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” Vad har kammarmusik med yttrandefrihet att göra? Mer än man 

skulle kunna tro. Denna vinter är det 250 år sedan yttrandefriheten 

föddes, just i lilla Sverige. De allra första kammarmusikerna tog ton 

vid hoven, utanför kyrkans kontroll. Ett första steg mot friheten. 

Kammarmusikens andra stora våg svallar efter Upplysningen,  

i slutet av sjuttonhundratalet. Haydn och Mozart visar vägen, 

Schubert och Beethoven tar vid. De hamrar ju på för mänskliga 

rättigheter, ytttrandefriheten inte minst! 

Nog verkar de stora mästarna ha haft allra roligast när de skrev  

för kammaren? Några få instrument i lyhört samtal, som den  

politiska klubben, eller kärleksmötet bakom tyllgardinen. Varje  

instrument är sin egen fria röst: upprörd, vred eller innerlig.  

Varje instrument underordnar sig bara stycket - och sin broders öra.

Vår tid premierar fortet, den dånande demagogin.  

Kan stråkkvartetten då vara en övning i demokrati?  

Varför inte? Allas röster lika mycket värda, och lyssnandet det  

viktigaste av allt. ”

Ulrika Knutson, journalist och författare



FREDAG 24 FEBRUARI
19.00 KRIG & FRED
Folkets Hus, Trollhättan. Pris 200 kr (serviceavgift tillkommer vid förköp).

musik Cecilie Løken: I know why the caged bird sings.  
 Camille Saint-Saëns: Un violin dans le soir och Une  
 flûte invisible.  
 Ernest Chausson: Chansons Perpetuelle.  
 Dimitri Sjostakovitj: Stråkkvartett nr 8.  
 L van Beethoven: Heiliger Gedankesang från  
 stråkkvartett op 132.  
 Jean Sibelius:  Andante Festivo

artister Philippe Graffin - violin, Eszter Haffner - violin,  
 Rachel Roberts - viola, Claudio Bohorquez - cello,  
 Per Nyström - cello, Ewa Kupiec - piano,  
 Cecilie Løken - flöjt, Gitta-Maria Sjöberg - sopran,  
 Bernhard Greter - piano, Winter Orchestra, N3 Strings

Berättare  Ulrika Knutson 

LÖRDAG 25 FEBRUARI
15.00 ÄLSKANDE OCH LIDANDE  
Folkets Hus, Trollhättan. Pris 200 kr.

musik Clara Schumann:  Andante from pianotrio G-minor op 17.  
 Johannes Brahms: Cellosonat i F-dur.  
 Sergey Prokofiev: ur Romeo & Julia svit för solopiano 

artister  Eszter Haffner - violin, Claudio Bohorquez - cello,  
 Ewa Kupiec - piano, Per Nyström - cello 

Berättare  Ulrika Knutson

17.30 AURORA TALKS  
Folkets Hus, Trollhättan. Fri entré..

Berättare Ulrika Knutson tillsammans med Cecilie Løken  
 och Philippe Graffin  

19.00 EN SPANSK SYMFONI  
Folkets Hus, Trollhättan. Pris 200 kr.

musik Monolog - Cecilie Løken/Thomas Huttenlocher.  
 Joaquin Torina: El oration del torero.  
 Eduardo Lalo: Symphony Espagnole

artister Philippe Graffin - violin, Eszter Haffner - violin,  
 Rachel Roberts - viola,  Per Nyström - cello,  
 Cecilie Løken - flöjt, Winter Orchestra 

Berättare  Ulrika Knutson

21.30 VERKLÄRTE NACHT  
Folkets Hus, Trollhättan. Pris 200 kr.

musik Victoria Borisova-Ollas: Silent Island for solopiano.  
 Karl Weigl: Ein Stelldischein.   
 Arnold Schönberg:  Verklärte Nacht

artister  Philippe Graffin - violin, Eszter Haffner - violin,  
 Rachel Roberts - viola, Claudio Bohorquez - cello,  
 Per Nyström - cello, Ewa Kupiec - piano,  
 Gitta-Maria Sjöberg - sopran,Winter Orchestra  

Berättare  Ulrika Knutson

SÖNDAG 26 FEBRUARI
11.00 PIONJÄRER OCH LEGENDER   
Folkets Hus, Trollhättan. Pris 200 kr (serviceavgift tillkommer vid förköp).

musik Rebecka Clarke:  Viola sonata.  
 Amy Beach:  Theme & variations för flöjt  
 och stråkkvartett op 80.   
 Anton Arenskij: Pianotrio op 32 
artister Philippe Graffin - violin, Eszter Haffner - violin,  
 Rachel Roberts - viola, Per Nyström - cello,   
 Cecilie Løken - flöjt, Ewa Kupiec - piano

Berättare  Ulrika Knutson med artister

13.30 AURORA TALKS  
Folkets Hus, Trollhättan. Fri entré..

Berättare Ulrika Knutson tillsammans med  
 Gitta-Maria Sjöberg

15.00 NORDISKA KLANGER OCH MYTER   
Folkets Hus, Trollhättan. Pris 200 kr (serviceavgift tillkommer vid förköp).

musik Anna-Lena Laurin - sånger.  
 Victoria Borisova-Ollas: Elegy for soloflute.   
 Nordiska romanser med Gitta-Maria Sjöberg,  
 Kurt Atterberg: Sinfonia för stråkar op 53 

artister Philippe Graffin - violin, Eszter Haffner - violin,  
 Rachel Roberts - viola,  Per Nyström - cello,  
 Cecilie Løken - flöjt,Gitta-Maria Sjöberg - sopran,  
 Bernhard Greter - piano, Winter Orchestra,   
 Pristagare från Polstjärnepriset 2017

Berättare  Ulrika Knutson

Klippkort 6
Gäller för totalt  6 entrebiljetter vid valfria festivalkonserter,  
max 2 klipp/konsert.

Bästa platserna reserverade för alla med Klippkort 
Pris: 990 kr (ordinarie pris: 1200 kr)
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VERKLÄRTE NACHT

Det går två mänskor på en ödslig hed och månen högt 
däruppe följer med. Och månen skrider över höga 
granar men ingenting fördunklar himlens ljus och inga 
svarta moln man anar. Vi hör en kvinna tala:

- Jag bär ett barn som ej är ditt, jag går i synd här 
bredvid dig. Jag har förbrutit mig – av längtan.  
Jag hade slutat tro på lyckan men kände dock en 
smärtsam trängtan till livsinnehåll, till moderslycka 
och plikt. Då blev jag djärv och fräck. Jag lät mig 
omfamnas i skräck och gav mig åt en okänd man 
men jag var lycklig efteråt. Men livet hämnades på 
mig; nu har jag ju mött dig, O dig!

Hon går med obestämda steg och månen högt där-
uppe följer med. Hennes ögon drunknar i dess ljus. 
Vi hör en mansröst tala:

- Det barn som du ska föda fram kan aldrig vara  
någon skam. O se hur härligt världen skimrar! Det  
står en glans kring alla ting. På kyligt hav vi driver 
kring medan en märklig värme flimrar från dig i mig, 
från mig i dig. Det undret ska ditt barn förklara.  
Det föds till mig och genom mig. Du gör mig ljus.  
Jag är förbytt. Du har gjort mig till barn på nytt.

Han lyfter henne i sin famn. I luften kysser dom 
varann. Två mänskor i en ljus, förklarad natt.

Konstnär: Emil Nolde

(Verklärte Nacht av Richard Dehmel, svensk tolkning: Göran Martling)



AURORA OCH TVÅSTAD

Aurora Music föddes ur kärlek till den klassiska musiken 
och den kraft och skönhet den besitter. Aurora Music 
var från början en dröm, en önskan om att få dela vårt 
djupa personliga engagemang med publik och artister. 
Att skapa möjligheter för publik, världsledande artister 
och unga musiker. Att uppleva hur musiken har makt att 
påverka och till och med förändra våra liv. Kärleken till 
musiken har besvarats, drömmen har blivit verklighet. 
Med Aurora Music för vi nu ut den klassiska musiken 
till alla delar av samhället och skapar levande och beri-
kande möten mellan artister och publik. 

Ett energigivande ömsesidigt möte. Och genom den 
gemensamma upplevelsen blir vi alla något mer, vi upp-
går i något som är större än oss själva. Om någon hävdar 
att vi är besatta av den klassiska musiken så tar vi det 
med jämnmod, det är något vi delar med alla de fantas-
tiska artister som uppträder på våra festivaler, och med 
alla de tusentals besökare som kommer för att uppleva.

Jämställdhetsplan
Jämställdhet är en viktig fråga för oss på Aurora. Både 
för att vi vill arbeta aktivt för att förändra samhällets 
syn, men också för att vi om vi ska vara framgångsrika 
i vårt arbete med att sprida den klassiska musiken krävs 
det att vi speglar samhällets värderingar. Vår jämställd-
hetsplan innehåller skarpa målsättningar där kvalitet och 
kreativitet är ledorden.

Tvåstad
Uttalande från kommunledningarna i Trollhättan  
Vänersborg ”Aurora Chamber Music - Trollhättan  
Vänersborg ligger väl i linje med kommunernas ambi-
tioner. I ett interkommunalt projekt har vi visat vägen 
för hur ett gemensamt ansvarstagande i praktiken kan 

fungera och resultera i ett mycket framgångsrikt kul-
turellt samarbete. Tillsammans med aktörerna inom 
Aurora Chamber Music - Trollhättan Vänersborg har 
verksamheten snabbt utvecklats till en av de främsta 
kammarmusiksatsningarna i Europa.”

N3 och Polstjärnepriset
Auroras stora satsningar på professionella unga inter-
nationella musiker är numera väldsberömda. Dessutom 
har vi nära samarbeten med både framgångsrika kultur-
skolan N3 och nationella Polstjärnepriset, där Sveriges 
främsta unga talanger med internationell lyskraft fram-
träder med nordiska vänner. Dessa kommer framträda 
vid denna festival. 

 

Per Nyström
Artistic Director

Ola Larsson
General Manager



MEDVERKANDE:

Returadress: Nordiska Kammarmusikföreningen, Högbergsgatan 30, 116 20 Stockholm

www.auroramusic.se

Ewa Kupiec
Piano

Cecilie Løken
Flute

Bernhard Greter
Piano

Cecilie Løken
Flute

Ulrika Knutson
Berättare

Rachel Roberts
Viola

Claudio Bohorquez
Cello

Gitta-Maria Sjöberg
Sopran

Philippe Graffin
violin

Eszter Haffner
Violin


