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W.A. MOZART : Divertimento in D, KV.136 
Allegro 
Andante 
Presto 
 
 
PAMELA HARRISON : A Suite for Timothy 
Allegretto 
Tempo di Valse 
Presto 
Lento e semplice 
Allegro vivace 
 
KORT PAUS 
 
JEAN SIBELIUS : Romance op. 42 (1904) 
Andante 
 
 
EINOJUHANI RAUTAVAARA : Divertimento for string orchestra (1953) 
Allegro 
Adagio 
Allegretto ma energico 
 
 
Medverkande: KMH stråkorkester, Katarina Andreasson dirigent 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program 
 



 

W.A. MOZART : Divertimento in D, KV.136 
 
Mozart skrev detta Divertimento vintern 1772 när han hade återvänt till Salzburg efter en lyckosam tid 
i Italien. Han skrev tre Divertimenti för stråkar, vilka brukar kallas för ”Salzburg-symfonierna”. 
Divertimentot har tre satser; snabb, långsam, snabb,  inspirerad av den italienska ”Sinfonia”. 
Förmodligen skrev Mozart dessa Divertimenti för någon av de frekventa huskonsert-aftnar i Salzburg’s 
musikliv, där Wolfgang brukade uppträda på både violin och cembalo. 
Han har möjligtvis tänkt stycket för en ”Divertimento-kvartett” där man använder kontrabas i stället för 
cello. 
 
 
PAMELA HARRISON  : ”A Suite for Timothy” 
 
Pamela Harrison föddes I Kent 1915. Hon är pianist och studerade sedan komposition för Gordon 
Jacob. 
Sviten till Timothy komponerades för att fira Pamela’s förstfödde son Timothy’s 1 årsdag.  
Uruppförandet av verket skedde 1949 med Jacques String Orchestra i William III Orangery of 
Hampton Court Place och uppfördes igen med samma orkester i Wigmore Hall året efter. 
Verket spelades frekvent under 1950-talet och spelades in av BBC 1951 . Sedan dess har det spelats 
över stora delar av världen. 
Timothy, som verket är skrivet för, kommer att lyssna på konserten, vilken streamas. Han är väldigt 
glad att verket blir uppfört och sänder sina varma hälsningar. 
 
 
 
JEAN SIBELIUS : Romance op.42 
  
Sibelius skrev denna ”miniatyr- komposition” år 1903, mellan två versioner av hans stora och populära 
violinkonsert. Olikt violinkonserten, och de flesta av Sibelius’ populära storskaliga verk, har Romancen 
en charm som kommer av sättet hur han använder en karakteristisk melodi och på det enkla och 
effektiva sätt han använder orkestern. 
Under tiden han skrev Romancen gick Sibelius igenom en turbulent period med finansiella problem. 
Ändå skulle han se tillbaka på denna tid med glädje. Han komponerade fortfarande i romantisk stil, 
inspirerad av Tjajkovsky och Grieg. Senare kom Sibelius att komponera mera stramt. 
Op. 42 hette från början Andante, men inspirerad av en recensent ändrade han namnet till Romance 
när stycket publicerades år 1908. 
Stycket är i tre delar: en långsamt start, en snabbare mitterdel och ett långsamt slut. 
 
 
EINOJUHANI RAUTAVAARA : Divertimento for string orchestra (1953) 
 
Stycket är ett av Rautavaara’s tidiga verk från 1953, då han fortfarande studerade på Sibelius 
Akademin. Hans studiekamrat, dirigenten Jorma Panula, studerade också på Sibelius Akademin och 
när Jorma skulle dirigera studentorkestern så ”beställde” han ett stycke av Rautavaara. Stycket skulle 
tydligt vara präglat av folkmusik liksom andra stycken från den tiden såsom ”The Fiddlers” och första 
stråkkvartetten. Strukturen i harmoniken påminner om Ostrobothnisk stil och rytmen stammar från 
ungersk tradition. Likheter finns med Bela Bártók’s ”Divertimento för stråkar”. 
 
KMH’s stråkorkester består av 1’a och 2’a års studenter på Kandidatprogrammet och detta projekt är 
en del i deras utbildning. 
 
KATARINA ANDREASSON, dirigent är adj. professor i orkesterdirigering på KMH. 
Hon är även verksam som 1’e konsertmästare i Svenska Kammarorkestern i Örebro samt som 
frilansande dirigent. Dessutom är hon inititativtagare och konstnärlig ledare för Nora 
Kammarmusikfestival och kurser. 
 


