
 

Examenskonsert 
Hugo Olsson & Maja Korp 
– 
8 juni 2019 15.00, Kungasalen 
– 
Medverkande: 
Erik Lanninger – piano 
Siiri Alanko – violin 
Daniel Thorell – cello 
 
 
 
 
Claude Debussy: Première rhapsodie (1910) 
 
Joseph Haydn: sonat nr. 34 i e-moll (1783) 
 

I. Presto 
II. Adagio 
III. Vivace molto  

 
Franz Liszt: J’eaux D’eau à la Villa D’Este ur Années de Pèlerinage, 
troisième année (1877) 
 
Robert Schumann: Drei Romanzen, op. 94 (1849) 
 

I. Nicht schnell 
II. Einfach, innig 
III. Nicht schnell 

 
 
Paus  
 
 

Program 
 



Stort tack till våra lärare Mats Widlund, Hermann Stefansson och alla 
andra som hjälpt oss under vår utbildning! 
 
 

Olivier Messiaen: Kvartett för tidens ände (1941) 
 
År 1940 satt Olivier Messiaen, tillsammans med tusentals andra, som krigsfånge i 
lägret Stalag VIII A i Nazityskland. Efter den franska arméns sammanbrott i juni hade 
de forslats dit, blivit placerade i baracker, och satta i tvångsarbete. Men när 
lägerledningen insåg att de hade en betydande fransk musiker och kompositör i sitt 
förvar, gav de Messiaen tillåtelse att börja skriva musik. Bland fångarna fann han en 
klarinettist, en violinist och en cellist, och den 15 januari 1941 kunde Kvartett för 
tidens ände uruppföras i en barack full av fångar såväl som lägervakter. 
 
Musiken bottnar i symbolik från Uppenbarelseboken, och särskilt orden om ängeln 
som med ett ben i havet och ett på jorden förkunnar att ingen tid längre ska finnas. 
Med långsamma tempi och märkliga rytmer försökte Messiaen gestalta tidlösheten, 
evigheten som bryter fram. Men mitt i allt detta återkommer ständigt fågelsången, 
som en längtan efter ljus, efter hopp. 

 
I. Kristallernas liturgi 

Fåglarna vaknar tidigt på morgonen, näktergalen (violin) och koltrasten (klarinett) 
improviserar sin sång. 
 

II. Sång för ängeln som utlyser tidens ände 
I början och slutet skymtar ängelns mäktiga kraft. Himlens harmonier framträder i 
pianots fallande ackord i mittendelen. 
 

III. Fåglarnas avgrund 
Tidens avgrund, dess sorgsenhet och trötthet. Fåglar är motsatsen till detta; de är 
vår längtan efter ljus, efter stjärnor och regnbågar, och efter det himmelska. 
 

IV.  Interludium 
Melodier från de andra satserna blandas, men satsens karaktär är helt ny och 
sprudlande. 
 

V. Lovsång till Jesu evighet 
Jesus, vars tid aldrig tar slut, manifesteras i cellons oändligt långsamma melodi. 
 

VI. Dans för de sju basunerna 
De fyra instrumenten spelar unisont och imiterar de sju basunerna, som förebådar 
tidens ände.  
 

VII. Ett virrvarr av regnbågar, för ängeln som utlyser tidens ände 
Ängelns tema från den andra satsen återkommer. Först framträder välbekanta färger, 
former och harmonier, som omvandlas till en overklig värld av eldsvärd, stjärnor, 
regnbågar och lava. 
 

VIII. Lovsång till Jesu odödlighet 
Violinen beskriver Jesus, symbolen för människans långsamma färd mot paradiset, i 
sin vackra stämma. 


