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Toccata - G. Frescobaldi/G. Cassadó 
Frescobaldi, som var verksam under den tidiga barocken, skrev en mängd toccator 
för klaverinstrument. Genrens namn kommer från det italienska ”toccare” (”att 
vidröra”) och syftar ursprungligen på de improvisationer som uppstår när en musiker 
plockar upp (vidrör) sitt instrument. Denna toccata transkriberades för cello och piano 
runt 1925 av den berömde solisten Gaspar Cassadó. 
 

Nocturne - F. Chopin 
Detta är kanske kvällens mest välbekanta stycke. Originalet för piano är från tidigt 
1830-tal, men denna version för cello, inspirerat av manéren i charmigt raspiga 
sekelskiftesinspelningar, hör snarare hemma i Cassadós epok. 
  

Papillon - G. Fauré 
Här använder Fauré en virvlande melodisk linje och skiftande artikulation för att 
imitera en fjärils fladdrande. Lägg särskillt märke till de snuddpå impressionistiska 
harmoniska skiftningarna; ackorden målar fjärilens vingar i sprakande (och inte alltid 
helt väntade) färger. 
 

Till Rosorna - W. Peterson-Berger 
Ett nationalromantiskt stilleben av rosor i aftonjlus blir konsertens sista transkription, 
denna gång ur pianoalbumet Frösöblomster från 1896.  

 
Am Springbrunnen - C. Davidoff 

Davidoff, som själv var en framstående cellist, låter i det här stycket vårt instrument 
gestalta en fontän; elegant, praktfullt och sprutandes toner under högtryck! 
  

Program 
 



 

Cellokonsert No. 1 - D. Sjostakovitj 
Sjostakovitjs monumentala första cellokonsert, skriven 1959, är på flera sätt 
skräddarsydd för sitt instrument. Den utnyttjar cellons alla register och olika 
speltekniker, samt visar upp instrumentets breda uttrycksmässiga spektrum. Dess 
struktur är till och med konstruerad kring cellons lösa strängar! 
  

I. Allegretto 
Konsertens första sats presenterar de fyra toner som hela verket ska komma att 
kretsa kring. Notera hur fantasifullt Sjostakovitj har använt sitt sparsamma material: 
nästan hela satsen går att härleda till samma tre huvudmotiv. 
 

II. Moderato 
Scenbyte. Vemod har ersatt den första satsens argsinta karaktär. Musiken börjar 
svagt men blåser sedan upp till en storm. Därefter finns bara dimslöjor kvar. Satsen 
slutar svagare än någonsin med att cellons första melodi återkommer. Den är nu 
spöklikt förställd, som minnet av något som var mycket länge sedan. 
 

III. Cadenza 
Här refererar Sjostakovitj till melodier från föregående satser. Lägg märke till alla 
kontrasterande spelsätt i de olika vinjetterna. För att leda konserten från långsam 
mellansats in i den energifyllda finalen, intensifieras kadensen gradvis. Satsen är 
alltså samtidigt både en tillbakablick och en länk framåt! 

 
IV. Allegro con moto 

Fyrverkeriföreställningen från kadensens slut övergår i en virvlande final där solisten 
och ackompanjemanget jonglerar satsens teman mellan sig. Cirkeln sluts med ett 
citat från verkets första sats, och konserten rusar sedan i mål med en rasande coda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cello – Samuel Lazar Eriksson 
Piano – Georg Öquist 


