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Examenskonsert 

 
 

Tisdagen den 23 april 2013 

kl. 19.00 
 

Uppenbarelsekyrkan, 
Hägersten 
 

 
  

 
  

Karl Hedbom - Valthorn 



 
 

Program 
 

 

Behrnard Krol (1920 – ) 

Laudatio 
Karl Hedbom - Valthorn 
 
 
 

Jacques Ibert (1890 – 1962) 

Trois pièces brèves  
I. Allegro 

II. Andante 

III. Allegro Scherzando 

Tove Edqvist – Flöjt, Carl Ahlgren – Klarinett, Hanna Edqvist – Oboe, 
Eszter Mikonya – Fagott, Karl Hedbom - Valthorn 

 

 

 

Richard Strauss (1864 – 1949) 

Hornkonsert nr. 2 
I. Allegro 

II. Andante con moto 

III. Rondo: Allegro Molto 

Karl Hedbom – Valthorn, prof. Katarina Ström-Harg – Piano 



 

 

 

Bernhard Krol – Laudatio 

Detta stycke är skrivet för solohorn och var det första jag spelade under min 
studietid på KMH. Det är otroligt stämningsfullt och gör sig väl i lokaler med 
större akustik, som denna kyrka. Musiken påminner bitvis om gregoriansk sång 
och genom hela stycket finns någon slags andlig, spirituell underton.  
   Bernhard Krol skrev detta stycke år 1966 och tillägnade det hornisten Hermann 
Baumann. Krol var själv hornist, och arbetade under många år i bl.a. Stuttgarts 
Radios Symfoniorkester. Som kompositör har han i sin tonala, neo-klassicistiska 
stil skrivit ett antal verk för soloinstrument och orkester.   

 
Jacques Ibert – Trois Pièces Brèves 

Jacques Ibert skrev detta verk, som på svenska betyder ”tre små stycken”, år 1930.  
Det är ett friskt och glatt verk, som sedan det skrevs har blivit något av ett 
standardverk för blåskvintett och är flitigt spelad världen över.  
   Ibert var under sina levnadsår en flitig och framgångsrik kompositör. Förutom all 
kammarmusik, orkestrala verk, operor och baletter som han skrev, komponerade 
han också en hel del filmmusik. 
    Han föddes i Paris år 1890 och började sin musikaliska bana i tidig ålder med att 
spela violin och piano. Så småningom kom han att studera komposition vid 
Pariskonservatoriet, tillsammans med bland andra Arthur Honegger och Darius 
Milhaud. Han dog i Paris år 1962. 
    

Richard Strauss – Hornkonsert nr. 2 

Få kompositörer har haft så stort inflytande på hornrepertoaren som Richard 
Strauss. Han började i unga år sitt komponerande och undervisades i detta av sin 
far, Franz Strauss – en av sin tids mest erkända valthornister, som bland annat var 
med och uruppförde flera av Richard Wagners operor. Detta speciella förhållande 
till instrumentet påverkade Richard Strauss till att redan som 18-åring skriva sin 
första hornkonsert. Denna (och då den första satsen i synnerhet) har sedan blivit ett 
av de mest frekvent förekommande verken till provspelningar för valthorn.   
   Även konsert nummer två, som han skrev nästan 60 år senare, är flitigt spelad. 
De två konserterna skiljer sig mycket från varandra - då den första är mer åt det 
klassiskt romantiska hållet, utan större utsvängningar i harmonik och form, ljuder 
den andra av senromantik, med många olika avsnitt och modulationer. Den som 
har lyssnat till Richard Strauss musik känner här säkert igen hans målande 
tonspråk. 
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Att musicera med glädje 
 
   Det är väl känt att en orkestermusiker lätt känner press och stress inför sitt yrke. Yrket som 
sådant innebär att man hela tiden måste prestera på topp och ständigt vara fokuserad och 
närvarande. Men det gäller inte bara färdiga yrkesmusiker; även under studietiden märks denna 
press, vilken lätt leder till ångest och ovilja. Att utbilda sig till orkestermusiker innebär att man 
måste lära sig att leva med detta. För att klara av pressen och kunna koncentrera sig på att nå sin 
dröm krävs inte bara att man är målmedveten och fokuserad – det krävs också en hel del positivt 
tänkande. 
   Som musikstudent befinner man sig i en unik och utsatt situation. Att spela och tolka musik är 
väldigt förknippat med ens egen personlighet eftersom instrumentet man spelar i praktiken är en 
förlängning av sig själv. Att bli bedömd och kritiserad i sitt musicerande kan därför många gånger 
tas just personligt. Med andra ord är det lätt att känna sig otillräcklig, och förväntningarna leder 
lätt till ångest. En blivande musiker förväntas ständigt prestera på topp och lära sig nya saker. Att 
känna sig ”accepterad” bland sina medstudenter är viktigt – vilket görs bäst genom att just 
prestera på topp.  
   För att ta itu med detta gäller det att behålla tron på sig själv och samtidigt komma ihåg varför 
man gör det här. Jag är personligen övertygad om att alla musiker innerst inne spelar för att de 
tycker om musik. Musicerandet kan bli mer avslappnat om man påminner sig själv om att man 
tycker om musiken, och att man inte ska ta kritiken för personligt. Det kan absolut hjälpa att 
skratta bort ett misstag. Hellre det än att brista i gråt. Allt detta för att ständigt på något sätt 
påminna sig om att man faktiskt gör det här för att man tycker om det. Det måste få vara roligt! 
   För att hitta den här avslappade inställningen till musikutövandet är det också viktigt att ha ett 
öppet sinne. Att lyssna på och spela musik från olika genrer, att lära sig mer om olika instrument 
och att allmänt vara öppen för nya saker i sitt övande kan hjälpa mycket. Att ha ett fritidsintresse 
utanför musiken är också det en bra idé – för att det inte ska bli för mycket av samma sak. Man 
måste med andra ord bredda sig. Något som hjälper är att lägga in ett övningspass om dagen som 
helt fokuserar på gehöret, dvs. ett övningspass där man improviserar fram melodier utan noter. Då 
får man chansen att ”spela av sig”, det är kul samtidigt som man lär känna sitt instrument. De 
flesta tekniska problem kan lösas på detta sätt i och med att fokus ligger på spelet (inga 
störningsmoment som notläsning, tolkning etc.). Man får här också chansen att utveckla sin egen 
musikalitet och dra nytta av sin musikaliska personlighet.  
En annan viktig del i utvecklingen är att musikern måste hitta sina egna vägar när det gäller 
övning. Det är viktigt att tänka på att aldrig påbörja ett övningspass utan att först påminna sig 
själv om varför man övar. Det räcker med att kort tänka för sig själv ”det här gör jag för att jag 
tycker om det”. Att sedan stå och nöta skalor timme efter timme är inte att rekommendera. Det är 
inte utvecklande att göra en sak för mycket. Det är bättre att rikta in sig på att lära sig en (1) ny 
sak om dagen som bidrar till spelet. Detta samtidigt som man håller igång med dagliga övningar. 
Börjar övandet bli nötande är något fel. Det är inte bra att öva många timmar om dagen bara för 
att få ihop det ”rätta” antalet timmar. Den faktiska övningstiden måste dock alltid genomföras 
med en musikalisk tanke. 
 
   De flesta musiker kände nog inte ångest när de som nybörjare valde sitt instrument. Sådana 
tankar uppstår långt senare. Att det finns en möjlighet att utbilda sig till orkestermusiker är 
fantastisk. Men väljer man att utbilda sig till en musiker på högre nivå gör man det faktiskt 
självmant – och där ingår ångesten vilken man med andra ord valt själv. Alltså kan den väljas 
bort!   



 

 

 


