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Wolfgang Amadeus Mozart og Antonin Dvorak
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) er musikkhistoriens største vidunderbarn som begynte å
komponere allerede som fireåring. Da han døde i 1791, bare 35 år gammel, etterlot han seg et stort
antall nyskapende storverk i alle genre.
Serenaden i G-dur som kalles “Eine kleine Nachtmusik”, er en av Mozarts mest kjente verk. Den
andre satsen i Eine kleine Nachtmusik har tittelen “romanse”. En romanse var opprinnelig en sang,
men fra 1700-tallet ble betegnelsen også brukt om enkle og melodiske instrumentalverk. En av de
vakreste og mest kjente er Antonin Dvoraks (1841-1904) fiolinromanse i F-moll som begynner i Fmoll, men toner optimistisk ut i F-dur.
Programmets tredje verk er Mozarts symfoni nr. 40 i G-moll som ble skrevet sommeren 1788. Dette
var en av de tyngste periodene i Mozarts liv, med sykdom og dårlig økonomi. I juni døde parets seks
måneder gamle datter Theresia. Men midt i sitt livs misere, skrev Mozart sine to siste symfonier. Den
store G-moll-symfonien er ukonvensjonell og nyskapende på flere måter. Den tematiske
enhetligheten representerte også noe nytt – hele første sats er basert på to temaer som i ulike
former går igjen gjennom hele satsen. Sist men ikke minst peker de stormfulle toneartsskiftene i siste
sats langt fremover i musikkhistorien.

Orkesteret, dirigenten og støttespillerne
Tromsø byorkester ble reetablert i 2003 og har på det meste rundt 50 musikere. Orkesteret
har vanligvis to konserter pr. sesong..
Orkesterets faste dirigent, Geir Davidsen, underviser ved Høgskolen i Tromsø, Avdeling for kunstfag.
Han er en av Norges fremste utøvere på
messinginstrumentet eufonium og jobber
med et doktorgrads-prosjekt omkring
alternative spilleteknikker for
messinginstrumenter.
Vi retter en stor takk til Høgskolen i
Tromsø for årlig støtte. Andre
støttespillere er Troms musikkråd og
Tromsø kommune.

Solist
Kveldens solist er Bogumila Dowlasz (født
1980) som er konsertmester i Tromsø
Symfoniorkester. Hun er født i Polen og har
tatt mastergrad ved Musikkakademiet i
Lodz. Fra 2003 tok hun videreutdanning ved
Høgskolen i Tromsø, avd. for kunstfag. Hun
har turnert i flere land i Europa og
Amerika. I 2009 begynner hun i ny jobb i
Oslo Filharmoniske Orkester. Tromsø
Byorkester ønsker Bogumila lykke til i den
nye jobben og takker for inspirerende instruksjon gjennom flere år.

… tilbyr våren 2009 flg. moduler innen studietilbudet Kunst- og kulturformidling.

 Publikumsutvikling» (15 sp)
Hvordan få flere og nye mennesker til å oppsøke kunst- og kulturopplevelser.

 Personal- og kompetanseutvikling i kunst- og
kulturinstitusjoner (15 sp)
Hvordan utvikle ferdigheter i ledelse og kunnskapsutvikling i kunst- og
kulturorganisasjoner.
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Mer informasjon se http://www.hitos.no/afk-studier/
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