till ett avslut i ett tal för invigningen av en ny begravningsplats i Västerås. Psalmen är 
en av de mest världsliga dikterna i psalmboken just för att Guds namn inte nämns en 
enda gång. Därför kan texten i tolkas på många olika vis. Första versen lyder: 

Var är den vän som överallt jag söker?
När dagen gryr, min längtan blott sig öker;

Fast hjärtat brinner.

Psalm 564, Var är den vän

Arvo Pärt     (1935) 

Född i Estland och i dagsläget bosatt i Berlin och Estland. Något förenklat kan man 
dela upp Pärts musik i två perioder. Hans tidiga verk skiljer sig avsevärt från hans 
senare. I den tidigare perioden experimenterade han med tekniker som tolvtonsmusik, 
seriell musik och collage. Under denna period hämtade han inspiration dels av Sjosta-
kovitj, Prokofjev, Schönberg och Bartók. I början av 1970-talet genomgick Pärt en 
kreativ kris. Han sökte sig då tillbaka till de gamla traditionerna inom gregoriansk sång 
och polyfon musik. Musiken från hans senare period kännetecknas av en melodisk 
enkelhet som bygger på treklanger. Själv beskriver Pärt sin musik så här:

“I could compare my music to white light which contains all colours. Only a prism can divide the 
colours and make them appear; this prism could be the spirit of the listener.” A. Pärt

Spiegel im spiegel skrev Pärt 1978 för violin och piano. Om man översätter Spiegel 
im Spiegel kan det både betyda ”spegel i spegel” och ”speglar i spegel”, två olika 
betydelser som anspelar på evigheten som uppstår om man ställer två speglar mot 
varandra. Själv tolkar jag Spiegel im Spiegel till oss människor och hur vi speglar oss 
i varandra. Kanske är det så att vi speglar och tar upp så mycket av dem vi lever nära 

-

det evigt liv trots allt. 



Sinfonia Conertante för violin, viola och orkester i Ess-dur skrevs 1779 under en       
Europaturné som inkluderade Paris och Mannheim. Verkets avancerade dynamik 
speglar dåtidens starkt ökande tekniska kompetens hos orkestrarna, något som 
Mozart drog nytta av. Han hade tidigare experimenterat med sinfonia concertante 
och detta verk kan anses det mest lyckade i denna gränsöverskridande genre mellan 

två separata violastämmor samt att soloviolans stämma är skriven i D-dur i stället för 
Ess-dur, något som berodde att man stämde upp violan en halvton högre för att få en 
mer brilljant klang. Med instrumentutvecklingen som följde blev detta inte längre en 
nödvändighet, och idag stämmer man oftast bara upp när man spelar på tidstrogna 
instrument.

Föddes i Stockholm och studerade piano för Richard Andersson (elev till Clara Schu-
mann) samt komposition för Emil Sjögren. Ett stort intresse för kammarmusik samman-
förde honom och Aulinkvartetten, med vilka han regelbundet framförde pianokvintetter.

Sonat i a-moll för violin och piano komponerades runt år 1900 och tillägnades hans 
goda vän Tor Aulin, Sveriges då ledande violinist tillika primarie i Aulinkvartetten. Det 
är ett mycket romantiskt, intimt men samtidigt virtuost stycke. Första satsen, Allegro 
con anima, har en slags berättande atmosfär medan andra satsen är en enkel folk-
melodi men samtidigt romantisk. Även sista satsen är aldrig långt ifrån sina folkrötter 
trots sin livliga uppbyggnad och bjuder i slutet på en tillbakablick till första satsen som 
avslutar verket.

Wilhelm Stenhammar     (1871-1927)

p r o g r a m .

Astrids vals

aldrig kommer igen. Senare samma år tillägnades den Sigrids mamma Astrid.

Wolfgang Amadeus Mozart     (1756-1791)



p r e s e n t a t i o n .

Föddes 1990 i Växjö. Började spela violin vid 6 års ålder kommunala musikskolan i 
Växjö med bl a Lars Jöneteg och Wieslawa Szymszynska som lärare. Efter grund-

Under sin tid på Lilla Akademien har han framträtt som solist med orkester, där han 
framfört verk av Mozart, Beethoven och Barber. Som medlem i skolans violinensemble 

Kina och Estland. Hösten 2009 påbörjade han sin kandidatutbildning på Kungliga 
musikhögskolan i Stockholm med Bernt Lysell som huvudlärare och har parallellt med 
det genomfört en sommartermin på Jacob’s School of Music i Bloomington, USA för 

Akademiens stipevndier.

Till hösten 2012 väntar Masterprogrammet i kammarmusik på Kungliga musikhög-
skolan i Stockholm.

Ivar Eriksson

Född och uppvuxen i Uppsala med en familj där mormor var cellist, mamma en stän-

-
derat på om musiker även var hennes drömyrke. Efter två års studier på den klassiska 
musiklinjen på Birkagårdens folkhögskola för Marc Power bestämde hon sig dock för 

mellan de olika yrkesområdena än hon hade trott. Trots det spännande ämnet som 

uppehåll från SLU för att studera folkmusik ett år på Malungs folkhögskolas för bl.a. 
Jonny Soling. Ett givande år för Sigrid, och hennes intresse för musiken växte sig bara 
starkare. Under samma höst lånade hon för första gången en viola och fastnade med 
tiden för den djupa klangen. Sigrid tog under vintern samma år violalektioner för Erik 
Ring och började hösten 2009 sin utbildning på Kungliga musikhögskolan i Stockholm 
för Henrik Frendin.  

Backa Sigrid Kroeker



o r k e s t e r .
Violin 1

Niklas Tamm
Charlotta Grahn Wetter
Oskari Eirola
Hedda Eriksson

Violin 2
Gudrun Dahlkvist
Katarina Abbas
Bolor Tumur-Ochir
Filip Amvon

Anna Manell
Harald Eriksson

Viola 1 Viola 2
Johan Höglind
Karin Petersdotter

Cello
Bekhbat Tsagaanchuluun
Oda Lundin

Kontrabas
Mårten Wåhlström

Oboe
Sara Tilander
Thea Kaiser

Karl Hedbom 
Andreas Lundmark

Horn

S t o r t  t a c k .
Henrik Frendin          Bernt Lysell         Georg Öquist           Erik Hanspers          

Musik- och teatermuseet            Orkestern            Erik Ring                   

Familj och vänner som alltid har funnits där för stöd och pepp!



Reflektioner över kandidatexamensarbetet av Sigrid Kroeker 

Tre år har gått. Snart kommer jag ha en kandidatexamen inom klassisk musik i min 
hand. Hur gick det till. Tre år. Det är knappt att jag har märkt av att så lång tid har 
gått sedan jag började på Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Är det tack vare 
denna examen som jag väcks upp och ser den tid som gått an. Det är det nog. En 
milstolpe i livet har nåtts och ett avslut ska avklaras.  

Ett avslut. Av vad och i vilken form ska avslutet presentera sig. Jag blickar tre år 
tillbaka för att se vad det är som ska avslutas.  

När jag kastar blicken bakåt ser jag att dessa år självklart har fört med sig händelser 
och minnen. Vissa minnen är särkilt tydliga och oförglömliga, andra har bara smugit 
sig in och satt sina spår utan att man i stunden märkte det. Hur mycket jag än sitter 
och letar i minnesbanken från mina kandidatår kommer jag inte ifrån en speciell 
händelse. Allt går på något vis att till koppla denna händelse. Jag gör mitt val. Min 
kandidatexamenskonsert ska handla om henne. Jag ska inte göra ett avslut med 
henne, för det kommer jag aldrig att göra. Men ett litet avstamp från själva 
händelsen.  

Med hjälp av musik ska jag släppa taget om en del av hösten nollnio. I den stund jag 
gör valet att hon ska få vara en del av min konsert vet jag ännu inte att effekten av att 
släppa in henne i musiken kommer te sig så. Släppa taget. Eller är det mer att jag 
kommer det ännu närmare. Närmare eller släppa taget, vad det än är som händer så 
låter jag henne bli en del av mig.  

När jag kommer till valet av musik är det snabbt avklarat. De tre låtarna är hennes. 
De tillhör soundtracket till hennes sista tid. Vetskapen om att det var musik hon 
tyckte var vacker gjorde valet ännu lättare. För mig var låtarna så självklara. Det är 
sådan musik som känns som ens egen, som om man förstår språket som talas i 
låtarna och förstår budskapet. Det är inte så i all musik för mig. Vissa kompositioner 
förstår jag bara inte. De talar inte med mig och väcker inga känslor inombords. Visst, 
de kan vara roliga och utmanande att spela, men det är allt. Det finns ingen djupare 
innebörd. För mig.  

Frågan är om det måste finnas en djupare innebörd i musiken för att det ska kännas 
meningsfullt att spela för mig. Kanske inte alltid. Men jag tycker det är mycket 
intressantare att jobba med musik som har ett större budskap inom sig än bara att 
det är ljud. Själva budskapet är oftast kanske inte så tydligt, utan mer en känsla som 
förmedlas. Men om jag som musiker känner att den här musiken betyder något 
särskilt för mig känns det lättare och mer motiverat att ställa sig på scen och framföra 
en konsert. Och om jag som musiker är mer säker på vad jag vill förmedla tror jag det 
är lättare för publiken att ta till sig musiken. Med det menar jag dock inte att 
lyssnarens tolkning automatiskt kommer överensstämma med det jag vill förmedla.  

Vad vill jag då förmedla med de stycken jag har valt för min kandidatkonsert och vad 
betyder de för mig. För mig är de här tre styckena som en reflektion över tiden som 
har gått och som aldrig kommer igen. De innehåller en slags sorg över saknaden av 
det oersättliga. Samtidigt innehåller de en ovillkorlig kärlek. Kärlek och sorg går ofta 
hand i hand. Trots sorg finns det något hoppfullt i musiken. Och en tacksamhet. Om 
det finns vacker sorg så är det just det jag uttrycker i den musik jag har valt. 



 

 

 


