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Måndag 27 april 2015, fri entré 
Konsertsalen, Musikhögskolan 

Onsdag 29 april 19.00, Konsertsalen 
SYMFONISKA DANSER , CELL O  
OCH BOSSA NOVA 

Akademiska orkestern spelar musik av Rachma-
ninov, Jobim och Faria. Solist: Gustavo Tavares, 
cello. Dirigent: Katarina Andreasson. 
 
Maj 

 
Måndag 4 maj 12.30, Teater hundraettan 
AL EXANDRE  DA SILVA  
– ACCOUSTIC BRAZIL IAN  CONCERT 

Guitar and vocals, brazilian music 
 
Måndag 4 maj 19.00, Teater hundraettan 
ILESSI & L AZER  KAT 

Concert with Ilessi and Lazer Kat including 
Ilessi – singer, Mikael Wåhin – piano, Maurício 
Figueiredo – double bass, Max Häggberg – 
drums. In the program: music by new Brazilan 
and Swedish composers. 
 
Tisdag 5 maj 19.30, Konsertsalen 
AVSLUTN IN GSKONSERT VID  MUSIKLÄRAR-
UTB ILDNINGEN 

Dan Göransson, elgitarr & Rasmus Szemenkar, 
trumset 
 
Onsdag 6 maj 19.00, Konsertsalen 
EXAMENSKONSERT VID  PROGRAMMET F ÖR  
KAMMARMUSIK  

Fredrik Upmark piano & Mattias Gunnari, sång 
 



 

 

Kevin Volans räknas som en av Sydafrikas största tonsättare och är känd 
för sin minimalistiska stil. Han föddes i Pietermaritzburg, studerade sedan 
i Johannesburg och Aberdeen för att sedan hamna i Köln för studier hos 
Karl-Heinz Stockhausen. Han har skrivit flera solon för slagverk som She 
who sleeps with a small blanket, Akrodha och Asanga.  
 
Anders Koppel växte upp i ett hem med musik, då hans pappa, Herman 
Koppel, var en av sin generations största danska tonsättare. Hans musik 
kännetecknas av ett modernt och virtuost tonspråk, med starka influenser 
från jazz-, rock och latinamerikansk musik. Han har även skrivit Toccata 
för vibrafon och marimba samt fyra marimbakonserter. 
 
Tobias Broström är en tonsättare med starka band till rytmiken, då han 
själv är utbildad slagverkare vid musikhögskolan i Malmö. Genombrottet 
kom med Arena – slagverkskonsert nr 1 men han har skrivit en uppsjö av 
verk för slagverk i både stora och små format och stilar från dundrande 
trummor till atmosfäriska marimbaklanger.  
 
John Thrower är en kanadensisk tonsättare och klarinettist. Han började 
studera klarinett vid 8 års ålder och redan vid 16(!) års ålder blev han 
stämledare i Saskatoon Symphony Orchestra. Han har studerat i Saskat-
chewan och Toronto för att sedan studera elektronisk musik i Stockholm. 
Sedan 80-talet bor han dock i Stuttgart. 
 
Leigh Howard Stevens är ett av de största namnen i marimbans värld. 
Han är främst känd för sin teknikhandbok Method of Movement och för 
fyrklubbsgreppet uppkallat efter honom, Stevens-greppet som jag själv 
spelar med. Han är även känd för de olika träeffekter som återfinns i 
stycket Rhythmic Caprice, det banbrytande användandet av hårda trä-
skaft i klubborna istället för flexibel rotting samt tekniker som en-
handstremolo och sina transkriptioner av Bach. 
 
 
 
 

Dennis Karlsson 
 

Program 
 

Asanga  Kevin Volans (1949–) 
  
 
Tarantella  Anders Koppel (1947–) 
  
 
Twilight  Tobias Broström (1978–) 
  
 
Aurora Borealis John Thrower (1951–) 

1. Starry Night 
2. Light Waves 
3. Aurora’s Dance 

  
 
Rhythmic Caprice Leigh Howard Stevens (1953–) 
  
 

 

!" 

 

 

Medverkande 
Dennis Karlsson – slagverk 

Johanna Karlsson – violin 

Carl-David Österberg – slagverk 

Henrik Wassenius – slagverk 

Rasmus Hansson - slagverk 


