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Examenskonsert 

 
 

3 juni kl. 18 Stora Salen 

 
  

 
  

Jenny Lierud, barockcello 



 

Program 
 
 

Francesco Geminiani  
(1687–1762) 
ur Sonat nr 5, F-dur  
Andante – Allegro moderato 

Mayumi Kamata, cembalo 

 

Domenico Gabrielli  
(1650/59–1690) 
ur Sonat i G-dur 
Largo – Prestissimo 
 
Mayumi Kamata, orgel 
John Martling, ärkeluta 
 
 
Bonden och Fan 

Polska från Dalarna 
 
 
 

 

Luigi Boccherini  
(1743–1805) 
ur Sonat i F-dur 
Allegro moderato 
 
Stina Petersson, barockcello 

 

Leonardo Leo 
(1694–1744) 
ur Konsert för cello 
och stråkar, d-moll 
Andante Grazioso – Spiritouso 
 
Catalina Langborn, barockviolin  
Marcus Mohlin, barockviolin  
Stina Petersson, barockcello  
Sarah Nygren, barockbas 
John Martling, ärkeluta  
 

 

 

 
 
  



 

 

Programkommentarer 
 

Jag har bara valt musik som jag tycker väldigt mycket om, och även valt musik som är 
cellistisk. Eftersom det här är en examenskonsert på barockcello, så har jag valt att 
visa instrumentets utveckling från att det var helt nytt, som i sonaten av Gabrielli, tills 
det var ett virtuost solo-instrument. I den repertoar jag har valt, kan man se hur synen 
på instrumentet har förändrats genom tiderna.  

Domenico Gabrielli sägs vara den första som skrev musik för cello, före det hade 
instrumentet använts endast som basinstrument, och hans musik sågs på den tiden 
som riktigt virtuos. Han kallades Mingain dal viulunzeel, ”Cellons Domenico”. 
Mingain är här en dialektal variant av Domenico. I takt med att instrumentet 
utvecklades – det blev lite mindre och behändigare, och man kunde ha lite tunnare 
strängar – så användes det mer och mer som melodiinstrument. Denna sonat är 
kanske inte i våra “moderna” öron det mest virtuosa, men om man tänker sig en 
cello som var så stor att den antagligen stod direkt på golvet, utan stackel, med 
tjocka sensträngar, så var Prestissimo nog riktigt vågat. En av de som verkligen drev 
detta till sin spets var cellisten och kompositören Luigi Boccherini, som blev känd för 
att han brukade vikariera för violinister, och kunde spela fiolstämman i rätt oktav. Det 
kan man höra i Boccherinis musik – han har skrivit otaliga sonater för cello, där han 
använder cellon som vore den en fiol.   

Francesco Geminiani och Leonardo Leo verkade i tiden mellan Gabrielli och 
Boccherini. Geminiani var en framstående violinist, som kallades il Furibondo, 
“galningen”, av sina elever p.g.a. sina uttrycksfulla rytmer. Han bodde först i Italien, 
och flyttade senare till London och Dublin. Hans cellosonater är fantasifulla, och de 
enskilda sonaterna är väldigt olika i både form och uttryck. Leo är mest känd för sina 
komiska operor, Opera Buffa, och var en viktig gestalt i formandet av den så kallade 
neapolitanska stilen, som kännetecknas av att den är mycket teatral, med tvära 
känslomässiga och harmoniska kast.  

På grund av, eller tack vare snarare, denna konserts begränsade tidsram på tjugo 
minuter, har jag gjort ett medley av några av de bästa låtarna jag vet. Det har också 
smugit sig in en polska i programmet. Det är en låt som följt mig under många år, 
och den är bland det bästa jag vet. Jag överlåter till er att tolka när Fan kommer in i 
bilden. 

Jag vill avsluta med att tacka mina medmusiker på scen, alla lärare och alla andra 
jag spelat med under dessa år. Att få inspireras av så enastående medmusikanter, 
och spela så bra musik med dem varje dag, är helt fantastiskt! 

Mycket nöje! 
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Reflektioner 
 
Ju längre tid jag studerat och musicerat, och ju fler musiker jag spelat med 
och för, desto mer har jag insett att det viktigaste är att man spelar musik. 
Med det menar jag att det är musikerns egen syn på och upplevelse av 
musiken som är det viktigaste, och också det enda man kan förmedla till en 
publik. Allt annat – ornamentationsregler, vibrato–inte vibrato, tempi o.s.v. – 
handlar om tycke och smak. 

Om någon spelar på ett sätt som denne inte själv tycker om och kan stå för, 
så märker åhörarna det. De vet kanske inte precis varför, men de kommer 
känna att något inte stämmer. Med detta menas inte att om man spelar 
precis som man själv vill, så kommer alla att älska det man gör – där 
kommer tycke och smak in i bilden igen. Men, är musikern själv övertygad 
och övertygande, så finns det inget utrymme för ifrågasättande. Det går inte 
att ifrågasätta något som är självklart, vad man än tycker om det. Jag 
jämför det med Mozart, man må tycka vad man vill om hans musik – 
underbar, tråkig, simpel – men hur man än vrider och vänder så är det svårt 
att hitta några ”fel”. Den är helt enkelt, på sitt sätt, perfekt 

Att hitta det där självklara och övertygade låter kanske enkelt men det är 
bland det svåraste som finns för en musiker. Speciellt under en utbildning i 
musik, där åsikter kommer från alla håll om vad och hur man bör göra, kan 
det vara svårt att hitta sitt eget sätt. Till exempel hade jag, när jag gick min 
utbildning på modern cello ett för gammaldags sound, och använde för lite 
vibrato, för de lärarnas smak, medan jag när jag sen kom hit till tidig-
musikutbildningen var rädd för att låta för ”modern”. Nu har jag äntligen 
förstått att det enda jag behöver vara rädd för är att inte låta som jag.  

Så länge man som musiker försöker tillfredsställa någon annans 
föreställning om musiken, så kommer något att fattas. Självklart ska man ha 
kunskap om olika spelstilar, och regler inom dessa – om så bara för att veta 
om att man bryter mot sagda regler. Kunskap om olika tekniker och regler 
gör också att man kan fatta självständiga och grundade musikaliska och 
interpretatoriska beslut. Man får heller inte vara rädd för att inspireras av 
andra, det är bland det viktigaste som finns – men man ska aldrig göra 
avkall på sin konstnärliga och musikaliska övertygelse för någon annans 
skull. Om det inte råkar vara dennes examenskonsert just då vill säga… 

 


