
Från Bach till Bäck -
en resa i vatten, ord och ton

Bas: Lene Kristjansen Edström
Fiol: Ann-Marie Josefsson

Flöjt: Anna Risberg

Trion Bas, Fiol och FlöjtTrion Bas, Fiol och FlöjtTrion Bas, Fiol och FlöjtTrion Bas, Fiol och FlöjtTrion Bas, Fiol och Flöjt består av Lene Kristjansen Edström, kontrabas, Ann-
Marie Josefsson, violin och Anna Risberg, tvärflöjt. Trion är bosatt i Avestatrakten
och spelar tillsammans i Södra Dalarnas kammarorkester. Lene är verksam som
musikpedagog och musikterapeut vid Avesta kommunala musikskola. Hon skriver
också dikter. Ann-Marie är egenföretagare inom musik och trädgård. Anna frilansar
på heltid inom musik, musikterapi och musikpedagogik.

Gruppen framför svensk musik, varvat med utomeuropeisk, musik från tidigt
sextonhundratal men också från våra egna dagar. Trion använder också Lenes dikter.
Lenes poesi handlar om livet här och nu, om naturen, om det lilla och nära, det som
vi ofta glömmer bort.

Programmen kan beskrivas som en finstämd blandning av klassisk musik,
folkmusik och poesi. I programmet från Bach till Bäck har trion gjort en ”djupdykning”
i musik som på olika sätt kan härröras till vatten.

Trion “Bas Fiol &Flöjt”

Dikter  av Lene Kristjansen Edström
Bild: Inga Kristjansen

Från Bach till BäckFrån Bach till BäckFrån Bach till BäckFrån Bach till BäckFrån Bach till Bäck är rubriken på vårt
musikprogram med vattentema. Bach betyder bäck
på tyska och står för två inslag i programmet. Bäck
är också efternamnet på en av våra egna
nittonhundratalskompositörer; Sven-Erik Bäck. Bäck
lät sig inspireras av poesi i sitt skrivande. Ord och
musik kan samverka på många sätt. Det hoppas vi få
visa under vår musikaliska resa där musiken på olika
sätt kan härröras till vatten. Vi önskar Er alla en
trevlig stund.

Lene, Ann-Marie, Anna

Från Bach till Bäck sommaren 2008

12 juli Svärdsjö kyrka 18.00

17 juli Grangärde kyrka 19.00

19 juli Norns kapell 18.00

20 juli Silvberg kl 18.00

21 juli By kyrka 12.00

24 juli Folkärna kyrka 19.00

17 augusti Norbergs kyrka 19.00



Dikt: Orden

Avresan till Jerusalem Avresan till Jerusalem Avresan till Jerusalem Avresan till Jerusalem Avresan till Jerusalem Stefan Nilsson  (1955-)
År 1896 utvandrar 37 personer från Nås socken och säljer allt de äger, i
tron att ett nytt liv väntar dem i Jerusalem. Händelsen ligger till grund för
Selma Lagerlöfs berömda roman Jerusalem. En svensk filmatisering
gjordes 1996 med musik av Stefan Nilsson. Spilåpipans ensliga framtoning
och fiolens frejdiga melodispel uttrycker sorg – glädje, sorg och vemod
över att lämna fädernejorden men samtidigt förväntan och hopp inför
drömmen om en ny framtid. Hur lång denna resa var, kan vara svårt för
oss att förstå som idag, nästintill obehindrat, reser över hela världen.

Arioso Arioso Arioso Arioso Arioso J.S. Bach (1685-1750) Ur Cantata nr156
Beethoven sägs ha sagt om sin kollega, att han istället för Bach (bäck)
borde ha hetat ”Meer”(ocean). Han lämnade ett otaligt antal verk efter sig
och hade stort inflytande på samtida och senare kompositörer och musiker.
Ariosot är från en av Bach́ s drygt 200 kantater.

Dikt: Vattendroppen

Watermusic Watermusic Watermusic Watermusic Watermusic G.F. Händel  (1685-1759) Bourrée-Minuet-Air-Hornpipe
Vatten som vår ständiga följeslagare är ofta inspirationskälla till olika typer
av konstnärliga installationer. Många försöker bygga scener för
framträdanden i just vatten. Det skedde redan under 1700-talet. Watermusic
är ett av Händels mest kända instrumentalverk och skrevs 1715-1717.
Musiken var ett beställningsverk för kungliga festligheter. Den uruppfördes
1717 av orkester ombord på en båt på floden Themsen i London, på den
tiden en mycket spektakulär händelse.

Hornpipe Hornpipe Hornpipe Hornpipe Hornpipe The Redhired boy -  King of the Fairies
Hornpipe är en folklig dans med säte i England Skottland och Irland. Dansen
förekom i olika former och var mycket populär under 1600-1700 talet. Som
solodans var det ofta sjömännen som dansade. Hornpipe förekom även i
dåtidens konstmusik av Händel, Purcell, Bach m fl

Dikt: Spindelväven

Yumejí s theme Yumejí s theme Yumejí s theme Yumejí s theme Yumejí s theme Shigeru Umebayashi  (1951 -)
En beskrivning av hur våra liv vävs samman får vi i filmen “In the Mood for
Love” (2001) där Shigeru Umebayashi har gjort musiken. Filmen är ett
vackert kärleksdrama om två grannars förbjudna möten. Det här  temat
följer huvudpersonen Yumeji, genom hela filmen. Ann-Mari Josefsson har
bearbetat musiken för fiol, bas och piano.

Skärgårdsidyll Skärgårdsidyll Skärgårdsidyll Skärgårdsidyll Skärgårdsidyll Stefan Nilsson (1955-)
Här beger vi oss till sommar, svensk skärgård och karaktärerna på Saltö:
Skärgårdsdoktorn Johan Steen, hustrun Eva, den gamle skärgårdsdoktorn
Axel, syster Berit, fiskargubben Sören samt Wilma, Johan och Evas dotter.

Londontrio Nr 1 Londontrio Nr 1 Londontrio Nr 1 Londontrio Nr 1 Londontrio Nr 1 Joseph Haydn (1732-1809)  Allegro-Andante-Vivace
Haydn var redan från unga år anställd hos en furste i det österrikiska
Eisenstadt där han blev kvar i hela trettio år. Först vid furstens död 1790
blev han fri att ta andra erbjudanden. Ett kom från London. Haydń s
åtagande var att skriva sex nya symfonier. Flera av hans vänner avrådde
honom från att åka på grund av sin ålder, 61 år. Trots det reste Haydn
över Engelska kanalen och anlände till London nyårsdagen1791. För första
gången skrev han musik direkt för en betalande publik och det var deras
bifall, inte furst Esterházys, som avgjorde verkens framtid. Bifallet var
stort och Haydn blev firad. Han stannade i 1 ½ år och återkom ett par år
senare. Troligt är att denna Londontrio tillkom under någon av hans
Londonvistelser.

Dikt: Jag tar mitt kärl

Andante ur Sonata för flöjtsoloAndante ur Sonata för flöjtsoloAndante ur Sonata för flöjtsoloAndante ur Sonata för flöjtsoloAndante ur Sonata för flöjtsolo Sven-Erik Bäck (1919-1994)
Bäck skrev modern konstmusik. Han ingick i den så kallade
måndagsgruppen, en grupp som träffades en gång i veckan för att diskutera
komposition. Man ville skapa något nytt, slå ett slag för modernt musikaliskt
skapande. Här kommer ett smakprov på svensk modern konstmusik.
Avsaknaden av musikens indelning i takter gör att vi får följa tonernas
färd förutsättningslöst och låta dem leva sitt eget liv, flytande som
vattendrag. Vi får för en stund följa Lenes uppmaning i dikten: ”Jag gör en
resa i mitt inre och en upplevelse …”

Brusa högre lilla åBrusa högre lilla åBrusa högre lilla åBrusa högre lilla åBrusa högre lilla å Björn J:son Lind  (1944-)
Ån är kanske inte det vattendrag som ”brusar” starkast. Melodin består till
största delen av långa bärande toner. Till oss kanske det kan bli en
uppmaning i dagens så kallade ”mediabrus” att lyssna till det som inte
brusar mest. Brusa högre lilla å, här arrangerad för bas, violin och flöjt av
Anna Risberg.

Dikt: Snöflingor

Badinaire ur orkestersvit nr 2 Badinaire ur orkestersvit nr 2 Badinaire ur orkestersvit nr 2 Badinaire ur orkestersvit nr 2 Badinaire ur orkestersvit nr 2 J.S. Bach (1685-1750)
Badinaire, badinage på franska, betyder ”skämt” och användes som
beteckning i danssviter under 1700-talet. Det här kända stycket skulle
kunna gestalta virvlande snöflingor i sin lättsamma karaktär. Vi vill tacka
för oss och låter Badinaire bjuda upp till ”dans en stund på jorden”.
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