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Jean Sibelius Pelléas och Mélisande svit op 46  25’ 

1865-1957  Vid slottsporten 

 Mélisande 

 På stranden vid havet 

 Vid en källa i parken 

 Pastoral 

 Mélisande vid spinnrocken 

 Mellanaktsmusik 

 Mélisandes död 

 

När den flamländske nobelpristagaren Maurice Maeterlinck skrev sitt passionerade 

svartsjukedrama Pelléas et Mélisande tolkade han tidsandan på ett så genialt sätt att en 

handfull tonsättare tämligen omgående inspirerades att klä orden i toner. Den vaga 

handlingen, de ogripbara gestalterna, skuggorna och allt outtalat, fascinerade Claude Debussy, 

som skrev en drömsk impressionistisk opera, Arnold Schönberg, som skrev en stor symfonisk 

dikt, och Gabriel Fauré, som försåg dramat med skådespelsmusik.  

 Jean Sibelius komponerade gärna och ofta teatermusik, och han hade en speciell 

förmåga att skriva geniala vinjetter och miniatyrer som perfekt tolkade stämning och miljö i 

pjäserna. Mellan symfonierna nr 2 och 3 skrev han under sin period som gästdirigent i Berlin 

1905 nio korta avsnitt till Pelléas et Mélisande, och man har stora friheter att vilja vilka satser 

man vill spela i konsertsammanhang. ”Vid slottsporten” inleder med en försiktig pompa som 

passar framför en gammal ståtlig borg, medan resten av satsen är övervägande lyrisk och 

drömmande, med rytmiska accenter i träblåset. Porträttet av ”Mélisande” har drag av en 

ömsint vals och ”Vid en källa i parken” är en snabbare vals av mer handfast slag. ”Pastoral” 

är i dramat en melodram, alltså en musikvinjett under talad dialog, och ett för Sibelius typiskt 

litet tonpoem där träblåsarna åter spelar en viktig roll. ”Mélisande vid spinnrocken” skildras 

med en ständig ostinatodrill i altfiolen. Det avslutande ”Mélisandes död” är ett starkt och 

gripande stycke, inte helt olik “Mor Aases död” ur Griegs Peer Gynt, med sina långa melodier 

i sordinerade stråkar. 

 Sibelius dirigerade själv de allra flesta av de femton föreställningarna av dramat på 

Svenska Teatern i Helsingfors 1905, och sammanställde samma år en konsertsvit som är 

genomsyrad av melodisk rikedom, stämningsmättad täthet och charm. 

 

 

 

 

 

 

Benjamin Staern  Wave Movements   11’ 

F 1978 

 

Benjamin Staern studerade musikteori privat för Staffan Storm, komposition för Mattias 

Svensson och musikvetenskap vid Lunds Universitet. Studierna i komposition fortsatte vid 

Musikhögskolan i Malmö, efter 1998 för bland andra Rolf Martinsson, Kent Olofsson, Hans 

Gefors, Per Mårtensson, Lars Sandberg och Luca Francesconi. 



 Han har komponerat musik för symfoniorkester, kammarmusik och diverse soloverk i ett 

tonspråk som kan beskrivas som en ”syntes av abstrakta teorier i förening med dagsaktuella 

händelser i samhället”. Han har också komponerat elektroakustisk musik, och hans verk har 

framförts vid svenska och nordiska festivaler för samtida musik. 

 Sedan barndomen har Staern fascinerats av vatten, och när han började komponera har 

vattnet dykt upp i flera verk, bl.a. Dropwaves för pianosolo, och orkesterverken Bells and 

Waves, Waterfall, hornkonserten Pont de la Mer och första symfonin som fått tillnamnet Polar 

Vortex. Vattnet visar sig genom att kompositionens ”yta” hela tiden förändras på grund av 

krusningar, vågor, forsar, katarakter. Att han kallat sitt nya verk Vågrörelser avslöjar mycket 

av dess struktur och klang. Det börjar rytmiskt suggestivt med ljusa blåsarklanger, 

stråkpizzicato och med lyriskt mjuka marimbaklanger i bakgrunden, nästan dansant. Musiken 

tilltar och avtar, här finns melodisk mystik, stormiga överlagringar och stegringar till riktiga 

vågberg. Det mörknar, och i en avslutande koral de blandas olika elementen – och plötsligt tar 

det slut.   

 Stycket uruppfördes av Staatsorchester Rheinische Philharmonie Koblenz under ledning av 

Daniel Raiskin den 29 maj 2011. Kritiken var mycket positiv, och man ansåg att Staern skapat 

ett lätt tillgängligt och maritimt måleri på drygt tio minuter. 

 

 

 

 

 

Igor Stravinsky  Apollon Musagète   29’ 

1882-1971 I: Naissance d’Apollon 

  II: Variation d’Apollon – Pas d’action, Variation de Calliope,  

  Variation de Polymnie, Variation de Terpsichore, Variation 

   d’Apollon, Pas de deux, Coda, Apothéose 

 

Baletten Apollon Musagète är något helt annat än de kraftfulla baletter Stravinsky skrev på 

1910-talet (Eldfågeln, Petrusjka, Våroffer). När han 1927 skrev en halvtimmeslång balett att 

framföras i Kongressbibliotekets små lokaler i Washington visade han att han erövrat nya sätt 

att uttrycka sig på. Dansare var den hyllade Serge Lifar, och för koreografin svarade den 

legendariske Balanchine. 

 Att baletten skulle handla om mytiska figurer från det forna Grekland var något som 

Stravinsky själv hittade på, liksom han bestämde att verket skulle skrivas för stråkorkester. 

Det antika hade han fått smak på efter att nyligen ha fullbordat oratoriet Oedipus Rex. 

 I den nya baletten om guden Apollo och konsternas muser strävade han efter att hitta 

melodier som knöt an till klassiska versmått som alexandriner, och musiken är ett första steg 

mot en utvecklad polyfon stil, som skulle blomma ut i hans senare verk. 

 

     Stig Jacobsson  

 


