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Låke på Akademien 

  
ons 8/5 2013 kl. 18.00  
KMA Ledamotssalen 

   

 
  

Max Låke, klarinett 



 

Program 
 
Nino Rota (1911-1979) 

Trio för klarinet, cello och piano 
Allegro 
Andante 
Allegrissimo 
Max Låke (klarinett), Andreas Lavotha (cello), Daniel Hormazábal Cortes (piano) 
 

Sergej Prokofjev (1891-1953) 

Ouvertyr över hebreiska teman 
 
Max Låke (klarinett), Charlotta Grahn Wetter och Alexander Rydberg (violin), 
Sara Wallin (viola), Andreas Lavotha (cello), Daniel Hormazábal Cortes (piano) 
 
 
Johannes Brahms (1833-1897) 

Kvintett för klarinett och stråkkvartett 
Allegro 
Adagio 
Andantino 
Con moto 
Max Låke (klarinett), Charlotta Grahn Wetter och Alexander Rydberg (violin), 
Sara Wallin (viola), Andreas Lavotha (cello) 
 

 

 



 

 

Trio för klarinett, cello och piano 
Välkommen in på cirkus! Elefanter, zebror, hästar och clowner. Plötslig öppnas 
tunna balkongdörrar och in strömmar ljuset från ett storslaget böljande italienskt 
landskap. Sista satsen dundrar igång med buller och bång och innan man vet ordet 
av är det över. 
 Nino Rota, en av våra mesta filmkompositörer skrev bland annat musiken till 
Gudfadern år 1972. Han var en otroligt produktiv kompositör och har tio operor, 
fem baletter och ett otal fantastiska kör-, orkester- och kammarmusikverk på sitt 
samvete. 

 
 
Ouvertyr över hebreiska teman 
Från Italien tar vi oss över havet till Israel och får tag på en bok med judiska 
folkmelodier. Den lite ovanliga sättningen med klarinett, stråkkvartett och piano 
skapar en genuin judisk feststämning.  
 Prokofjev fick tidigt år 1919 en beställning på ett verk för den judiska 
ensemblen Zimro. Musikerna hade flytt från Sovjetunionen och var bosatta i USA 
där denna ouvertyr blev färdigställd. 

 
 
Kvintett för klarinett och stråkkvartett 
Ibland är musik som bomull för själen. Det lägger sig en höststämning i första 
satsen. Klarinetten och stråkarna slingrar sig runt varandra och skapar en varm 
mjuk klang. I andra satsen presenterar klarinetten ett olidligt vackert tema och 
återknyter i en kadensliknande del till de judiska tongångarna i föregående stycke. 
Enkelheten i inledningen på den tredje satsen vägs upp av ett upplyftande och 
sprittande presto. Kvintetten knyts ihop med ett tema och fem variationer. Allra sist 
plockar Brahms upp en melodi från första satsen som han låter klinga ut i ljudande 
suckar. 
 Detta verk skrev Brahms på ålderns höst. Det har kommit att bli legendariskt 
och är ett av de mest uppskattade verken i klarinettrepertoaren. 
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Kära publik!  
Denna konsert är för er, och för mig. För er, för mig och för mina medmusiker. Att 
tillsammans skapa en situation som tilltalar, avskräcker, bejublas eller blir 
tomatkastad är vitsen med det hela, vitsen med min utbildning och med mitt 
musicerande. Det är i kraften hos människor som trivs och vill varandra väl som 
kreativitet kan flöda. 
 Med dessa känslor och tankar som utgångspunkt väcktes inom mig idén att 
skapa en orkester bestående av mina vänner på KMH, sätta samman ett 
konsertprogram och åka på turné. Stämledarna från denna turnéorkester kommer ni 
att få möta under kvällens konsert. Trettio vänners tid är mycket dyrbar. Jag grips 
stundom av tvivel över att vara upphov till aktiviteter som tar mina vänners tid i 
anspråk. Vad gör att saker jag hittar på är mer värdefulla för dem att lägga tid på än 
något annat? Att bygga en turné med goda vänner som enda startkapital är en 
spännande balansgång. Hur mycket man kan förvänta sig av människor som 
arbetar ideellt? Arbetsinsatsen från i det här fallet orkestern i den ena vågskålen 
måste vägas upp av struktur, vänlighet och lyhördhet från andra sidan. Hela 
projektet ska ses som ett samarbete mellan likvärdiga parter. Det handlar inte om 
att någon personligen ska vinna något på projektet. Istället är det känslan av att 
göra något viktigt som alla kan stå för som är drivkraften.  
 I inledningsskedet av planeringsarbetet och rekryteringen av musiker till min 
turnéorkester la!"ag stor vikt vid vilken typ av grupp vi skulle komma att bli. En 
grupp goda vänner som skulle åka iväg och ägna oss åt det vi brinner för mest av 
allt. Min egen bild av orkesterns sammansättning stod färdig ganska tidig. 
Personkemi, musikalisk lust och naturligtvis en repertoar med bestämd 
instrumentering styrde vilka jag frågade. Vi kom iväg. Det bokades bussar, 
repeterades, dracks kaffe, konserterades, konferencierades och dinerades. Och 
plötsligt satt vi på bussen hem. Då hade vi gett sju konserter på tre dagar. 1200 
skolbarn hade hört och sett oss. Vi hade samarbetat med en lokal kör och en 
orgelsolist, varit upphov till sex tidningsartiklar, bott flera nätter i fembäddsrum 
och vi är fortfarande vänner. Vi tog oss tid att vara glada i varandras sällskap. Det 
klingande resultatet blev fantastiskt och jag är förvissad om att åtminstone en liten 
karlshamnskille i keps har fattat vad musik handlar om. 
 I alla grupper finns det människor som inte står ut med varandra och så även 
här, men vi lyckades skapa en stämning där alla fick plats. Kanske är musiken en 
nyckelspelare i sammanhanget. Musik ger sammanhang där alla behövs och där 
man måste enas om det som är viktigt. Det är ledord som jag bär med mig efter 
min utbildning på KMH. Energin, kemin och elektriciteten mellan goda vänner är 
det kitt som är förutsättningen för allt gott. Kultur är gott. Musik är gott.  
 Nu är det upp till bevis. Håller vi måttet? Håller jag måttet efter tre år på 
landets finaste skola? Hur det än går så har vi all tid i världen att sedan minnas det 
vi vill minnas och glömma resten. För tid, det är det enda vi har i överflöd. 
Välkomna! 


