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Fransk kammarmusik med historia

Knut Ståhlberg, Paris, på turné
med Gageego! från Göteborg

– Musik är ju egentligen inte min avdelning, säger Knut Ståhlberg. Men jag
intresserar mig för epoken och för människorna. Musikernas eget liv förs
inte fram på samma sätt som konstnärer och författare. De är på något sätt
gömda bakom sin musik. Men musiken är ju inget som föds ur en ensam
människas idéer. Man kan inte lösgöra något från politiken: Chopin
upplevde två viktiga revolutioner; Satie ett stort krig.
Salon Moderne kallas programmet där Knut Ståhlberg bildar kontrapunkt
till Gageego!:s tolkningar av franska kompositörer från 1800-talet till idag.
– Det här är en gammal idé från Fredrik Österling som tidigare komponerade
för Musik i Väst, berättar Jonas Larsson, en av slagverkarna i Gageego!.
Musiken kommer att vara av Chopin, Satie, Ravel, Dutilleux, Boulez och
Xenakis.
– Den här musiken är en viktig länk till dagens musik. Den är en
förutsättning för den musik som komponeras idag. All musik kommer ju från
något sammanhang och vi tror att Knut ska kunna spegla vad som hände i
Paris, och atmosfären där, under den här tiden.
Ett nyskrivet verk av den unge parisaren François Sahran kommer också
att uruppföras.
Musikerna i gruppen Gageego! kommer från Göteborgsoperan och
Symfonikerna och de har sedan starten 1995 uruppfört ett femtontal verk.
De har specialiserat sig på ny svensk musik, men spelar gärna konstmusik
från hela 1900-talet. Sitt namn har de tagit från en gammal legend som
säger att mänsklighetens första uttalade ord var just Gageego!, vilket skulle
ha yttrats över en makalös utsikt efter en mödosam klättring. Allt enligt
Gageego!.
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För mer information, kontakta Staffan Albinsson på Musik i Väst,
tel 0703-49 21 60, e-post staffan.albinsson@miv.se

PRESSMEDDELANDE

Kammarmusikensemblen Gageego! är ett aktat namn i Göteborgs
musikkretsar. Den 9-13 april släpper Musik i Väst ut ensemblen på turné i
Västsverige tillsammans med åldermannen inom svensk radiorapportering:
Knut Ståhlberg, Paris.
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Läs gärna Knut Ståhlbergs bok ”Paris på de älskades tid” där han bland annat skriver om
författarinnan George Sands förhållande med Frédéric Chopin.
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