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Examenskonsert 

  
Mån 20 maj 2013 kl 19.00 
Lilla salen 
   

 
  

Viktoria Lindström, kandidatexamen i tvärflöjt  



 

Program 
 
Carl Nielsen 

Flöjtkonsert 
2. Allegretto 
 
Georg Öquist - piano 
 
 

Darius Milhaud 

La Cheminée du roi René 
1. Cortège 
2. Aubade 
3. Jongleurs 
4. La Mausinglade 
5. Joutes sur l'Arc 
6. Chasse a Valabre 
7. Madrigal nocturne 
 
Oboe - Johanna Nilsson 
Klarinett - Carl Ahlgren 
Fagott - Andreas Lyeteg 
Horn - Andreas Lundmark   



 

 

Programkommentarer 
 
 
Nielsens flöjtkonsert har två satser och skrevs 1926 till flöjtisten i Köpenhamns 
blåskvintett. Nielsen hade bestämt sig för att skriva en konsert till varje medlem, 
men gick tyvärr bort när han skrivit till flöjtisten och klarinettisten. Han skulle 
skriva styckena så att de passade varje enskild musiker; klarinettisten var tekniskt 
begåvad så det är väldigt tekniskt svårt, och flöjtisten var inte virtuos så stycket är 
väldigt lyriskt. Stycket speglar dåtidens trender med den annorlunda sättningen i 
orkestern; två oboer, två klarinetter, två fagotter, två horn, bastrombon, pukor och 
stråkar. Det sägs att Nielsen var humoristisk, så man skulle kunna tänka sig 
musiken med glimten i ögat. 
Första satsen innehåller många dialoger mellan flöjten och instrument i orkestern.  
Den andra satsen börjar väldigt melodiskt med allegretto och adagio, och slutar i en 
marsch. 
Andra satsen är ett tema med variationer som ska symbolisera personligheterna hos 
de fem medlemmarna i blåskvintetten, ungefär på samma sätt som Elgar gjorde 
med sina 'Enigmavariationer'.  
 
Milhaud skrev La Cheminée du roi René år 1939, och stycket tillhör 
standardrepertoaren för blåskvintett. Det är en svit med sju korta satser, och 
musiken är en bearbetning av musiken som han skrivit till en film som utspelar sig 
vid kung Renés hov i Provence under 1400-talet.  
Stycket börjar med det kungliga intåget och följs av en morgonserenad. Efter detta 
roas kungen av jonglörer, och sedan beskrivs byn Maousinglade som ligger nära 
staden Aix där Milhaud hade ett hus. Därnäst följer ett tornerspel vid floden Arc, 
och mot dagens slut är det jakt på ägorna Valabre, som var kung Renés 
favoritjaktmark. Slutligen hörs vaggvisan. Den är signaturmelodin till programmet 
Notturno i P2 som spelas varje natt kl 24.00. 
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Reflektioner 
 
 
Jag har genomgått en utvecklande och mycket givande resa på vägen till min 
examenskonsert, och vill dela med mig om detta eftersom jag har lärt mig väldigt 
mycket och haft väldigt roligt på vägen. 
När jag först kom i kontakt med Nielsens flöjtkonsert kändes stycket oändligt långt 
och oerhört svårt, men bestämde mig ändå för att lära mig musiken. Väldigt snart 
upptäckte jag en charm och konserten blev väldigt rolig att spela. Nästan direkt 
bestämde jag mig för att stycket skulle vara med på min examenskonsert. 
Jag tog på allvar tag i stycket inför konserten och började spela upp det på mina 
flöjtlektioner och för folk som ville lyssna, och insåg då att jag inte var så bekväm 
med stycket. Även fast det går bra att spela själv i ett övningsrum så är det alltid 
något som känns fel eller som går fel i en uppspelningssituation. Jag började 
komma med ursäkter för att förbereda folk på att jag skulle spela massa fel, men 
har samtidigt insett att man nästan aldrig spelar upp för folk som man spelar själv i 
övningsrummet. 
Många flöjtister säger att stycket är så svårt och att det är en av flöjtrepertoarens 
svåraste konserter, och då började jag tänka på att det nog var för svårt för mig, och 
att det var osmart att välja stycket till min examenskonsert. Det känns som att en 
examenskonsert ska vara slutprodukten av vad man har lärt sig under alla år under 
utbildningen på KMH, och att man måste spela perfekt. Men det här är ju bara 
början. Jag känner mig inte som en färdig flöjtist, och därför behöver inte musiken 
vara färdig nu heller. Vad tråkigt det hade varit om allt var färdigt idag, vad finns 
det då att lära i framtiden?  
På en provspelning till en solistkonsert spelade jag Nielsens flöjtkonsert. Jag blev 
fruktansvärt nervös innan, men det blev faktiskt mycket bättre när jag inför 
provspelningen sade till mig själv, att även om man inte lyckas så bra som man 
vill, så är man en bra människa ändå. Man kan inte förlita sig på att alltid få 
bekräftelse av andra, utan man måste själv tycka att man är en bra musiker och inte 
lita på att alla säger det till en. Jag kan inte göra mer och bättre än vad jag kan där 
och då, för jag har inte förberett mig dåligt. På så sätt har jag tänkt inför min 
examenskonsert, och jag har också kommit över rädslan att stycket är så svårt. 
Visserligen är det svårt, men alla stycken har sina svårigheter och hade jag valt ett 
annat stycke så hade jag haft rädslor för att spela upp det också. 
  



 

 

 


