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– 
Catrin Johansson, flöjt 
 

Paul Hindemith (1895-1963) Acht Stücke för soloflöjt 

   

César Franck (1822-1890) Sonate A-dur  

Georg Öqvist, piano  I Allegretto ben moderato 
	 	 	 II Allegro molto 
	 	 	 III  Recitativo-Fantasia: Ben moderato 
	 	 	 IV Allegretto poco mosso 

Improvisation  My imaginary reflections 

Antonio Vivaldi (1678-1741) Flöjtkonsert D-dur op. 10:3, ”Il Gardellino" 
Victoria Lindström, violin	 	 I Allegro 
Anna-Lena Ohlwein, violin	 II Cantabile	  
Johanna Karlsson, viola	 	 III Allegro	  
Linnea Vikström, cello	 	 	  
Sofia Winiarski, cembalo 

!

Program 



Paul Hindemith var altviolinist i grunden men spelade även många andra 
instrument, vilket märks i hans hantverkskunnande i sin kompositioner. Hans 
tidiga kompositioner var influerad av den romantisk traditionen men omkring 
1920 ändrade han helt stil till antiromantisk riktning och under 1920-talet 
uppstod en ”rörelse” neoklassicismen (nyklasssiscim ) där syftet var att 
kombinera nytt och gammalt, de äldre epokers stilelemet med dagens. Sättet att 
behandla tonaliten på var ”fritt” vilket tydligt märks i Hindemiths 
soloflöjtstycke acht stücke som han skev år 1927.  

César Franck, född i Belgien men tillbringade större delen av sitt liv i Paris där 
han också blev professor i komposition och orgelspel vid Pariskonservatoriet. 
Han ansågs vara Frankrikes främsta improvisatör. Under hans senare levnadsår 
komponerade han med ett personligt tonspråk och med mer mogen och 
balanserad form. Sonaten för violin och piano i A-dur som hans skrev år 1886 
anses vara en de finaste violinsonaterna som någonsin har skrivits. Den 
tillägnades violinisten Eugène Ysaÿe  och finns transskriberad för cello, viola, 
flöjt, altsaxofon, etc.  

Antonio Vivaldis var en strålande violinist. Hans roll i musikhistorien är 
mycket betydande för hans utvecklande av konsertformen då en solist, eller en 
grupp av solister ackompanjerades av en orkester. Han skrev mer än 400 
konserter. Däribland de berömda violinkonserterna ”De fyra Årstiderna” men 
också sex stycken flöjtkonserter. Några av dessa konserter har titlar, däribland 
nr. 3 kallad ”Il Gardellino”,  i de snabba yttersatserna kan man höra flöjten 
drilla som fågeln ”Steglitsan”. 
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