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Harald Molander. 

och musikutställningens paviljong. 

ställningen, vid hvars ordnande han 
haft till biträde sekreterare n, hr Johan
nes Svanberg, den förtjenstfulle förfat
taren till Anteckningar om Göteborgs 
stora teater samt Va sateatern, och der-
j ein te hr O. Malmgren, regissör för 
matinékonserterna. 

En vy öfver fasaden af teater och 
musikutställningens paviljong lem na vi 
här och tillika ett porträtt af dess 
»förste man», om hvilken äfven några 
korta biografiska notiser må meddelas. 

Johan Harald Molander, son af 
med. dr J. Molander och hans maka, 
född Dybeck, är född i Stockholm den 
17 mars 1858. Efter år 1877 tagen 
studentexamen och tre års studier vid 
Upsala akademi gjorde han på grund 
af vacklande helsa afbrott i det akade

miska arbetet 
\ och vistades i 

utlandet åren 
1883 och 1885, 
då han å kon
tinentens större 
teatrar gjorde 
sceniska stu
dier, och har 
han under flere 
år sedermera 
gjort utländska 
resor för att 
rikta sitt ve
tande och lägga 
en god grund 
för sin l itterära 
verksamhet. 

Harald Mo
landers begåf-
ning som dra
matisk förfat
tare röjde sig 
rätt snart, näm
ligen redan år 
1881 i enakts-
komedien Ro
coco och för
nämligast uti 
sorgspelet Fur
stinnan Gogol, 

Harald Molander. 
Teater- och musikutställningens kommissarie. 

jå det beslöts att med konst- och 

f industriutställningen i vår huf-
vudstad denna sommar förena 

en teater- och musikutställning, gälde 
det att finna rätta mannen för ordnan
det af en sådan, och man behöfde ej 
länge tveka i valet, ty man egde här 
på platsen en dertiil väl qvalificerad 
person, som under låogvarig verksam
het med teaterregie och hemmastadd 
på konstens och litteraturens områdeu 
syntes nästan sjelfskrifven för den 
maktpåliggande befattningen att taga 
om hand ordnandet af denna utställ
ning. Mannen var Harald Molander, 
som nu under 
denna säsong f 
gjort sig sär-
skildt fördelak
tigt bemärkt 
i egenskap af 
intendent vid 
Vasateatern. 

Den 6 maj 
valdes hr Mo
lander till kom
missarie för tea
ter- och musik
utställningen, 

sedan planen 
för denna af ho
nom utarbetats 
och af denna 

utställnings 
komité gillats, 
hvarefter åt ho
nom uppdrogs 
att utföra och 
leda arbetet i 

öfverensstäm-
melse med de n 
uppgjorda pla
nen. Resultatet 
af detta arbete 
föreligger nu i ^ 
den vackra ut- Teater
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skådespel i fem akter, 1883, efter hvil-
ket följde Vårflod, komedi i fyia akter, 
1884, dessa alla gifna å Dramatiska 
teatern. 

Molander tog nu 1884 anställning 
som öfverregissör vid Nya teatern i 
hufvudstaden och innehade denna be
fattning till 1886, då han blef inten
dent vid Svenska teatern i Helsing
fors, hvilken befattning han särdeles 
förtjecstfullt skötte till år 1 893. Efter 
att sedan ha varit ledare för några 
stöire turnéer i landsorten inträdde 
han förliden höst i befattningen som 
intendent vid Vasateatern hos di rektör 
Eanft. 

Harald Molanders författareverksam
het ligger egentligen utom det konst
område, hvarmed en musiktidning har 
att befatta sig; emellertid må den bio
grafiska teckningen fullständiges med 
omnämnandet af hans öfriga litterära 
verk. Förteckningen af dessa upp tager 
Beatrice, skådespel i fem a kter, Flirta
tion, lustspel i tre akter, hvaijemte han 
öfversatt Ponsards »Horatius och Ly 
dia», V. Hugos skådespel »Kungen 
roar sig», Coppés skådespel »Severo 
Torelli», Lud vik Döczis »Kyssen», ko
medi i fyra akter, och Ibsens »Kär
lekens komedi». Förra året utkom af 
honom En lyckoriddare, beiättelse från 
1600-talet. Hans litterära verksamhet 
omfattar äfven bearbetningar af ett 
femtiotal skådespel, lustspel, opera och 
operett-texter samt noveller, resebref, 
kritiker, uppsatser om teater och dra
matik m. m. 

Harald Molander ingick 1 888 i Hel
singfors äktenskap med den behagliga 
operasångerskan Lydia Wessler, bördig 
från Gefle, som efter studier vid Mu
sikaliska akademien gjorde sin debut 
â k. operan i Stockholm men strax 
derefter tog anställning vid Svenska 
teatern i Helsingfors. 

H  

Teater- och musikutställ
ningen. 

r*. id de stora expositionerna i ut-
landet under sen&ste årtionde 

^ har sällan saknats en afdelning 
för teater och musik såsom represen
tativ för tn betydande faktor i det 
kulturella samhällslifvet. Så ha i Wien 
1893 och i Paris 1896 till och med 
internatioLella teater- och musikutställ
ningar egt rum. 

Det intresse dessa utställningar väckt 
torde ha gifvit första impulsen till an
ordnandet af tn svensk teater- och 
musikafdelning vid Stockholmsutställ
ningen under denna sommar. Direktör 
L. Josephson, outtröttlig i sina sträfvan-
den för den konst, i hvars tjenst han 
en hel mannaålder arbetat, vä ckte för
sta förslaget dertill, och skådespelaren 
E. Hillberg torde ha satt den första 
pressreklamen i scen, tills k. operans 

chef, kammarherre A. Burén, i januari 
1896 sammankallade ett möte, der 
under ordförandeskap af öfverståthål-
laren Tamm förslaget dryftades och 
befanns lifligt intressera ett stor antal 
teater- och musikvänner i hufvudstaden. 
En komité tillsattes för utarbetande af 
detaljerad plan till utställningen och 
för anskaffande af nödiga medel, och, 
då dess förarbeten voro afslutade, be
slöts å ett nytt möte i början af maj 
om utställningens anordnande samt 
uppdrogs åt samma komité, som för-
beredt projektet, att genomföra det
samma. 

Denna komité består af kammar
herre A. Burén, ordförande, kommissa
rien för industriutställningen, gross
handlaren A. Thiel, konst- och industri
utställningens byggnadschef, arkitekten 
C. Möller, brukspatron K. Michaelson, 
dekorationsmålaren C. Grabow samt 
intendenten H. Molander, hvilken sist
nämnde valdes t ill utställningens kom
missarie. 

Ändamåltt med denna utställning är 
att gifva en åskådlig bild af den sven
ska teaterns och musikens utveckling 
från äldre tider till våia dagar, dels 
genom exposition af konstnärligt och 
tekniskt märkliga föremål, som tjenat 
till medel för eller bära vittne om 
denna utveckling, samt porträtt och 
minnen af personer, som befordrat 
densamma, dels genom prestationer af 
svensk dramatisk konst och musik, 
representativa för olika tidehvarf. 

På höjden ofvan Biologiska museum 
invid trädgårds- och konserthallen samt 
i direkt samband med denna är utställ
ningens paviljong uppförd af bygg
mästaren Olsson efter ritningar af ar
kitekterna Möller, Heurlin och Dahl
berg. Inredningen, enligt förslag af 
hr C. Grabow, är säi deles prydlig. 
Dekoreringen är hållen i ljusgrönt, 
guld och hvitt med rika gipsornament, 
och särskild omsorg har egnats åt be
lysningen, som sker dels genom den 
relativt stora kupolens fönster, dels 
genom transparenta tak i de olika ka
binett, som omgifva det öppna midtel-
partiet. 

Väggarne täckas af porträtt utaf 
dramatiska och musikaliska artister, 
författare och tonsättare, hvaribland 
märkas arbeten sådana som Cabanels 
världsberömda bild af Christine Nils
son såsom Ofelia, en diplomatiskt nog
grann afgjutning af Jenny Linds epi-
tafium i Westminster Abbey samt be
römda porträtt målade af Pasc b, Kraff t, 
Södermark, Troili m. fl. Dertill komma 
dekorationseskisser och kostymbilder af 
Desprèz, Rabery, Ahlgrensson, Scholan-
der, Höckert m. fl. Vidare man uskript 
af svenska dramatiska författare ända 
från 1500 talet till våra dagar, auto-
grafier af våra äldre och yngre ton
sättare, exempelvis originalpartituret 
till »Mitt lif är en våg», märkliga 
aktstycken rörande svenska teaterns 
äldsta historia, egendomliga teater

affischer, kostymer, rustningar, vapen 
och andra accessoirer. 

Af särskildt bestående värde torde 
blifva den samling uppgifter om alla 
i Sverige existerande teatrar, teater
sällskap, musik- och sångsällskap, ua-
dervisningsanstalter, pensionskassor och 
understödsföreningar, hvilken samling 
genom utställningen kommit till stånd, 
för att der tillhandahållas intresserade 
och sedermera doneras till offentligt 
bibliotek. 

Bland utställningens märkligheter 
torde böra räknas en afbildning af den 
gamla operans avantscen och scen, åter-
gifvande sluttablån i operan »Gustaf 
Vasa» enligt eskisser af Duprèz samt 
med fiistående plastiska figurer, allt i 
V3 naturlig storlek. Vidare en afbild
ning i naturlig storlek af Gustaf II I:s 
kabinett i gamla operan — nu befint
ligt å Gripsholm — der konungen och 
Armfeldt förekomma, likaledes plastiskt 
åiergifna. Och slutligen kan nämnas 
en samling porträttbilder i kostym 
(panoptikonbilder), återgifvande Lars 
Hjortsberg såsom kapten Puff, Jenny 
Lind såsom Regementets d otter, Emilie 
Högqvist såsom Orleanska jungfrun, 
Torslow såsom Ludvig X I, N. V. Alm-
löf såsom Bolingbroke, Swartz såsom 
Hamlet, Fr. Deland såsom Konjander, 
Willman såsom Mefistofeles, Arnold
son såsom Fra Diavolo och Elise 
Hwasser såsom Sigrid den fagra. 

Genom en bred öppning med dra-
perier står denna paviljong i förbin
delse med den stora Trädgårdshallen, 
som efter blomsterutställningens slut, 
redan den 22 maj, förvandlas till en 
väldig konsert- och teatersaloDg med 
öfver 1,200 sittplatser. Här gifver 
teater- och musikutställningen tre dagar 
i veckan matinéer, hvilkas program 
dock hittills ej äro i sin helhet defini
tivt bestämda. Följande kan dock 
derom nämnas: 

En särskild orkester under ledning 
af kapellmästaren Halidén har engage
rats för utförande af ordinarie konser
ter och mellanaktsmusik. Konserter af 
k. hofkapellet under hot kapellmästare 
Nordqvists ledning torde vara att på
räkna. Här tänkte man ock gifva de 
bekanta, af professo r A. Noréen ordnade 
svenska skolkomedierna från 16C0-
talet, desamma som under Urban Hjär-
nes ledning då uppfördes i Stockholm 
af Upsala studenter, liksom en af gu
stavianska tidens mest gouterade opera-
comiquer, som afses att gifvas i original
dekorationer och kostymer från Grips
holm och Rosersberg, och slutligen en 
kulturhistoriskt intressant serie tablåer 
och scener, återgifvande olika skeden 
i den svenska teaterns historia. 

En låg entré kommer att tagas så
väl till sjelfva utställningen som till 
dess matinéer. Möjligt öfverskott öfver-
lemnas till de k. teatrarnes och k. hof-
kapellets pensionskassor. 

( H .  M .  Efter Nord. Exp.-Tidn.) 
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På tvenne breda trappuppgångar å 
ömse sidor om Biologiska museet kom
mer man upp till den öppna p lats, vid 
hvars ena ända teater- och musikutställ
ningens paviljong är belägen. Pavil
jongen gör redan utvändigt ett godt 
intryck både genom sin konstruktion 
och de färgornament, som pr yda ytt er
väggarne. Ofvan ingången, de breda 
skjutdörrarne, synes ett emblem i gips 
af lyran, lagern, sångens svan och 
musikinstrument. 

Paviljongens innehåll är lika intres
sant som rikt, vackert och öfverskåd-
ligt ordnadt. Man har från hela lan
det samlat ett arkiv — ty denna ut
ställning bjuder ej på dagens alster, 
som industripalatsets, utan är ett mu
seum, en illustrerad teater- och musik
historia — en samling af typografiska, 
biografiska och statistiska uppgifter. 
Och åskådningsmaterialet består af tu
sentals porträtt, modeller, teckningar, 
dekorationer, kostymer, musikinstru
ment, aktstyckeD, autografier och ku
riosa. 

Paviljongeu bildar en åttkant med 
en hög glaskupol, uppburen af åtta 
kolonner, från hvilka lägre tvärväggar 
utgå och indela sidopartierna i lika 
många kabinett för särskilda grupper 
af föremål. Vid inträdet i paviljongen 
möter blicken en harneskklädd gestalt 
med standar i handen, det är bilden 
af Emilie Högqvist som Orlsanska 
jungfrun * mot bakgrunden af et t glas
skåp med dörrar inåt salongen Ett 
par lysande, fullständiga metallrustn in
gar visa s ig vid väggarne å ömse sidor, 
och mellan dessa och den nämnda bil
den kommer man in i salen. Denna 
gör genast ett behagligt intryck med 
sin liöga glaskupol, under hvilken i 
gipsfält skådas namnen på märkliga 
teater och musikartist-îr, och under 
dessa löper en vacker fris af kolorerade 
taflor med scener ur operor, gifna å 
kgl. operan härstädes. ** På golfvet 
midt under kupolen är en liten rund 
växtgrupp. I kabinettet midt emot 
hufvudingången öppnar sig ett prosce
nium, en i tredjedels naturlig storlek 
utförd afbildning af den gamla gusta
vianska operan, och ridån, målad efter 
Desprez' originalskizz, går upp öfver 
den nämnda slutscenen i »Gustaf Vasa» 
vid operans första uppförande 1 786. 
Den upphöjda scenens figurer, dekora
tioner och kostymer äro tillverkade 
efter ännu befintliga utkast och teck
ningar, och skådebanans utseende bak
om kulisserna skall äfven visa sig, i 
det hela scenen kan vridas rundt. Of
van proscenium synes konung Oscar 
II:s namnschiffer. 

Framför d etta proscenium stå kostym
bilder i kroppsstorlek af Anders Will-
man som Mefistofeles och O. U. Torss-

* Vi vilja påpeka, att någon egentlig por 
trättlikhet icke får väntas hos dessa utställ
ningens figurer, som mera äro kostymbilder. 

* * Dessa äro desamma, som i gamla opera
huset prydde det s. k. Lagergrenska kaféet. 

low som Ludvig XI. Framför dem 
ser man en glastäckt montre — hvit-
målad som de öfriga — innehållande 
föremål från Musikaliska akademien, 
såsom dess jetoner m. m. Utanför 
denna reser sig på en piedestal en 
gipsstaty af Jenny Lind som Norma, 
modellerad af skulptören Söderman. 
Hufvudkabinettet till venster från in
gången visar på en upphöjning den 
omnämnda i naturlig storlek utförda 
kopian af Gustaf III:s arbetsrum i 
operahuset, der konungen, sittande vid 
sin sekretär räcker friherre Gustaf 
Armfelt hans fullmakt som »öfverinten-
dent af Kongl. Maj:ts Hofkapell och 
Spektakler». Midt emot det'a kabinett 
är ingången till konserthallen, och fram
för denna ser man ett skåp med kosty
meringsartiklar, såsom lösnäsor, smink
burkar etc., deribland en flaska med 
saft — det första enkla sminkmedlet. 
Här ser man ock Svante Hedins enkla 
toalettartiklar för scenen, en simpel 
lådspegel med svärtad kork och andra 
dylika utensilier. Äfven andra kosty
meringsartiklar innehållas i detta skåp. 
På ett staffli framför detsamma synes 
en stor portfölj, som innehåller vyer 
öfver teatrar i hela landet. 

I de fyra stora hörnkabinetten äro 
de egentliga utställningsföremålen in
rymda. Det till venster, mellan opera
scenen och Gustaf III:s rum är den 
lyriska scenens och musikartisternas. 
I hörnvinkeln ser man der porträtt af 
konung Oscar II, såsom preses i Mu
sikaliska akademien före sin tronbestig-
ning; der finner man en hel samling 
porträtt och minnen af Jenny Lind, 
oingifvaude en afgjutning af hennes 
epitafium i Westminster Abbey. En 
kostymbild af henne som Regementets 
dotter lär ock komma att der uppstäl
las. Under Cabanels berömda porträtt 
af Christine Nilsson, hvilket hon sjelf 
exponerar, hänger fiolen, hvarpå hon 
som barn spelade vid marknaderna och 
då hon vid 14 års ålder upptogs på 
Ljungby marknad. Den är nu af henne 
skänkt till Nordiska museet efter att 
förut ha hvilat på ett sammetshyenda 
i hennes salonger. En mängd andra 
porträtt i olja etc. af våra lyriska ar
tister från lång tid tillbaka pryda här 
väggarne. 

Hörnkabinettet till höger om scenen 
är den dramatiska konstens. Här ser 
man i hörnet Pasch's originalporträtt 
af Gustaf I II, här stå kostymbilder af 
Lars Hjortsberg som kapten Puff och 
Fredrik Deland som Konjander i sin 
nattrock. 

De öfriga ofvancämnda kostymbil
derna torde småningom komma at t upp .-
8tällas. 

I hörnkabinettet till höger när man 
inträder i paviljongen äro väggarne be
täckta med taflor, framställande större 
och mindre grupper af medlemmar i 
eller representanter för landsortens mu
siksällskap. Äfven enskilda portr ätt af 
teater- och musikkenstnärer förekomma 

här likasom i hörnkabinettet venster 
om ingången, der man finner den in
tressanta utställningen från dansken 
Claudius i Malmö af antika instrument, 
en miniatyrflygel, klaver, spinetter, ;in 
gammal snidad harpa, sträng- och blås
instrument, gammal notskrift etc. Ut
ställningskatalogen innehåller om denna 
samling ett särskildt af egaren förfat-
tadt kapitel. 

Skåpen närmast ingåugen innehålla 
mer eller mindre lysande och dyrbara 
teaterkostymer, och en mängd andra 
montrer hysa gamla affischer, manu
skript och handteckningar, till artister 
förärade hedersgåfvor af silfverkransar 
m. m. En särskildt märklig utställ
ningsartikel är Beethovens dödsmask, 
tillhörig komponisten Siegfr. Saloman. 
Att närmare redogöra för alla föremål, 
eller blott de märkligare, skulle kräfva 
allt för stort utrymme här; hvarför vi 
uppmana för saken intresserade att 
sjelfva besöka och göra bekantskap 
med denna väl ordnade, rikhaltig a och 
i många afseenden intressanta utställ
ning. 

^ 

Andra nordiska musikfesten 
1897. 

Programmets grunddrag. 

iitTesten hålles, som bekant, den 4— 
iSfg 10 juli. De två första dagarne 

Î t äro egnade åt repetitioner. Un
der de fem följande gifvas tre stora 
konserter i den nyuppförda musikhal
len vid Fredrikshof samt i Musikaliska 
akademien tre mindre konserter för 
kammarmusik, sånger vid piano och 
a capella. Den första stora konserten 
gifves pingstdagen och de två följande 
den 8 och 10 juni. Mindre konserter 
gifvas den 7, 9, och 10 juni. 

Hufvudintresset samlar sig naturligt
vis kring de stora konserterna. Man 
h jr leräknat, att hvardera af dessa 
skall kräfva en tid af omkring två 
timmar, oberäknadt pauserna. Fördel
ningen af tiden, så att hvartdera af 
de tre nordiska länderna kan få sin 
ädla tonkonst fylligt representer ad, har 
naturligtvis varit en delika t uppgift för 
generalkomitén. På festen i Köpen
hamn 1888 hade åt det land, som ut-
öfvade värdskapet, anslagits mera tid 
än åt de två andra länderna samman-
lagdt. Nu har man anslagit 160 minu
ter åt Sverige, ICO minuter åt Norge 
och 100 minuter åt Danmark. Som 
bekant har generalkomitén i Stockholm 
med sig adjungerat speciella komitéer 
i Kristiania och Köpenhamn, hvilka 
haft att uppgöra de respektive länder
nas program. Derigenom har man för
delat ansvaret och betryggat sig mot 
nationella dissonanser, hvilket ju var 
af största vigt för att festen må bli 
lyckad. 

Programmen för de stora konserterna 
ha bestämts sålunda: 
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För See ige: 

Vokalverk: Söderman: Missa so-
lennis, dirigerad af Nordqvist. Joseph
son: »Islossning», dir. Hedenblad. Nor
man: Ree., arioso samt ensemble med 
kör ur »Kantat vid Musikaliska akade
miens invigning», dir. Neruda. Wen-
nerberg: Arioso, aria samt solo med 
kör ur »Jesu födelse», dir. Hedenblad. 
Hallström: »Sången», dir. Henneberg. 

Instrumentalverk: Berwald: Sym
foni, dir. Nordqvist. Norman : Uvertyr 
öfver svenska motiv, dir. Nordqvist. 
Rubenson: » Drapa», uvertyr, dir. 
Henneberg. Dente: Violinkonsert, I 
sats, dir. Nordqvist. Hallén: Gustaf 
Vasa-suite, dir. Hallén. Stenhammar: 
Pianokonsert, I sats, dir. Henneberg. 

För Norge: 

J. Svendsen: Symfoni, D dur. J. 
Selmer: La captive. Iv. Holter: Orke-
ster-suite. O. Oisen: Aasgaardsrejen, 
sym'onisk Digtning. Grieg: Piano
konsert. 

Eventuelt utbytes dock G riegs piano
konsert mot följande två eaker: Grieg: 
Bergliot, deklamatorium. Haarklou: 
Ouverture. 

För Danmark: 

N. W. Gade: Symfoni. C. F. E. 
Hornemann: »Kalanus», för soli, kör 
och orkester. E. Hartmann: »Hser-
mœndene», uvertyr. J. P. E. Hart
mann: »Völvens Spaadom», för mans
kör och orkester. N. W. Gade: In
ledningsscen ur »Balders Dröm», för 
barytonsolo, kör och orkester. P. E. 
Lange-Müller: S ange, med orkester. 

Kronprinsen har i sin egenskap af 
ordförande i andra nordiska musik
festens generalkomité, efter gjord fram
ställning af festens artistiska komité, 
kallat följande svenska damer och her
rar att medverka som solister vid de 
stora konserterna. 

Vokala: grefvinnan M. Taube, 
fruarna C. Östberg och D. Möller, 
fröken E. Sidner, fiuarna M. Linden 
och W. Strandberg, hrr A. Odmann, 
M. Strandberg, C. F. Lundqvist, O. 
Lejdström, J. Forsell, S. Smith, A. 
Sellergren. 

Instrumentala: hir L. Zetterqvist 
och V. Stenhammar. 

Att medverka vid de mindre kon
serterna äro dessutom kallade följande 
instrumentala solister: hrr F. Book, 
T. Aulin, E. Sundqvist, Chr. Sandqvist, 
A. Bergström, A Andersén, B. Carl
son, E. Stanék, L. Lundberg. 

—8 — 

Musikpressen. 

På Abrah. Hirschs förlag har ut
kommit : 

För piano, två händer: 
Elorduy, E.: Toner fr ån Mexico, karak-

tärsstycken. 1) Tropiska vindar (Brisas co-

steîïas). Pris 1 kr. — 2) Nocturne. Pris 
80 öre. 

Wachs, Paul: Menuet Pompadour. Pris 
80 öre. 

Desormes, L. C.: Jernvägs- Galopp. Pr is 
1 kr. 

För en röst med piano : 
Sjögren, Emil: Holder du af »'ig, visa 

nr 2, C dur (c—f). Pris 50 öre. 
Kursell, Ferd.: Tvä visor af Topelius. 

1) »Nu klär sig vären igen så grön» (d—f); 
2) En glad visa (c—e). 

Eli Rem: Fyra sånger. 1) Svarta rosor; 
2) Ungbirken; 3) Den gamla sagan; 4) Jeg 
vailger mig april. Tillegn. grefvinnan Gun
hild Posse, född Wennerberg. Pris kr. 1: 50. 

Holunder, V.: Under granens ski/gd. 
(Unter'm Machandelbaum), (h—f eller a). Pris 
75 öre. 

För soli, blandad kör och orkester: 
Stenhammar, Vilhelm: Kantat vid 

öppnandet af allmänna konst- och industri
utställningen i Stockholm 1897. Ord af Carl 
Snoilsky. Klaverutdrag med text. Pris kr. 
3: 50. 

Det Nordiske Forlag, Köpenhamn, 
har utgifvit: 

Heller, Stephen: Udvalgte Klaver-
Etuder (op . 16, 45, 40, 47 og 90). Ny aka
demisk Udgave, ordnet til systematisk Studie-
brug, kritisk gennemset med Hensyn til Tekst-
fremstilling, Fingerssetning og Foredragstpgn, 
samt forsynet med Forord, af Heinrich 
Germer. I. 32 Etuder for et lavere Mel-
lemstandpunkt. Hefte 1 og 2. II. 2(5 Etude r 
for et Mellemstandpunkt. Hefte 3 og 4. III. 
18 Etuder for et höjere Mellemstandpunkt. 
Hefte 6 og 6. IV. 16 Etuder for et höjere 
Standpunkt. Hefte 7 og 8. Pris kr. 1: 25 
pr hätte. 

Pianostyckena af Elorduy — ett hit
tills okändt tonsättarenamn — äro lät
tare salongsstycken, af hvilka k araktär
styckena icke äro utan en viss origina
litet som verkligen torde vara mexi
kansk. Nocturnen med sin böljande, 
arpeggierade bas är ett välljudande 
stycke af mera vanligt slag. — Wachs' 
Pompadoar-menuett ger med sin i gam
mal stil hållna lyckade musik ett godt 
begrepp om den gamla sirliga dansen. 
Bland pianosakerna på samma förlag 
ha vi att slutligen nämna den lifliga 
Jernvägsgaloppen, i början målande 
signaler och lokomotivets igångsät
tande. Detta benämnes »Saltsjöbaden» 
och kommer med ett tåg ur tunneln, 
såsom Vignetten visar. Komponisten, 
känd genom andra dansstycken, torde 
dock efter namnet vara fransman. 

Gå vi till sångerna möter oss en ny 
sång af Emil Sjögren med en enkel, 
frisk melodi till ord ur »En glad gut» 
af B. Björnson. Sången förekommer 
i två sättningar, den ena från ettstr. 
d till tvåstr. g, den andra fiån resp. 
c till f. — Af Kurselis visor går den 
första i mollton och påminner om folk
visan. I den andra, till bekant och 
mycket använd text, har tonsättaren 
äfven närmat sig denna stil och med 
humor i musiken återgifvit de muntra 
orden. — Eli Rem är ett namn, hvari 
man tycker sig spåra en pseudonym. 
Sångerna äro emellertid väl och talang
fullt skrifna, allt ifrån den dystra men 
anslående »Svarta rosor» till den lif

liga sista, »Jeg vœlger mig april», 
hvilken dikt af Björnson med musik 
af Selmer slog mycket an vid fru 
Nansens föredrag af densamma. Den 
tager sig mycket bra ut äfven med 
Eli Rems musik. »Ungbirken» är en 
täck sång, ehuru icke af originel art. 
»Den gamla sagan», som följer derpå, 
intresserar mera, och är liksom den 
första af allvarlig stämning. Hollsen
ders sång hör äfven till dem, hvarmed 
fru Nansen väckte förtjusning. Den 
är också i all sin enkelhet förträfflig. 
En strof i öfversättningen synes oss 
mindre lyckad, nämligen sid. 4: »Al-
skar mig ej; o, nöd!» Bättre torde 
då ha låtit t. ex. »Kärlek ej mer du 
bjöd», att nu bibehålla rimmet. 

Stenhammars kantat ger en väl fun
nen musikalisk tolkning åt den väl 
skrifna texten, som, frånsedt begynnelse
stroferna, eger en hög, poetisk stäm
ning. Kantaten börjar pianissimo med 
ett kort orkesterförspel, hvarefte r teno 
rerna piano infalla »Vid Djurgårdens 
döljande hänge, vi väntat och gläntat 
så länge», altarna stämma in och der
på de öfriga stämmorna, fortfarande 
piano, som öfvergår till crescendo, hvil
ket slutar med fortissimo vid »sol rin
ner upp» och gör en präktig verkan. 
Efter denna introduktion följer en ståt
lig kör (moderato e maestoso): »Vak 
upp, du Stockholm, i strålande bad I» 
Andra afdelningen börjar med baryton
solo i samma tempo: »I norden s folk, 
er vänta dessa salar», en uttrycksfull, 
melodisk musik, förträffligt framstäld 
af hr Lundqvists kraftiga stämma, och 
i hvars slutstrof, »Välkommen, nabo», 
kören deltager. Tredje afdelningens 
(moderato assai) början med manskören 
»Till sina hallar, hör, arbetet kallar», 
är af utifiärkt verkan, särskildt i or
kestern, som ypperligt målar verkstä
dernas rasslande buller, härpå följer 
blandad kör med inflickadt kort sopran 
solo. Denna till en början unisona 
kör, »Se, hur kraften brutit genväg», 
gör en särdeles god och kraftig ver
kan. Härpå följer ett melodiskönt 
sopransolo, som, i början påminnande 
om Thiiriugervisan, särdeles klait och 
vackert främstäldes af fröken Sidner; 
derpå inträder kören efterföljd af soli, 
och afdelningen slutar med soloqvar-
tett cch liten kör: »Hägring i sago
ljus» (syftande på »Gamla Stockholm» 
å utställningen). Fjerde afdelningen 
börjar med orkesterintroduktion (allegr o 
modei ato) och blaudad kör, »Ja, väl
komna», i strängare, kanonisk form 
med rörligt och kraftigt ackompanje
mang. Derefter inträder poco sostenuto 
och piano och slutligen en s tegring till 
fortissimo. Orden till denna ståtliga 
slutkör följa här: 

Ja, välkomna, 1 alle, till arbetets fest, 
till de vinkande murar, der minnet är gäst 

och der skönheten bor! 
Medan vimplarne blanda sin färgsymfoni, 
sjunger våren att tvekan och köld är förbi, 
och försmälter, en enda oeh stor melodi, 

i vår ehorl 
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Den nya »akademiska» upplagan af 
St. Hellers vackra etyder, utgifven af 
den bekante musikpedagogen Germer, 
bör blifva välkommen för pianoelever. 
Utgifvaren har ordnat etyderna efter 
gradvist framåtskridande, utmärkt sär
skilda satser och perioder i dem, än
drat fel och omredigerat dagersättning 
etc., hvarom företalet upplyser. Bland 
de 129 etyderna i Hellers fem sam
lingar (op. 16, 45, 46, 47, 90) bar G. 
utvalt 92, alltså återstå 37, hvilka dock 
äfven borde gifvas ut i sammanhang 
med dessa, ty äfven de uteslutna äro 
värdefulla (bland dem den rytmiskt 
präktiga nr 1, op. 16). En och annan 
fingersättning synes oss mindre lyckad 
(t. ex. a ndra fingrets flyttning fråo dess 
till e i nr 9, fjerde raden, första sam
lingen) äfvensom originalets retouche-
ring, t. ex. sidan 19, der ändringen 
vid b alldeles rubbar konseqvensen i 
basgångarne, m. m. Den nya upplagan 
är emellertid på det hela förtjenstfull 
och vacker i typografiskt hänseende. 

^ 

Från scenen och konsert
salen. 

Kungl. operan. Maj 2. v. F lotow: Mar
tha. — 5, 10, 14. Mozart: Figaros bröllop 
(grefvinnan, Susanna, Chérubin, Marcellina: fru 
Östberg, frök. Karlsohn, fruar Linden, Strand
berg; grefven, Figaro, don Bazil, dr Bartholo: 
hrr Forsell, Lejdström, Henriksson, Brag). 
— 6. Gounod: Faust (Margareta: frök. Pe-
trini; Faust, Mefistofeles: hrr Lemon, Söder
man). — 7. Donizetti: Leonora. — 9. 
Boïto: Mefistofeles (Margareta Helena: frök. 
Frödin; Faust, Mefistofeles: hrr Odmann, 
Söderman). — 12, 17. Délibes: Lakmé 
(Lakiriti, Ma llika, miss Bentson, Ellen, Rose: 
frök. Petrini, fruar Linden, Strandberg, frökn. 
Frödin, Lindegrén; Nilakantha, Gerald, Fré
déric, Hadji: hrr Lundqvist, Odmann, Lejd-
ström, Grafström). — 16. V. Stenhammar: 
Festkantat vid Skandinaviska konst- och in
dustriutställningen 1897. Gluck: Orfevs 
(Eurydike: frök. Kragballe). 

Södra teatern. Maj 1, 2. Modellerna. 

Vetenskapsakademien. Maj 3. Musiksoaré 
af frök. Lida Stjernblad. Biträdande: fru 
Hilma Svedbom, frök. Alfh. Larson, konsert
mästare L. Zetterqvist, musikdirektörerna A. 
Bergström, Joh. Kjellberg. 

Östermalms kyrka. Maj 8. Konsert af k. 
operans sångpersonal (för välgörande ända
mål). Biträdande: grefvinnan M. Taube, fru 
Linden, frökn. Sidner, Hulling, Karlsohn; hrr 
Ödmann, Lundqvist, Sellergren, Bergström, 
Conr. Nordqvist (dirigent), V. Stenhammar 
(orgelackomp.). 

Den nya gestalt, hvari »Figaros 
bröllop» nu framträdt genom hr Elin-
blads regie, är särdeles anslående ge
nom tidstrogen kostymering och iscen
sättning för öfrigt. Det pudrade håret 
gjorde med de eleganta drägterna en 
god effekt, och till detta kom den 
vackra baletten med en förtjusande 
pas de deux af de behagliga dansö
serna fröken Brandt och fru Thela nder. 
I afseende på det musikaliska utföran

det var fru Östberg, som vanligt, glän
sande i grefvionans parti; fru Linden, 
en mera vuxen Chérubin än man van
ligen får se, vann äfven nu ett rikt 
bifall genom sin framställning af den 
svärmande, ungdomsliflige pågen, och 
fröken Karlsohns Susanna verkar be
hagligt med sin klara stämma, som 
särdeles i den härliga brefduetten med 
fiu Öotberg gör sig förträffligt gäl
lande. Hr Forsell utför nu grefvens 
parti berömvärdt, och hans stora aria 
framkallade ett lifligt, välförtjent bi
fall. I Figaros roi har hr Lejdström 
ett af sina bästa partier, och de min
dre af dessa hade äfven goda repre
sentanter i fru Strandberg, hrr Brag, 
Henrikson m. fl. Mozarts mästerverk 
fick sålunda en verkligen mönstergill 
framställning, helst som hr Nordqvist 
ledde det hela med välkänd förmåga. 

Såsom galarepresentation under dan
ska kronprinsparets gästande här vid 
utställningens öppnande återupptogs 
Délibes »Lakmé», som nat urligtvis gafs 
inför en fyld elegant salong. Operan 
fick ett goit utförande under hr Hen
nebergs ledning, och fröken Petrini 
vann i första rummet rikt bifall med 
sin förträffliga ko loratur i andra aktens 
stora aria. Fru Linden sjöng Mallikas 
parti, förut återgifvet af fru Almati-
Rundberg, och bidrog verksamt till 
det goda utförandet af den bekanta 
duetten mellan Lakmé och Mallika i 
första akten. Fröken Lindegrén och 
hr Lejdström ha efterträdt fröken Spärr 
man och hr Johanson i miss Roses och 
Frédérics partier. Hr Lundqvist har, 
som bekant, en tacksam ro) såsom 
brahmapresten, och som Gerhard var 
hr Ödmann föremål för rik hyllning, 
till slut tagande sig uttryck i många 
inropningar, lagerkrans, blomsterlyra 
och bukett. Före och efter represen 
tationen spelade orkestern danska och 
svenska folksångerna. Konungen, dan
ska kronprinsparet och deras båda dött 
rar samt prinsarne Carl och Eugen be
vistade med stor uppvaktning föreställ
ningen. 

Stenhammars festkantat, gif.'en på 
k. operan dagen efter utställningens 
öppnande, gjorde sig der bättre gäl
lande än vid första uppförandet i fria 
luften. 

Fröken Frida Stjernblad, som å sin 
soaré den B maj företa gången här 
framträdde på konsertestraden, visade 
sig ega en väl utbildad mezzosopran, 
hvilken dock ej egde någon ovanligare 
klangskönhet. Hon visade särskildt 
talang i mezza voce, som endast något 
för mycket anlitades. På uttryck och 
känsla lemnade fröken S. godt prof i 
»Dyvekes Sange» och lyckades äfven 
med Hallströms »En liten visa» i den 
mera skämtsamma stilen. Hon sjöng 
för öfrigt sånger af Saint-Saëns (aria 
ur »Samson et Dalila»), Sjögren, Sved
bom och Peterson-Berger samt ett par 
franska sånger. Det goda programmet 
upptog äfven Mozarts melodiska trio 

för klarinett, piano och altviol, ut
märkt spelad af direktör Kj ellberg, fru 
Svedbom och hr Axel Bergström, samt 
romans af Beethoven, utförd af konsert
mästare L. Zetterqvist. 

Vid konserten i Östermalms kyrka 
sjöng grefvinnan Taube Svedboms »Ave 
Maria» och deltog i Södermans » Virgo 
gloriosa», fröken Hulting sjöng aria ur 
Wennerbergs »Jesu födelse», fröken 
Sidner ett nummer ur »Messias», hr 
Bergström prins Gustafs psalm »Mina 
lefnalstimmar stupa», hr Ödmann aria 
ur Rossinis »Stabat mater», hr Lund
qvist utförde aria med kör ur Wen-
nerbergs nämnda oratorium och sjöng 
med fröken Karlsohn duett ur »Josef». 
Derjemte gafs ass-dur-qvartett ur det 
nämnda »Stabat mater» (fru Linden, 
fröken Sidner, hrr Ödmann, Sellergren) 
och körpersonalen sjöng bönen a capella 
ur »Den stumma». Hr Stenhammar 
och fru Lang biträdde med orgel- och 
harpspel. Den vackra konserten hade 
talrika åhörare. 

Från in- och utlandet. 

Musikaliska akademiens högtidsdag 
firades den 8 maj på öfligt sätt i när
varo af konungen och kronprinsen. 
Sekreterarens årsberättelse upptog först 
några minnesord öfver livar och en af 
de under år 1896 aflidna ledamöterna 
Liudrot, Arlberg, Lovén, Amalia Wal-
lin, Thomas, Clara Schumann och Stain-
way, redogjorde vidare för akademiens 
och konservatoriets verksamhet saait i 
korthet för Stockholms offentliga mu-
siklif under samma tid och afslutades 
med några allmännare betraktelser, 
hvari hufvudsakligen betonades de för
utsättningar, som tillförsäkra ett musi
kaliskt konstverk lifskraft utöfver da-
gets snabbt vexlande riktningar. 

Derpå följde en musikafdelning, upp
tagande en symfoni i C dur af A. Ru
benson, en komposition, som såg dagen 
redan 1847* och som nu, framförd af 
hofkapellet under hr Nordqvist, vitt
nade om att den vid verkets tillkomst 
mycket unge tonsättaren varit besjälad 
af rätt moderna intentioner. Derefter 
utförde3 sex af Södermans bekanta sju 
»andliga sånger» till text ur katolska 
messan, hvilka sjöngos af den för
stärkta konservatoriekören under hr 
Håkanssons ledning. 

Det högtidliga öppnandet af den nor
diska industri- och konstutställningen 
i hufvudstaden egde rum Sofiadagen 
den 15 dennes kl. 12 på dagen. Den 
musikaliska högtidligheten började ge

* Denna symfoni uppfördes af hotkapellet 
härstädes 1857. Årtalet 1859 vid nämnandet 
af denna symfoni i biografien öfver Albert 
Rubenson i denna årgångs första nummer 
skulle afse första uppförandet, för hvilket 
förstnämnda årtal är det rätta. 
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nast efter det konungen tagit plats på 
industrihallens loggia ofvan stora in
gången med kungssången, hvarpå ome
delbart följde den af hr V. Stenhammar 
komponerade kantaten för soli, kör och 
orkester, utförd af en ansenlig kör om 
400 personer och det till 100 instru
mentalister förstärkta hofkapellet, under 
förste hofkapellmästaren Conrad Nord-
qvi8ts ledning. Såsom solister funge
rade fröken Ester Sidner (sopran) jemte 
fru Linden samt hrr Lundqvist, Öd
mann och Sellergren. (Den särdeles 
lyckade kantaten omnämnes under ru
briken Musikpressen.) En särskild stor 
musikestrad var uppförd rätvi nkligt mot 
den stora industrihallen vid ena sidan 
af terrassen utanför densamma. 

Nordiska musikfestens byrå bar er
hållit sin lokal i Arffurstens palats, i 
de lokaler, som nyligen utrymts af ut
ställningens förvaltningsutskott. Om 
konserterna hänvisa vi till annons å 
sista sidan och en särskild redogörelse 
i dagens nummer. 

Nordiska musikfestens hall, belägen 
blott några få steg från Djurgårdsbron, 
vid Storgatan, å det gamla Fredriks-
hofs område, är, efter ritning af h r F. 
Boberg, konstruerad af ingeniör Fritz 
Söderberg. Mycket enkel till sitt yttre, 
har den sin förnämsta m ärkvärdighet i 
sina proportioner, som torde göra den 
till nordens väldigaste konserthall för 
närvarande. Ensamt musikestraden i 
denna väldiga hall ä r af ungefär samma 
storlek som Musikaliska akademiens 
stora sal. Den är afsedl att kunna 
rymma 1,700 stående sångare. Salon
gen rymmer 8,020 personer. I fonden 
är den kungliga logen, som är tilltagen 
i ansenlig storlek med tanke på de 
gäster konungafamiljen torde få sär 
skildt vid jubileet i höst, då sångar
festerna anordnas. Bakom den k. logen 
ligger en rymlig enskild salong med 
toalettrum för de kungliga. 

HalleD, som är hållen i ljusa färger, 
gör ett luftigt och behagligt intryck. 
Dess höjd är 15 meter. Midtskeppet, 
som hvilar på 17 par smärta spiror, 
har en fri spännvidd af 20 meter; sido
skeppens bredd är 12 1jt meter. Bum-
met skall dekoreras med girlander om 
pelarne och kransar mellan dem. De 
stora gafvelfönstren erhålla gardiner, 
målade af C. Grabow. Den elektriska 
belysningen besörjes medelst 22 s tarka 
båglampor samt glödlampor för under
våningen. Byggnaden, som s ynes vara 
försedd med breda in- och utgångar, 
tillräckliga till antalet, är uppförd på 
entreprenad af byggmästare J . Bengts
son för 38,000 kronor. Medlen ha 
åstadkommits genom subskription af 
mecenater. 

Stipendier och belöningar åt inhem
ska tonsättare. På Musikaliska aka
demiens hemställan har k. m:t med-
gifvit, att hr Vilhelm Stenhammar må 

fortfarande under ett år åtnjuta ett 
stipendium å 1,000 k.'onor och att ett 
stipendium å enahanda belopp må un
der två år innehafvas af direktör Gu 
staf Petersson Hägg, hvarjemte k. m:t 
tilldelat kompositörerna Ivar Hallström 
och Andreas Hallén belöningar af 1,0 00 
kronor hvardera. 

Sällskapet för svenska qvartettsån-
gens befrämjande har till sina ledamö
ter utdelat 1896 års qvartetthäfte, det 
tionde i ordningen sedan sällskapets 
stiftande. Häftet innehåller de pris
belönade qvartetterna af E. Ellberg, 
Aug. Enderberg, Adolf Lindgren och 
Sara Wennerberg samt af styrelsen 
förvärfvade qvartetter af F. A. Frie
berg, Emil Sjrgren och Otto Lindblad. 
Lunds studentsångförening har på säll
skapet öfverlåtit rättigheten att utgifva 
en samling förut otryckta qvartetter 
af för( ningens stiftare Otto Lindblad, 
hvilka qvartetter tillhöra sångförenin
gen. Af dessa äro fyra intagna i d etta 
häfte. 

Medaljen Litteris et artibus har kon
ungen tilldelat landssekreterare A. H. 
Bagges i Jönköping maka, fru Arla 
Bagge, född Osbahr, såsom ett erkän
nande af den förtjenstfulla insats fru 
Bagge gjort i Jönköpings musiklif. 

Hr Johannes Elmblad har företagit en 
resa till Rotterdam för att som gäst 
uppträda å dervarande opera, hvartill 
han kontrakt8enligt förbundit sig , innan 
han antogs till regissör vid härvarande 
opera, och hvilken förbindelse han så
ledes måste uppfylla. Hr Elmblad 
återkommer till Stockholm den 20 d:s. 

Fru Adèle Almati-Rundberg, som un
der några veckor vis tats hos slägtingar 
i Hamburg, har nyligen återkommit till 
hufvudstaden. 

Professor 0. Byström, den kände 
forskaren på kyrkomusikens område, 
har afrest till Berlin och Leipzig i och 
för fortsatta forskningar inom kyrko
musikens litteratur. 

Om Sigrid Arnoldson-Fischhofs upp
trädande vid Filharmoniska sällskapets 
i London konsert den 5 d:s skrifves 
till Stockholms Dagblad följande: 

»Sångerskan mottogs vid sitt första 
inträde med starka applåder. Fru Ar
noldson sjöng med lif och l ust juvel
arian ur »Faust» och gaf en briljant 
tolkning åt Meyerbeers Ombra leggiera. 
Publiken var i synnerhet efter den 
sista sången mycket entusiastisk, och 
icke mindre än fyra inropningar före-
kommo då. 

Följande dagens tidningar uttalade 
sig mycket fördelaktigt om den sven
ska sångerskan.» 

Filip Forsten, f. d. operasångare här-
städes, är sedan åtskilliga år anstäld 
som profess or vid konservatoriet i Wien. 

Vid en operauppvisning derstädes den 
28 sistlidne april väckte en af hans 
elever, fröken Micbalek, som Angela i 
»Svarta dominon» stort uppseende ge
nom sin stora röst och sitt behagliga 
spel. Den unga, ovanligt begåfvade 
sångerskan har också genast erhållit 
engagement vid hofoperan i Wien. 

Göteborg. Harmoniska sällskapets 
2:a årskonsert gafs å Handelsinstitutet 
d. 29 april med biträde af den i Lon
don verkande och från Göteborg bör-
d'ge violinisten Frederik Frederik-
sen. Programmet upptog först musik 
af gamla mästare, hvilkas lefnadstid 
uppgafs, och vi anföra det i sin hel
het: 

1 a) Jean Philippe Rameau (1683 
—1764): Adoration du Soleil ur »Les 
Indes galantes». Kör med baryton
solo, b) Jean Baptiste de Lully (1630 
—1687) Gavotte. Blandad kör; 2 a) 
Luigi Cherubini (1760—1842): Vagg
sång (Blanche de Provence), André 
Modeste Erne3te Grétry (1741—1813): 
Solo och kör ur op. »Céphale et Pro
cris y. Menuett, dessa af damkörer; 3 
H. Vieuxtemps: Konsert op. 31, D 
moll, (hr Frederiksen); 4 Alexandre 
Georges: Jul (Noël) Barytonsolo cch 
damkor; 5 a) L. A. Bourgault-Ducou-
dray: Barnlek (Ronde Bretonne) och 
b) Georges Marty: Vår (Printemps), 
Damkörer; 6 a) Emile Sauret: Canone, 
b) David. Popper: Elfentanz (hr Frede
riksen); Cesar Franck: a) På Boas fält 
(choeur de moisonneurs) och b) Solo 
och Kör (Conclusion propbetique) för 
bland, kör, båda ur orator. »Ruth». 

Konserten dirigerades af sällskapets 
nitiske ledare dr Karl Valentin, och 
pianoackompanjemanget å Malmsjöfly
geln utfördes af honom i Vieuxtemps-
konserten, för öfrigt af herr Hedelin 
och en musikälskarinna. 

Om aftonens violinkonstnär yttras: 
»Hr Frederiksen bjuder ej på någon 
stor ton mon det hela är, understödt 
af solid, säker teknik, så fint och konst
närligt, att det är verklig lust deråt». 
Det rika bifall hr F. vann föranledde 
honom att utom programmet spela 
»Berceuse» af Gabrie l Fauré och Griegs 
»Solveigs sang», arrangerad af Sauret. 
Hr Sv. Scholander har gifvit 2 musik
aftnar den ena med föredrag om svenska 
bordvisan. — D. 10 maj gaf Hj. Meiss
ner sista orkesterkonserten i Trädgårds
föreningen. 

Vesterâs. Fru Dagmar Möller 
samt hrr Au lin och Stenhammar 
gåfvo, stadda på en kort landsorts
turné, soaré härstädes strax efter på
sken. Soarén egde rum å läroverkets 
stora sal, och genom des s rektor , med
lem af stadens sångsällskap, hade dettas 
flygel stälts till konsertgifvarnes för
fogande. En enkel kollation för arti
sterna var auordnad efter konserten — 
D. 29 april gafs här kon sert af fröknar 
Esther Sidner och Tora Hwass. 
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Från våra grannländer. 

Kristiania. April 21 — maj 15. 
Af pjeser med musik har å Kristiania 

i teater under denna tid uppförts »Jom-
fruen af Belleville» och »Ambrosius» 
med musik af J. P. E. Hartmann — 
A Eldoradoteatern har fortfarande gif-
vits Ellings »Kosakkerne» samt »Dril
lens operett» och »Per Svinaherde», 
hvarjemte från 1 maj pågått gästspel 
af fru Anna Norrie i »Pariserlif», 
»Den sköna Helena», »Lykkepigen», 
»Boccaccio», »Storhertiginnan», -»Tig
garstudenten» och »Riddar Blåskägg». 
Vid de stora »extrakonserterna» å 
Circus Varieté ha som solister med
verkat pianisterna fru Erica Nissen 
och hr Martin Knutzen, från 3 maj 
italienska operasångerskan Comtesse 
Fausta Labia. En annonsreklam upp 
lyser om henne att hon firade stora 
triumfer vid kröningsfesten i Moskva 
der hon inropades omkr. 25 gånger, 
att hon omkr. 50 gånger uppträdt som 
gäst å Stockholmsoperan och att hon 
för nästa säsong är engagerad som 
gäst vid operorna i Berlin, Dresden 
och Prag. Tidningarne berömma »hen
nes vackra mezzosopran, som hon hat-
fullt i sin makt», en kritiker anmär
ker dock att intonationen ej alltid är 
ofelbar Konserter ha för öfrigt gifvits 
af N ils Buch (sångare), Anna Schar
fenberg (sångerska). Ey v in d Ahlnses 
och Emil Adami, vid hvars musik-
dram. soaré frökn. Sigrid Eklöf, Anna 
Fernqvist, Julia Jahnke, Hildeg. Lind-
zén och hr Carl Carlander m. fl. med
verkade. — Fru Olefine Moe har 
gif vit en soaré med sina elever å Eldo
rado-teatern. 

Helsingfors. April 21—maj 14. Här
varande teatrars musikpjeser denna tid 
ha utgjorts af »En midsommarnatts
dröm» (Shakspeai-Mendelssohn) å Sven
ska teatern samt »Prinsessan af Cy
pern» på den finska. — Bland kon
serterna stå Filharmoniska säll
skapets främst med uppförandet å 7:de 
och sista abonnements-symfonikonserten 
af »Romeo och Julia», dramat, sym
foni med soli, körer och koralprolog af 
H. Berlioz, under medverkan af frk. 
A. Ahnger (alt), hrr E. Eklund (ten.) 
och Ojanperä (bas). Denna konsert 
gafs 3 gånger. Konserter ha för öfrigt 
gifvits at sångerskan Adée Leander 
och Akademiska sångföreningen 
under hr Gösta Sohlströms direktion. 
— Helsingfors' musikinstitu's 14:e mu
sikafton d. 7 maj var egnad åt minnet 
af Joh. Brahms. 

Abo. »Ann Mari», opera i två af-
delningar, texten af redaktör J . F. Hag 
fors, musiken af kapellmästare José 
Eibenschütz, uppfördes den 29 sist-
lidne mars å Åbo teater och rönte, en
ligt Åbo Tidning, en högst ovanlig 
framgång. De båda hufvudpartierna, 

Ann Maris och Eriks, sjöngos af frk. 
Emma Jägerskjöld och hr Bentzon-
Gyllich. Dessa hyllades liksom kompo 
sitören och libretto författaren med form
liga ovationer. 

Redaktör Hagfors, som sedan gjorde 
en resa till Stock olm, har inledt under
handlingar om styckets uppförande å 
Operan derstädes. För svenska land
sorten lär »Aun Mari» ha inköpts af 
direktör M. Fröberg. 

Köpenhamn. April 24—maj 15. Kgl. 
teaterns repertoar af pjeser med mu-ik 
har under ofvannämda til upptagit 
»Mästersångarne i Nürnberg», »Orpheus 
og Eurydike», »Der var en gang ...» 
och »Faust», hvari fru Louise Janssen 
gästat som Margarethe, »Faust och 
Mefistofeles återgifvits af hrr Agerholm 
och Emil Holm. Af balletter ha gif
vits Bournonvilles »Fjern fra Danmark» 
och »Coppelia». — På Folketheatret 
har ett Wiener-operettsällskap om 48 
personer börjat ett gästuppträdande med 
»Fuglekrsemmeren», operett i 3 akter 
af Hildag West, musik af Carl Zeller. 
Morskahstheatret bjuder på »Bellevilles 
mö» och på Circus Variété sjunger frk. 
Gerda Grönberg. — På Tivolikon-
serterna har operasångerskan fröken 
Fausta Labia uppträdt som solist. 

Paristea?rarnes inkomster 1896 uppgingi 
inalles till 30,071,334 francs eller öf er 
2,000,000 francs mera än 1895 och öfver 
hufvud tagit den högsta inkomstsiffVa, som 
någonsin uppnåtts. Inkomsterna for hvarje 
enskild teater gestalta sig sålunda • Sto ra Ope
ran 3,198,406. Théâtre français 2,160,190, 
Opéra Comique 1,515,595, Udéon 636,774, 
Gymnase 906,523, Vaudeville 1,092,015, Va
riétés 1,056,677, Renaissance (Sara Bernhardt) 
1,018,850, Pa'ais-Royal 818,066, Nouveautés 
539,068, Chatelet 1,169,426, Gaîté 979,636, 
Porte Saint-Martin 1,194,260, Ambigu 800,423, 
Bouffes 324,894, Folies Dramatiques 501,142, 
Menus Plaisirs 137,803, Chateau d'Eau 287,636, 
Cluny 364,604, Dejazet 109,156, Bouffes d u 
Nord 165,473 francs. 

Wagner-festligheterna i Bayreuth 1897 om
fatta, som förut omniimts, tre uppföranden af 
serien »Nibelungen Ringen» och åtta uppfö
randen af »Parsifal». Det nu offentliggjorda 
programmet för festspelen meddelar blaud 
annat följande: 

Orkesterledare bli hrr d:r Hans Richter, 
Felix Mottl, Aton Seidl och Siegfried Wag
ner, af hvilka hrr Richter och Wagner skola 
anföra «Nibelungen Ringen», hrr Mottl och 
Seidl »Parsifal». 

Solopartierna skola utföras af följande: 
I »Nibelungen-Ringen»: Brünhilde fru 

Ellen Gulbr anson, Sieglinde fru Sucher (Ber
lin), Fricka fru Brema (London), Erda och 
Waltraute fru Schumann-Heink (Hamburg), 
Gutrune fru Reuss (Wiesbaden), Freya fröken 
Weed (Köln), Siegfried hr Burgstaller och 
hr GrUning (Hamburg), Wotan hr Perron 
(Dresden) och hr van Rooy (Rotterdam), Sieg-
mund hr GrUning och hr Vogl (München), 
Loge hr Vogl, Alberich hr Friedrichs (Ber
lin), Mime hr Bi euer (Breslau), Hagen hr 
Greeff (Frankfurt), Father hr Johannes Elm 
blad, Fasolt hr Wächter (Dresden), Gunther 
hr Stury (Darmstadt), Hunding hr Gteeff, 
Donner hr Bucksath (Schwerin), Froh hr 
Burgstaller och hr Ankenbrank (Mannheim). 

I Parsifal» : Kundry fru Brema oeh frö
ken von Mildenburg (Hamburg), Parsifal, hr 

van Dyck (Wieu)och hr Gi lining, Guilieman/, 
hr Grengg (Wien) och hr Wächter, Amfortas 
hr Perron och hr van Rooy, Klingsor hr 
Friedrichs och hr Stury samt Titurel hr Fenteu 
(Düsseldorf). 

>Förnuftets gudinna» Johan Strauss' nyaste 
operett gjorde lycka å Theater an der Wien vid 
premieren i midten af mars. Styckets hjel-
tinna är en af de galanta damerna, hvilka un
der den stora franska revolutionens tid hyl
lades som förnuftets' gudinna, och rollen en 
utmärkt paradprestation för den omtyckta 
sångerskan fru Kopaczy. Musiken säges vara 
melodiös och insmickrande, libretton rätt 
fyndig. 

^ 

Ett och annat från musik
världen. 

Ett ovanligt musikinstrument. I 
början af vårt århundrade fanns i huf
vudstaden en förnäm organist, nämli
gen organisten i Storkyrkoförsamlingen 
Erik Gabriel Rosén, hvilken under åt
skilliga år tillika var president i Svea 
hofrätt och preses i Musikaliska aka
demien samt sedermera blef adlad och 
baroniserad von Rosén och sers^fimer-
riddare. Deune konstruerade och lät 
utföra ett musikinstrument, hvilket 
utgötes af både orgel och piano. Man 
kan å detta instrument medelst en sinn
rik inrättning utföra antingen enbart 
orgelstycken eller enbart pianostycken 
eller båda delarne kombinerade. In
strumentet omfattar 5 oktaver, och 
crescendoverket utgöres af principal, 
4 fot, gamba, trumpet och gedakt, 
hvardera 8 fot. 

Detta instrument finnes ännu till, 
omtalar Norrtelje T., och eges af råd
man V. Österman i nämda stad. 

Rossinis manuskript till » Vilhelm 
Teil» såldes nyligen i Hôtel Drouot i 
Paris för 4,700 francs. Detta af kom
positören egenhändigt nedskriftia parti
tur omfattar ej mindre än 4 band och 
öfverlemnades af denne till hans för
läggare Troupenas. En anförvaudt 
till honom ärfde detsamma vid hans 
död. 

Vid samma tillfälle såldes äfven 
Rossinis ryktbara porträtt af Ary 
Scheffer. Köparen har tillkännagifvit 
sin afsigt att skänka det samma till 
konservatorium i Paris. 

Dödsfall. 

Stagno, Alberto, italiensk tenorist, 
afied den 26 april i Genua af hjert-
slag. Han var född 1836 i Palermo 
och gift med den utmärkta operasånger
skan Gemma Bellincioni. På senare år 
har konstnärsparet med stor framgång 
gästat i Tyskland. 

O 
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Svensk Musiktidning 
utkommer 189? efter samma plan Sum Jörut, innehållande populär läsning i mu

sikaliska ämnen, porträtter med b iografier och musikb ilaga. Tidningen uty ifves såsom 

förut två gånger i månaden (utom juli—au/., »den döda säsongen») till ett pris 

af 5 kronor pr år, lösnummer 25 öre. Prenumeration sker här å Expeditionen, 

Kungstensgatan 56, 3 tr., i bok- och m usikhandeln, å posh ti och tidningskontor. 
/ landsorten prenumereras bäst å posten. 

Porträtter i nr 1 Alb. Rubenson, nr 2 Fr. Schubert, nr 3 
Hath. Linden (som Orfev s), nr -t Frida Schytte, lir 5 Herman 
Brag, nr 6 C. J. Lindberg, nr 7 Aulinska qvartetten (Tor Au-
lin, C. Sandqvi st, A. Bergström, B. Carlson , Yilh. Stenhammar), nr 8 
L, Zetterqvist, nr 9 Juli. Bralims. 

Märkligare artiklar (i nr 1 — 9): Franz Schuberts biografi och fölteckning 
öfver hans kompositioner; Musikaliskt värdefulla pianoetyder ; Om nyansering och 
tempo; Beethoven och Göthe; Bayreuth; Musikpress cch Litteratur etc. 

Andra Nordiska Musikfesten I Musik- och Bokhandeln har i 
dessa dagar utkommit: 

Populär 

Piano-Skola 
med 

Klaviatur-Tabell 
för noternas snabba inlärande. 

Ny, lättfattlig undervisningsmetod för barn, 
öfversatt och bearbetad efter 

Prof. H. von Booklet. 
Hält. 3 kr., i pappband 3: 50, cloth-

band 4 kr. 

»Torde vara den bästa pianoskola vi 
hittills haft i Sverige.» 

(Gotlands Allehanda.) 

Elkan & ScMlincclits M nsikhaiidel 
17 Fredsgatan 17. 

f f iusikalbum X 
Pris 1 krona 

fins till salu å Expeditionen, Kungstensgatan 

56, 3 tr., samt i bok- och musikhandeln. 

Innehåll: för piano: G. Hä gg: Vals-Ara
besk, Karl Valentin: Om Våren, A. M. 
Myrberg: Berceuse, H. Goetz: Andantino 
ur Sonatine op. 8, G. F. Lange: Melankoli; 
sång med piano: Gösta Geijer: Harpoleka-
rens sån g ur »Vapensmedens af V. Rydberg 

för baryton (e—e). 

Obs. !  K ar l  Va lent ins  pianostycke 

Om Våren har vunni t mycket bifall, spe-

ladt af komponisten å Marteau-Viardot-Valen-
tin konserterna i höst. 

Innehåll: Harald Molander, teater-
oeh musikutställningens kommissarie (med 
porträtt). — Teater- och musikutställningen 
(med vy af utställningspaviljongen). — Andra 
nordiska musikfesten 1897. Programmets 
grunddrag. — Musikpressen. — Från scenen 
och konsertsalen. — Från in- och utlandet. 
— Ett och annat från musikvärlden. — Döds
fall. — Annonser. 

Medaider, 
uipilUempbJilifl m 

iat OrvsnSülow D'Albert Ort.  

GOTEBORG 
Etablerad 1843. 

Kongl. Hofleverantör. 

T j u g u  

f ö r s t a  
pris, in- och 

utrikes. Beqviiiua 

afbelalniiigs-

vilkor. 

• y» Talrika vitsord 
v från framstående musici • 

CA \ A och konstnärer, bl. a. från ' 
if " Alfred Reisenauer, Professor I 
• Franz Neruda, Alfred (Jrünfeld, ' 

Moritz. Rosenthal, Prof. Franz ' 
Mannstiidt, l»ir. Aug. Körting, Mad. ' 

Teresa Carreuo, Fru Margareta Steru, Fru ' 
Hilma Svedbom, Fröken Tora llwass samt ' 
Kungl. Musikaliska Akademien och Göteborgs ' 
mera framstående musici och musiklärarinnor. ! 

OBS. Äldre å rgångar 
af denna tidning, med eller utan musikbilaga, 
erhållas till nedsatt pris (endast kontant) å 
expeditionen. 

Eleganta Permar 
till Svensk Musiktidning finnas till 

salu à 2 kronor hos P. Herzog, 
Malmskilnadsgatan 54. 

Rekommendations-intyg från alla verldens 
länder. — Illustrerad priskurant gratis. — 
Solida kommissionärer sökas. 

eger rum i Stockholm med tre större instrumental- och vokalkonserter i Musik-
hallen å Fredriksbof den 6, S och 10 samt med tre mindre kooserter för kammar
musik i Kongl. Musikaliska Akademien den 7, 9 och 10 Juni 1897. 

Seriebiljetter till de tre Större k onserterna säljas från och med den 1 7 Maj, 
söckendagar kl. 10—2 och 4—6, å Festbyrån i Arffurstens palats, stora ingången, 
till venster, 4 halftr., till ett pris af 15 kronor. G. 46,538) 

®s 

} Pianomag asin. 
Flyg lar ,  P ian inos ,  Taf f lar  och Orgla r  

från in- och utländska utmärkta Fabriker ÎI 
î  t i l l  de  b i l l i gas te  pr i se r .  För  ins t rumen t  
1 tens bestånd ansvaras. " 

Äldre Pianos tagas i utbyte. 
OBS. Ständigt lager nf Flyglar från 

Bliithner och Pianinos från G. Schwech-
tens berömda fabriker. 

Gust. Petterson & Komp. f 
43 Regeringsgatan 43. y 

Flyglar, Tafflar och Pianinos 
från J. G. Malmsjö. 

tö 

Skandinaviska Orgelfabrikens 

K a m m a r o r g l a r ,  
hvarå de nyaste 
uppfinningar och 
förbättringar till-
lämpas, äro af 
våra förnämsta 
orgelkännare så
väl i Stockholm 
som i landsor ten 
enhälligt vitsor
dade <ör att vara 
de biista i nor
den tillverkade. 
Prisbelönta i Kö

penhamn 1888 (enda pris med medalj), 
i Norrköping 1880, i Helsingborg 18'.t0 
(törsta pris). Priskuranter sändas på be
gäran franko. 

Skandinaviska Orgelfabi iken. 
Kontor och utställnin g i Stockholm: 

Mästersam ue l sgatan  24 .  

Stockholm, Kôersners Boktryckeri-Aktiebolag, 1897. 


