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Engelbert Humperdinck. 

I vår tid, då de veristiska och 
hypertragiska musikdramerna med 
sin öronbedöfvande, kakofoniskt 
dissonansmättade musik, tycks 
vilja eröfra operascenen — och 
pnblikens smak, är det för en 
h var som älskar verkligt skön 
musik en hög och ädel njutning 
att få höra ett operaverk sådant 
som Humperdincks »Hans och 
Greta», hvilket nu efter sjuårig 
hvila återupptagits på Kungl. 
teatern. Det skedde nästan un
der skylten af en »barnföreställ
ning», efterföljdt, som sagospe
let blef, af en »Dockfé»-panto-
mim, med rörliga dockor och lek
saker i bländande utstyrsel. Men 
Humperdincks »saga» kan njutas 
af hvarje ålder, som har sinne 
för det naiva barnlifvet, och ton
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Engelbert Humperdinck 

sättningen till den med sin tju
sande samt för handlingen så 
träffande musik är ett mäster
verk, melodisk utan trivialitet 
och med en instrumentation di
skret och fängslande, ehuru hål
en i den nj-are stil, som så ofta 
urartar till extravaganser. Pan
tomimballettens musik visade till
räckligt hur himmelshögt Hum
perdincks står öfver danskompo
nistens. Handlingen i »Hans och 
Greta» är ju mycket enkel. Vi 
finna de båda barnen om 10 och 
12 år ensamma i kvastbindarens 
torftiga stuga. Far och mor äro 
borta, de skola hvar för sig ar
beta men det blir lek och nöje 
i stället. När nu modern i bast 
kommer hem blir hon förargad 
och kör ut barnen på kvällen 
att plocka smultron i skogen. 
Fadern hemkommer trallande och 
glad, han har förtjänt bra med 

Signe Rappe 
som Elsa i »Lohengrin 

Bror Pettersson-Persfelt 
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pangar och köpt åtskilligt godt till mor 
och barnen. Då han får höra att de 
skickats ut i skogen blir han ängslig 
och talar om den förskräckliga »pep-
parkaksliäxan» som lär locka barn till 
sig och förgöra dem. Föräldrarna 
skynda nu ut att uppsöka barnen. 
I andra akten se vi dessa i skogen, där 
de leka med hvarandra. Men det 
mörknar allt mer och irrbloss från trä
den förskräcka dem. De gå att hvila 
på en liten kulle. »Sandman» inträder och 
strör sömnen öfver deras ögonlock. 
Det ljusnar. På en trappa från him
len ned till jorden stiga englar ned 
som sluta en krets kring dem. Då de 
aflägsnat sig börjar dagen bryta in. 

Daggman väcker dem med dagg
stänk öfver ögonen, och sedan skogens 
dimma skingrats, befinna de sig till 
sin förvåning och förtjusning vid en 
stuga med tak och väggar bestående 
af bara pepparkakor. Det är »pep-
parkakshäxans» bostad. 

Barnen br}rta stycken ur stugan och 
moja sig. Så kommer den förfärliga 
hexan fram utan att dock förskrämma 
barnen. Hon tänder sin ugn och vill 
i den förvandla barnen till pepparka
kor, men då den sluga Greta låtsar 
sig ej ve*a tur hon skall komma in i 
ugnen böjer sig hexan för att visa hur 
det skall gå till och knuffas så in i 
ugnen af barnen, som stänga luckan 
och fröjda sig öfver i sin räddning. 
Förtrollningen är bruten. De till pep-
parkaksfigurer förvandlade röfvade bar
nen, bildande en inhägnad till stugan, 
blifva lefvande och dansa en ringdans 
kring Hans och Greta. Deras far och 
mor träda in, jublande öfver att ha 
återfunnit sina barn. Ugnen öppnas 
och hexan dragés fram därur i form 
af en pepparkaksgumma, kring hvilken 
barnen dansa. Det hela slutas med en 
from tacksamhets-hymn i kör af för
äldrarna och barnskaran. 

Humperdincks musik till denna hand
ling är högst karaktäristisk och må
lande såväl när det gäller det rustika 
föräldraparets gräl som barnens naiva 
samspråk och lek. Härlig är musiken 
i andra aktens början med Gretas visa, 
lekduon vid smultronmatningen, Sand
mans och Daggmans samt englakörens 
framträdande, m. m. 

Detta sagospel har funnit väg till 
de flesta operascener, och då det för 
fem år sedan först uppfördes på Co-
stanzi-tcatern i Rom, blef den närva
rande komponisten mycket firad. 

* * 

I mars år 1880 vandrade en ung 
konstnär vid godt mod och rik på för
hoppningar från Neapel till den härligt 
belägna villa d'Angri der Richard 
Wagner med familj då uppehöll sig. 
Understödd af de bästa rekommenda
tioner ville han presentera sig för 
mästaren. Den vakthållande Oerberus 
förklarade emellertid att »herrn» tog 
inte emot, och — nedstämd begaf sig 

den i sina förhoppningar bedragne 
konstnären på återvägen, sedan han 
lämnat sitt kort. Denne var Engel
bert Humperdinck. Men redan efter 
ett par minuter kom tjänaren skyn
dande till honom med det besked, att 
»herrn» önskade tala med honom. 
Hvem var gladare än Humperdinck! 

Snart stod han inför Richard Wag
ner, som på det vänligaste mottog den 
unge konstnären och noga underrät
tade sig om hans studier och lefnads-
mål. Han skildrade sin ungdoms tid 
och berättade, att hans far (som varit 
gymnasiilärare i Siegburg) låtit honom 
undervisas ej blott i vanliga bidnings-
ämnen utan äfven i musik, att han 
efter afgångsexamen ett halft år arbe
tat i byggnadsfacket men sedan på 
Hillers råd inträdde uti musikskolan 
i Köln, där han hufvudsakligen under 
denne mästares ledning studerade kom
positionsläran. Han berättade vidare, 
att han efter afslutade studier i Köln 
tillerkändes Mozartstiftelsens pris i 
Frankfuit am Main och såsom dess 
stipendiat på Hillers rekommendation 
begaf sig till Franz Lachner i München, 
där han åtnjöt dennes privata under
visning. Han besökte dessutom under 
två år musikademien därstädes, under 
hvilken tid han ej blott gjorde flitiga 
studier i kontrapunkten för Rheinber
ger utan också fick tillfälle till prak
tiska öfningar i dirigerande, till åhö
rande af goda operor och konserter 
samt äfven till utförande af egna kom
positioner, bland hvilka två, en »Hu
moresk» för orkester och körballaden 
»Wallfahrt nach Kevlaar», inbringade 
hono n Mendelssohnp-iset, ett resesti
pendium till Italien, der han nu gjorde 
bekantskap med Richard Wagner. 

Denne hade uppmärksamt lyssnat 
på Humperdincks berättelse och upp
manade honom att dagligen komina till 
Villa d'Angri för att sällskapa med 
honom i förtroligt tankeutbyte. 

Under de följande veckorna var 
också Humperdinck en trägen och sedd 
gäst därstädes, och när den 22 maj, 
på diktarkomponistens födelsedag, i den 
husliga kretsen några scener ur »Par
sifal» första gången proberades, så öf-
vertog Humperdinck en »riddares» roll. 
Gerna erinrar han sig än denna egen
domliga première och det mäktiga in
tryck den gjorde på alla deltagarne, 
ehuruväl man endast hade att tillgå 
en flygel i stället för orkester. Samma 
dag inbjöd Wagner den nitiske konst
nären att flytta öfver till B ayreuth för 
att vara behjälplig ined förberedelserna 
till den första »Parsifal»-representatio
nen; men först skulle han utföra en 
kopia af partituret. »Ni får inte ta' 
illa upp denna begäran - ur skuldade 
sig Wagner - , »ha icke fordom Ita
liens berömdaste målare begynt med 
'färgrifningens' konst!» 

Humperdinck biföll med förtjusning 
och begaf sig under de följande åren 
till Bayreuth för att arbeta där efter 
mästarens anvisning. Det lyckades 

honom att ur därvarande folkskolor 
samla ihop en gosskör, som af honom 
förträffligt inöfvad medverkade vid 
sommarföreställningarne 1882. Och när 
tiden för första »Parsifal»-uppförandet 
var förbi, öfverlämnade Wagner åt ho
nom partituret till denna hans sista 
skapelse såsom ett minne däraf. 

Kungl. konstakademien i Berlin hade 
1891 förlänat den unge komponisten 
Humperdinck Meyerbeerstiftelsens pris 
af 4,500 mark för insända tonsätt
ningar, en orkesteruvertyr »Zug der Dio
nysos?, en dramatisk kantat »Die 
Fischerin» och en åttastämmig vokal
fuga mad tre tema för två körer, och 
såsom dess stipendiat besökte han 
Frankrike, Italien och Spanien samt 
fick i Paris genom rekommendation af 
Liszt göra bekantskap med betydande 
musikaliska storheter och musikinstitut 
därstädes. Där öfverraskade honom en 
kallelse från Richatd Wagner till Ve
nedig, livarest denne då vistades. Ett 
mästarens ungdomsverk, O dur-symfo
nien, hade framletats och skulle upp
föras. Lyceet »Benedetto Marcello» 
hade ställt sin orkester till förfogande, 
och åt Humperdinck, som skyndat hör
samma kallelsen, anförtroddes lednin
gen af densamma. Wagner hade ej 
förgätit sin omtyckta medarbetare och 
föreslagit honom till ledare för nämnda 
musikinstitut; säkert skulle han ock 
ha genomdrifvit hans utnämnande, om 
icke plötsligen politiskt trassel kommit 
emellan, som gjorde om intet såväl 
uppförandet af symfonien som anstäl
landet af en t3'sk k onstnär. Och strax 
därefter dog Wagner. 

l'nder påföljande år medverkade 
Humperdinck såväl vid festplatsen i 
Bayreuth som vid konungaföreställning-
arne af »Parsifal» i München men 
var därjämte alltid sysselsatt med egna 
musikaliska kompositioner och m ed be
arbetning af musikverk. Om hösten 
1885 begaf han sig till Barcelona, dit 
han kallades för att efter tyskt möns
ter ombilda Liceo-konservatoriet och 
leda dess konserter. Men de genuint 
spanska förhållandena på platsen nöd
gade honom att redan sommaren 1886 
utbyta denna befattning mot en lik
nande vid konservatoriet i Köln. Ar 
1887 lämnade han äfven denna för att 
tillträda ett engagement hos förläggare
firman Schott i Mainz i och för ut-
gifvande af äldre verk. Han tog först 
i tu med en dramatisk-musikalisk om
arbetning af Aubers »Bronshästen» 
(»Le cheval de bronce»), hvilken opera 
i denna nya gestalt först uppfördes 
den 10 november 1889 i Karlsruhe 
och sedan på andra större scener med 
god framgång. Under sitt vistande i 
Mainz fick han äfven en intressant 
lärjunge — Siegfried Wagner. 

Från 1890 tillhörde Humperdinck 
lärarekollegiet vid Hochska konserva
toriet i Frankfurt am Main, där han 
undervisade i partiturspelning och in
strumentation. 

Det är bekant att en syster till 
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Humperdinck, fru Adelheid Wette, gift 
med 1 ilk aren och skrifställaren dr Wette 
i Ivöln och själf utrustad med skalde-
gåfva, skref ett litet teaterstycke, som 
var ämnadt till att framställas af barn 
för ett barnauditorium. Hon sökte i 
den tyska sagoskatten ett passande 
ämne och valde berättelsen om »Hans 
och Greta». 

När fru Wette fått sagan omsatt i 
prydliga rim skulle »onkel Engelbert 
sätta musik till sångerna. När han då 
nedskref noterna, kom han på den lyck
liga tanken, att det dock var skada 
att blott och bart för barnkammaren 
bearbeta ett sådant ämne från den in
hemska sagan; det skulle, menade han, 
äfven lämpa sig för stora, allvarliga 
barn, om texten gjordes sceniskt verk
sam och musiken utbildades till högre 
schwung. Han hade funnit att tiden 
var inne att träda upp emot den mo
derna realismen och de importerade 
missbildningarne af densamma och att 
genom återgången till en sund och 
enkel naturlighet under påverkan af 
den stil och f ormbehandling, som Wag
ner infört, bilda en ny sera för den 
tyska operadikten. Med detta be
stämda mål för ögonen och i medve
tande om sin förmåga gick Humper
dinck till verket, och han måtte på 
förhand ha varit säker på sin sak; 
den stora framgång, som »Hans och 
Greta» vunnit, kunde han dock knap
past ha drömt sig! Från första upp
förandet i Weimar — München intill 
nu, har hans sagoopera gått öfver nästan 
alla Tysklands stora scener och gjort 
Humperdincks namn populärt. 

Engelbert Humperdinck är född 
den 1 sept. 1854 i Siegburg a. Rhein, 
tre mil sydost om Köln, där han se
dan blef lärjunge vid konservatoriet. 
Ar 1876 blef han Mozart-stipendiat 
och som sådan vann han inträde vid 
Kgl. musikhögskolan i München. Där
efter erhöll lian 1870 Mendelssohn-
stipendiet och som innehafvare däraf 
uppehöll han sig i Italien till 1881, 
dä han blef M eyerbeer-stipendiat. Från 
1885 till 1886 var Humperdinck lä
rare vid konservatoriet i Barcellona, 
lefde! sedan i Köln och Mainz, blef 1890 
anställd vid Hoch'ska konservatoriet i 
Frankfurt a. M. samt e rhöll 1896 titel 
af Kgl. preussisk professor. Emeller
tid ville han uteslutande egna sig åt 
komposition och slog sig därföre i ro 
i Boppard a. Rh. Därifrån kallades 
han 1900 till Berlin, utnämnd till med
lem af Kgl. konstakademiens senat och 
till föreståndare för en mönsterskola 
för komposition. 

Af Humperdincks kompositioner blef 
vo tidigast bekanta kör-balladen Das 
Glück von Edenhall och Die Wallfahrt 
nach Kevlaar, men det var först med 
sagospelet Hans ocli Greta som han 
slog igenom och gjorde sig berömd. 
Detta sagospel uppfördes första gången 
den 23 dec. 1893 i Weimar och gjorde 
stor lycka. Han har i detsamma mäs
terligt användt och behandlat flera lör-

tjusande, särskildt i Westfalen allbe-
kanta barnsånger. Hans följande verk 
för scenen, melodramen Die Königskin-
(ler (1896) och Die sieben Gänzlein 
väckte mindre intresse, ehuru välvil
ligt mottagna såsom af kompositören till 
»Hans och Greta». Samma var för
hållandet med lians Dornröschen. (Frank
furt a. M. 1902). 

Humperdinck är ingen snabbskrif-
vare; långsamt mognar för honom ska
pelserna, samvetsgrannt ger han alltid 
sitt bästa. Det var därför med spänd 
väntan man mottog uLderrättelsen att 
i början af 1905 en ny opera af ho
nom skulle gå öfver Kgl. operascenen 
i Berlin. Man visste att han länge 
haft densamma under arbete och fick 
nu veta att det var en stor helaftons
opera, ej såsom hans föregående till
hörande sagospelets utan den komiska 
operans område, och titeln var Heirath 
wider Willen. Vid midten af april ägde 
också premiären rum. Libretton hade 
Humperdinck själf författat och dä rvid 
haft till medarbetare sin fru, ämnet 
är lånadt från den äldre Dumas' be
kanta lustspel »Demoiselles de Saint-
Cyr », redan 1860 uppfiirdt här i Stock
holm under titeln »Pensionärerna från 
Saint Cyr; . Om Humperdincks nya 
opera berättas att det var Richard 
Strauss »som väckte det svåra parti
turet till lif» och att den gjorde ett 
mycket sympatiskt intryck samt mot
togs af publiken »om ej entusiastiskt 
dock med hjärtlig glädje». En recen
sion öfver operan slutar med följande 
ord: »Af alla noviteter på sista året 
har »Heirath wider Willen» visat sig 
som den bästa och mest tillfredsstäl
lande. I en tid som ej med förkär
lek vänder sig till den gladare genren, 
och naturlig känsla har detta verk 
S5Tmptomisk betydelse och skall genom 
sin finhet samt sina eminent konstnär
liga kvaliteter i utarbetandet lia en be
tryggad plats i operalitteraturen.» 

Af Humperdincks öfriga kompositi
oner, några sånger och pianostycken 
oberäknade, må äfven nämnas hans 
för musikfesten i Leeds 1898 skrifna 
Maurische Rhapsodic, som där vann be
tydande framgång. 

Signe Rappe 

som Elsa i »Lohengrin . 

Sedan vi vid början af fröken Rap-
pes gästspel här på kgl. teatern med
delade hennes bild som Salome, den 
första gästrollen hon utförde härstä-
des, ha vi nu fått tillfälle att 
framställa den behagliga och ta 
langfulla konstnäriunan i hennes tredje 
gästroll, Elsa i »Lohengrin». Bilde» 
visar oss, såsom man ser, icke den 
drömmande, förkrossade furstinnan utan 

den efter befrielsen genom sin hjälte 
lyckliga bruden till Lohengrin. An
märkas må att på det för öfrigt lyc
kade porträttet i fotografering håret 
framträder mörkt i stället för, som 
det i verklighet var, ljust. Om frö
ken Rappes gästspel och de roller hon 
här utfört ha vi förut, senast i förra 
numret, yttrat oss. 

Fotografien är, jämte ett par Mar
gareta-bilder från detta gästspel, ifrån 
F. Flodins atelier, Norrmalmstorg. 

Bror Pettersson-Persfelt. 

Vår bekante violoncell-artist Bror 
Pettersson, hvilken sedan förra året 
lagt namnet Persfelt till sitt egentliga 
tillnamn, hvilket man vet är så allmänt, 
har äfven under julferierna gästat fä
dernestaden och här konserterat. Le
digheten från sin lärarebefattning i 
den finska hufvudstaden begagnar han 
gärna för vistelse i hemlandet och 
förra sommaren konserterade han fler
städes i vårt land. Då det är första 
gången vi nu meddela ett porträtt af 
konstnären må vi också här låta det 
åtföljas af några biografiska notiser. 

Bror Pettersson-Persfelt är född 
i Stockholm 1881. Efter att vid vårt 
konservatorium ha studerat musik och 
specielt violoncellspelet för dess ut
märkte lärare i detta ämne Anton An
dersen, lämnade han läroverket 1901, 
men hade dessförinnan haft anställning 
som violoncellist i hofkapellet. För 
ytterligare studier begaf sig Bror Pet
tersson till Frankfurt a. M., der han i 
sitt fack ytterligare utvecklade sig un
der ledning af den utmärkte violon-
cellmästaren Hugo Becker, bekant här 
från sitt konserterande på kgl. operan 
i okt. 1905, samt äfven för den gamle 
violoncellvirtuosen Bernhard Cossmann, 
också denne lärare vid Hoch ska kon
servatoriet i Frankfurt såsom den 40 
år yngre Becker. Under denna studie
tid innehade hr Pettersson v. Beskow-
ska stipendiet 1901 och 1902 samt 
fick 1903 Jenny Lind-stipendiet. Un
der 1904 åtnjöt han Frankfurt a. M :s 
stailsstipendium, 1000 mark, samt fri
plats vid konservatoriet. Hösten 1904 
blef han anställd som violoncell-lärare 
vid konservatoriet i Offenbach a. M. 
och hösten därpå vid Musikinstitutet 
i Helsingfors, der han, som sagdt fort
farande tjänstgör. 

Vid konserter i Tyskland likasom i 
Finland och annorstädes har konstnä
ren vunnit stort bifall för tekuiskt 
mästerskap och smakfullt föredrag. 

m 
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Från Romas horizont. 
II. 

Coréa-konserterna. 

Beethovens IX : de symfoni. 

I jämförelse med Italiens andra större 
operascener begynner »Teatro Costanzi» 
sent sin »stagione di carnevale- quarésima», 
enligt häfdvunnen plägsed först den 26 
december, medan »S. Carlo» i N a p o 1 i 
i år den 8 dennes inledt sin säsong 
med allra första uppförandet därstädes 
af Götterdämmerung, hvilken un
d e r  l e d n i n g  a f  G i u s é p p  e  M a r  t u  c -
ci*, inscenerad af Mtinchen-operans re
gissör Fuchs — förut en af densam-
mas mest framstående bassângare — samt 
med s å ypperliga Wagner-konstnärer som 
Félia Litvinne och G i u s é p p e 
Borgatti i hufvudpartierna erhöll en 
alltigenom värdig och anslående interpre
tation, om än Bayreuth-mästarens väldi
ga musikdrama ej fullt kunde senteras 
af en ännu med »Siegfried» obekant pu
blik. Ungefär åtta dagar före den sto
ra romerska operasäsongens början vid-
t o g o  » C a r l o  F e l i c e »  i  O é n o v a ,  » R e 
gio» i Torino och »Scala» i M i 1 a-
iio, de båda förra — liksom »Costanzi» 
och, samtidigt med denna teater, »Sociale» 
i M an tova samt, redan i början af 
oktober, »Comunale» i Bologna — med 
Walküre, hvaremot den senare gjor
de ett undantag från numera vedertagen 
kutym att »öppna balen» med någon af 
Wa g n e r s skapelser, genom att ur oför
t j ä n t  g l ö m s k a  f r a m d r a g a  V  e s  t a l  e n ,  
Sp on tin is något mer än sekelgamla 
mästerverk. 

• • 

* 

Fn verklig lucka i Romas musiklif har 
emellertid nu utfyllts, i det att de till 
en betydande faktor i detsamma vordna, 
af oss förut omtalade orkesterkonserter
na , i »Anfiteatro C o r é a», hvilka un
der denna säsong torde kunna påräkna 
ännu större popularitet ge nom att inrym
ma mera plats än hittills åt den vokala 
musiken, från början af december åter 
med sina harmonier** uppfyllt kejsar Au 
gustus' ärevördiga mausolé. Af de sex 
tills dato gifna, dirigerade af den från 
senaste »stagione» välbekanta tyske ka
pellmästaren Carl Panzner, hafva d e 
fyra första haft till uppgift att i historisk 
följd tolka representativa instrumental
kompositioner af de viktigaste musiksko
lorna. Med hänsyn till den universella 
karaktären af tonernas språk torde redan 
lämpligheten af en dylik på nationalitet 

* Napolitanska musikkonservatoriets di-
riktör och sjelf utmärkt tonsättare; jemför 
nedan äfvenså föregående korrespondenser 

*• Dessa störas allt jemt på helgdags ef
termiddagarna i hög grad genom S. C ar
lo-kyrkans af oss förut anmärkta klock
ringning. Också bröt oviljan häröfver nyligen 
lös i form af en häftig oponionsyttring mot 
»municipios» (rådhusets) i sin loge tronande 
högre tjenstemän, om med någon verkan, får 
framtiden utvisa, 

baserad indelning kunna ifrågasättas. Mot 
valet af de särskilda numren å de i sin 
helhet särdeles intress anta konserterna kan 
ock åtskilligt invändas. 

Sålunda saknade man å den italien
ska — för hvilken d et för öfrigt föreföll 
nästan som ett förödmjukande fattigdoms
bevis att ej prestera en »inhemsk» di
rigent —, so m af klassiska saker upptog 
kompositioner af Corelli (f 1713) och 
Scarlatti (t 1725) samt förspelen till 
Leonardos (f 1746) oratorium »Sant' 
Elena al Calvario» och S p o n t i n i s 
(t 1851) opera »Fernando Cortez» jämte 
ett potpourri af Cimarosas (f 1801) 
buffa »Il matrimonio segreto», af nyare 
arbeten S g a m b a t i s förträffliga symfo
ni n:o 1, Martuccis utsökta »Not
turno» och den pompösa triumfmarschen 
i Man ci ne Iiis musikdram »Cleopa
tra», själfva Rossini, hvars geniala opera 
»La gazza ladra» med glans figurerat å 
föregående konserters program. Å den 
tyska presenterades d e germaniska mu
sikkolosserna Bach, Händel och 
Haydn, följda af Mozart med »Ju-
piter»-symfonien och Beethoven med 
»Leonora»-uvertyren n :o 3, men hvarken 
Gluck, Weber eller Wagner, att ej 
tala om Schumann och Schubert, tyc
k a s  b e f u n n i t s  v ä r d i g a .  S å s o m  d e n  f r a n 
ska skolans representanter voro utval
de Rameau, Méhul med »Joseph»-
uvertyren, Berli'oz med sylfiddansen 
och Rakoczymarschen i »Damnation de 
Faust» samt B i z e t med »L' Arlésienne's» 
första »suite», D é 1 i b e s med ett par rätt 
banala nummer ur baletten »Sylvia» och 
Saint Saëns med sin »Dance maca
bre», en af Frankrikes störste samtida mu
sikers äldsta och mindre betydande verk 
— hvars egenskap af karaktäristisk tonmål
ning här mindre kunde komma till sin 
rätt, på grund af att »Coréa»-orkestern ej 
är i besittning af någon xylofon, det trä
instrument, hvilket just framkallar sensa
tionen af en hop dansande skelett —, 
däremot ingen af bemälde skolas visser
ligen ej talrika, men framstående sym-
fonister; både Reyer, Dukas och Debus
s y  l y s t e  m e d  s i n  f r å n v a r o  !  D e n  r y s k -
skandinaviska konserten hade att 
uppvisa namnen Glinka, med förspe
let till operan »Ruslan och Ludmilla», 
Borodin, med denne Rysslands väl 
mest snillrik e komponists suggestivt pitto
reska »Stepp-scen», och T c h ai k ove
sky, med den imposanta, om än alltför 
h y b r i d a  » 1 8 1 2 » - u v e r t y r e n ,  s a m t  G a d e ,  
G rie g- och Svendsen, den sistnämn
de företrädd af hans präktiga »Carneval 
à Paris», men utelämnat en Olazounow 
och Rimsky-Korsakow; för öfrigt noncha
lerades fullständigt såväl de czekiska mäs
tarna Dvorak och Smetana som hvad Sve
rige kunde haft att erbjuda. 

• * 
* 

En den sy perbaste afslutning â den 
P a n z n e r s k a  k o n s e r t s e r i e n  b i l d a d e  B e e t 
hovens nionde och sista symfoni, i 

.hvilken denne gifvit uppslaget till att rik
ta den symfoniska dikten med vokal mu
sik, hvartill orden äro hämtade från 

S c h i l l e r s  h ä r l i g a  o d e  ' A n  d i e  F r e u d e » ,  
här återgifvet i »Mefistofeles'« skapare 
B o i t o s välklingande italienska bearbet
ning. Få tonsättningar hafva blifvit till 
den grad omdebatterade och kommente
rade som detta Beethovens ej mindre 
grandiosa och af melodisk skönhet mätta
de, än filosofiskt djupsinniga »chef 
d'oeuvre», i främsta rum met af den lyris
ka konstens störste heroer efter honom, 
Berlioz och Wagner, hvilka blickade upp 
till detsamma med en rent af religiös 
vördnad, såsom bäst framgår af, att den 
förre bland annat anmärkt, det dess upp-
hofsman efter afslutandet af ett dylikt 
opus med fog kunde hafva yttrat: »nu 
må döden komma, mitt värf är fullbor-
dadt», s amt att den senare till och med 
förklarat d en nionde symfonien vara »ett 
mänsklighetens evangelium». 

Här är ej platsen för en närmare ana
lys, allenast må framhållas, att den hela 
sitt lif i en smärtans afgrund ensam 
och stolt försmäktande Beethovens lef-
nadsdröm var att besjunga glädjen, af 
hvars kamp i vårt inre med det fiendt-
liga ödet första satsen, »allegro», utgör 
en storslagen målning; andra afdelningen 
ett högst liffullt »scherzo», verkar form
ligen hänryckande trots den ideliga upp
repningen af det på allenast tre noter 
baserade grundmotivet*, för att i tred
je satsen, »adagio», lämna rum för verk
ligt himlaborna, af lycksalighet uppfyllda 
harmonier. Först i linalen, »presto», där 
arbetet uppnår sin höjdpunkt samt an
tager rent litaniskt djärfva och mäktiga 
dimensioner, värdiga en musikens Mich el-
Angiolo, gör det vokala elementet sitt 
inträde, sedan orkestern repeterat föregå
ende afdelningars förnämsta motiv. Den 
för kvartett och kör komponerade, af en 
hardt när bakkanalisk fröjd genomström
made hymnen, ett hejdlöst jublande fäst-
kväde för att fira glädjens slutliga triumf, 
erhåller ett välgörande afbrott genom en 
majestätisk koral af semi-religiös karaktär 
samt en estatisk lofsång till »hifnlarnas 
konung och kärlekens gud». 

I fråga om utförandet af de under Panz-
ners ledning gifna konserterna må blott 
anmärkas, att den af förträffliga krafter 
sammansatta orkestern redan efter den 
första uppnått en hög grad af helgjutenhet, 
men att den på ett tjugutal år ej i Roma 
hörda nionde symfonien, som i förhål
lande till de oerhörda kraf, den ställer 
icke minst på de sjungande, fått en all
deles otillräcklig inöfning, först vid re
prisen å sista konserten, då den af S. 
Cecilia»-elever bestående damkören vä
sentligt vunnit i fägring genom addi
tion af ett antal »voix blanches» (gossrös
ter), erhöll en tillnärmelsevis adeqvat tolk
ning. Ett kardinalfel af dirigenten var 
hans försummelse att afhjälpa den brist 
på jämnvikt mellan de enskilda instru
menten, som utmärker den nionde i hög
re grad än någon af den till sist sten-
döfve mästarens öfriga symfonier. 

A n t e r o s. 

* Också lär Rossini sagt att han ej; vis
ste något skönare än detta "scherzo", och 
att han sjelf ej kunde åtsadkomma maken, 
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Framför allt, tack vare den enkom för 
»Valkyrian» hitkallade, jämväl vid Bay-
reuth-festspelen verksamme badensiske 
h o f k a p e l l m ä s t a r e n  M i c h a e l  B a l l i n g s  
öfverlägsna ledning, gestaltade sig invig
ningsföreställningen å »Costanzi» till en 
sannskyldig mönsterrepresentation. Vid si
dan af de hvar i sin stad utmärkta Es
m e r a l d a  P  u  c  c  i  -  S i e g l i n d e ,  G u i d o  
V a c c a r i -  S i e g m u n d ,  s a m t  C a r l  
Walter- Wotan och Berardo Be-
rardi- Hunding — tvenne sällsynt 
präktige bassångare, den förre af tysk 
origin, men född i Egypten, den senare 
elev af den bäste möjlige it alienske »maest
ro», Antonio Cotogni* — etc., framstod 
Saloméa Kruscenischi* såsom en 
rent af idealisk Brünhilde. På grund af 
den för Italiens teatrar öfverhufvud ut
märkande planlösheten i deras arbete, 
aggraverad genom flerfaldiga indisposi
tioner bland solisterna, har den nye direk
tören, operakompositören Q i a c o m o 
Orefice, på nu närmare ett par veckor, 
ej lyckats åvägabringa mer än några få 
produktioner af den Wagnerska musikdra-

V 

Från scenen och konsertsalen. 

Kungl. teatern. 

Jan. 1, 3,6,11 Värmländingarne (m&Wnt). 
1, 4, Hallström, Ivar,: Den berg-

tagna (Fru Ragnhild, Ingeborg, 
Qerda: frkn. Karlsohn, Osborn, 
Lagergren ; Riddar Tuve, Ulf : hrr 
O. Strandberg, Sjöberg; Berga
drottningen: fru Claussen; Berga
kungen, Kark:hrr Ödmann, Ström
berg). 

2, 6, 11, P uccini: Madame But
terfly. 

3 ,  M o z a r t :  Don Juan (Donna Anna, 
Donna Elvira, Zerlina: fruar 
Schjerven, Bartels, frk Hesse; 
Don Juan, Leporello, Guvernö
ren, Octavio, Mazetto: hrr For
sell, Stiebel, Svedelius, Malm, 
Mandahl). 

5, Mozart: Figaros bröllop (Gref-
vinnan, Susanna, Cherubin, Mar
cellina, Barbarina: fru Schjerv en, 
frk. Hesse, fru Jungstedt, frkn. 
Karlsohn. Lagergren; Grefve Al
maviva, Figaro, don Bazil, dok
tor Bartholo : herrar For
sell, Stiebel, Malm, Söderman) 

7, Boito: Mefistofeles (Margareta, 
Helena, Martha, Pantalis: frk. 
Larsén, fru Lizell. fruar Mandahl, 
Claussen ; Faust, Mefistofeles, 
Wagner: hrr Ödmann, Wallgren: 
Kricson ) 

8 ,  G l u c k :  Orfevs, (Orfevs, Eurydi-
ke: fru Jungstedt, frk. Hesse) 
— Foroni: Advokaten Pa-
thelin, (Guillemette, Angelique, 
Bobinette: fru Oscår, frkn. Holm, 
Lagergren; Pathelin, Josseaume, 
Aignelet, Jacqinard, Carlot: hrr 
Oscår, Stiebel, Malm, Grafström, 
O. Strandberg.) 

9 ,  T s a h a i k o w s k y :  Eugen Onegin. 
10, H allén: Valdemarsskatten. 

12, 14, 16 Humperdinck, E.: Hans 
oclt Greta. Sagospel; 2 akter af 
Adelheid de Wette (Gertrud, Hans, 
Greta: frk. Edström, fru Claus
sen, frk. Hesse; Sandman,Dagg
man: frkn. Lagergren, Larsén 
Peter, Pepparkakshäxan ; hrr 
Strömberg, Stiebel ; Dock/e'en. 
Balett-Pantomim, 1 akt., musik 
af J osef Bayer. 

13, Thomas: Mignon (Mignon, Phi-
line-. fruar Oscår, Bartels; Wil
helm Meister. Lothario, Laertes, 
Jarno: hrr Malm, Wallgren, Eric
son, Grafström). 

15, Adam: Postiljonen från Long-
jumeau (Madelaine, Rose : fru 
Oscår, frk. Lagergren; Markis de 
Corcy, Chepellou, Biju, Bourdon: 
hrr Grafström, Stockman, Stiebel, 
Sjöberg). — Dockfe'en. 

Oscarsteatern. 

Jan. 1—16. Leo Fall: Dollarprinsessan. 

K F, U. K.-salen. 

Jan. 4, Aulins k a kvartettens 3:dje kam
marmusikkonsert. Medverkande : 
K o m p o s i t ö r e n  p r o f  P a u l j u o n .  
1 Schubert: Stråkkvartett, Op. 
29, A-moll; 2 Paul Juon: Rhap
sodie, Op. 37 (efter Selma Lager
löfs »Gösta Berling») för violin, 
altviolin, violoncell och piano; 
3. Beethoven: Serenade, D-dur 
Op. 8 för violin, altviolin och 
violoncell. 

Oscarskyrkan. 

Jan. 10, Konsert af organ. Patrik Vret-
blac. Biträdande: fru Vretblad 
(violin), fru Afzelius-Bohlin. 

Musikal, akademien. 

Jan. 9, 14, Konserter af Franz Navål. 
Bitr. ackompanjatör: Alex. Stoff
regen. 

Vetenskapsakademien. 

Jan. 12, 3:dje konserten af Musikaliska 
artisternas ring. Medverkan
de; fru Anna Aulin, frk. Märtha 
Ohlson; hrr Tor Aulin, Rud. 
Claëson. 

16, Konsert af violoncell. Bror 
Pettersson-Persfelt- Biträ
dande: hr N. Broman. 

* Se under:s föreg. korespondenser. 
* Se undert:s föreg. korrespondenser. 

Hallströms förr så populära sago
opera »Den bergtagna» har på kgl. 
teatern invigt nya året, men endast 
gifvit.s två gånger hittills. Rollbesätt
ningen är, sedan senaste fullständiga 
uppförandet, då operan den 22 april 
1896 upplefde sin 75:e föreställning, 
alldeles ny, utom hr Ödmann som för
ut mest uppburit Bergakucgens roll, 
hvilken vid allra första uppförandet 
1874 kreerades af Oscar Arnoldson. 
Efter ett nästföljande uppförande af 
operan — det senaste inträffade sam
tidigt med Aulin-kvartettens soaré — 
kunna vi få tillfälle att omnämua ut
förandet vid denna repris. »Hans och 
Greta», om hvars musik vi förut i 
detta nummer yttrat oss, och hvars 
rollbesättning ofvan anförts, gafs här 
först i maj 1895 med följande besätt
ning: Hans och Greta : frkn Lindegren 

och Sparrman, Gertrud och häxan: 
frk G. Pettersson och fru W. Strand
berg; Sandman och Daggman: frkn Ivarl-
sohn, Frödin (fru Lizell); Peter: hr 
Lundquist. Då pjesen sedan uppför
des i okt. s. å. återgafs Gertrud af 
fru Almati-Rundberg och fröken Thu
lin (Hellström-Oscar) debuterade som 
Sandman. Vid reprisen 1901 hade 
Hans öfver^agits af fru Jungstedt, Greta 
af fru Hellström, häxan af frk Ed
ström, Sandman och Daggman af frkn 
Karlsohn och Fernquist (fru Bartels). 

Om nuvarande utförandet kan sägas 
att fröken Hesse var en i allo förträff
lig Greta, fru Claussen sjöng utmärkt 
men föreföll väl lång och gänglig som 
Hans; föräldraparet hade ock goda re
presentanter, om än man hos Peter 
saknade Lundquists godmodighet och 
röstvälljud. Frkn Lagergren och Lar
sén presterade vacker sång i Sandmans 
och Daggmans partier. Pepparkaks
häxan hade nu för första gången en 
manlig representant i hr Stiebel, som 
naturligtvis var lustig och grotesk i 
rollen, men på själfva sångpartiets be
kostnad. H varför icke låta fröken 
Edström äfven nu ge densamma, då 
hon förut visat sig lyckad i d en? Ger
trud kunde ju ha öfvertagits af fru 
Mandahl. — I »Waldemarsskatten» har 
hr Oscår vid senaste föreställningen 
utfört Waldemars parti 

Af konserterna må först nämnas Au
lin-kvartettens d. 4 jan. med biträde af 
pianisten och kompositören Paul Juon, 
som visade sig i båda dessa egenska
per som mycket framstående konstnär. 
Konserten inleddes med Schuberts ung-
domsfriska A-moll-kvartett, hvars här
liga andante knappast står efter mot
svarande sats i D moll-kvartetten. 
Härpå följde Juons »Rhapsodie» öfver 
»Gösta Berlings saga», pianokvartett, 
en intressant nyhet, som fick ett bril
jant utförande. Dess tre satser utgö
ras af Moderato, Allegretto, Sostenuto-
Allegretto och delar af den märkliga 
sagans med dess ystra » Kavaljer»-lif, 
kärlekshistorier och mystik återfann 
man här i toner, djärfva, klangsköna, 
harmoniskt invecklade med stundom 
tvära af brott, som i sagans kapitel. 
Kompositören blef särdeles varmt hyl
lad efter utförande af hans verk. Soa
rén afslutades med Beethovens sällan 
spelade »Serenad-trio för violin och vi
oloncell. hvari hr Molander skötte alt
violen. Den humoristiska trions många 
små fängslande satser spelades ypper
ligt af exekutörerna, och man kan säga 
att Aulinkvartetten denna afton öfver-
träffade sig själf. Beethoven-trion är 
af honom själf arrangerad som »Not
turno» (op. 42) för piano och altviol. 

Herr Naval, den omtyckte operate
noren helsades på sin första konsert 
med lifligt bifall af den talrika publi
ken. Hans vackra stämma och konst
närliga sång återfann man äfven nu, 
å första kon.->erten någ ot enformigt fram
trädande i mezzavoze. Den andra kon
serten var mindre besökt. I en ung 
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herr Stoffregen hade han en god ac-
kompanjatör. För programmen, lika
som för andra hiirofvan anförda kon
serter få vi, af brist på uttrymme nu, 
redogöra i följande nummer. 

Musiknotiser från hufvudstaden 
och landsorten. 

Kungliga teatern. Fröken Da 
vida Hesse lär under närmaste spelår 
lämna teatern för att i utlandet idka 
sàug- och musikstudier. Afven hr John 
Forsell kommer att, åtminstone delvis, 
öfvergifva vår opera. Han har näm
ligen tagit fast engagement i Amerika 
på tre år med sin verksamhet hufvnd-
sakligen i Chicago under 7 månader. 
Den öfriga tiden af året tänker han 
tillbringa i hemlandet. 

Oscarsteatern. » Dol lai prinses
san», som d. 19 d:s gått 75 gång
er öfver denna scen, kommer sedan 
att där efterträdas af Zurapes bekanta 
operett »Farinelli». 

Eugen Ysaye, som efter Joa
chim fått ärfva namnet »vioünkonung-
en», ger konserter här å Musikaliska 
akademien d. 29 och 30 januari, äf
ven nu, såsom vid senaste konserte-
rande här i april förra året, biträdd af 
sin bror, pianisten Theo Ysaye. 

Hjalmar Arlberg, barytonsång
aren, son af Fritz Arliierg och Maria 
Neruda, ger konsert här i M usikaliska 
akademien d. 8 febr. Hr Arlberg, bo
satt i Berlin, har där godt anseende 
som smakfull sångare och som sånglä
rare. 

Stor militärkonsert gafs här 
i Hedvig Eleonora kyrka sönd. d. 17 
d:s af samtliga militärmusikkårer i 
Stockholm under anförande af direktö
rerna O. P. Trobäck och C. E. W. Mon-
tlian. 

Konsertföreningens nästa abon
nemangskonsert äger rum här d. 25 
jan. Programmet upptager Frans Schu
berts C dur-symfoni, n:o 7, samt en 
ny, här /örsta gången spelad Pianokon
sert af E. von Dohnanyi, som sjelf u t
för pianopartiet. 

Populärkonsert-förbundet 
är namnet på en ny konsertförening, 
som skall fortsätta hr Axel Hanssons, 
sedan ett par år här gifna konserter. 
Första konserten gafs d. 10 jan. med 
solosång af fru Signe Stanzen-Linde
berg och hr Jackson-Norris samt 
manskvartett-sång. Hr Adrian Dahl 
utförde pianoackompanjemanget. 

Matine gafs sönd. d. 10 jan. i 
Berns' salong till förmån för de ge
nom jordbäfningen i Italien nödlidande. 

SVENSK MUSIKTIDNING. 

Medverkande voro, jemte lokalens för 
stärkta orkester under dir. Hennebergs 
anförande, Mally Högberg, Helfrid 
Lambert och signora Navaretti, löjtn. 
E. Elfgren, signor Spedicati och Lut-
temanska sångkvartetten samt hr Daniel 
Fallström. 

Mazérska kvartettsällskapet 
firade den 15 jan. s in 60 års dag. Pro
grammet för aftonen upptog stråkkvar
tetter af Haydn, Mozart och Beethoven. 
Sällskapets ordförande, kapten Ernst 
Schlesinger, uppläste en längre redogö
relse för verksamheten sedan sällska
pet firade sin 50-års-fest. Till he
dersledamöter kallades förste hofkapell-
mästare Conrad Nordquist, professor 
Frid. Book och kapellmästare Tor Au
lin. Medverkande vid festen voro, 
utom sällskapets egna medlemmar, hof-
kapellmästare Nordqvist, professor Book 
och Aulinska kvartetten. 

I supéen deltogo närmare ett hun
dratal medlemmar, bland hvilka märk
tes hr Salomon Smith från Ystad, hvil
ken vid nachspielet föredrog en del sånger, 
och målaren Mathiesen. Särskildt in
bjuden var bl. a. den i Linköping bo
satte öfversten Magnus Blomstedt, en 
af sällskapets äldsta ledamöter. 

Sällskapets medalj öfverlämnades. 
under aftonen till hr Pontus Palmen 
med anledning af hans donationer af 
musikalier t;ll sällskapet. 

Fru Valborg Svärdström-
Werbeck har jämte sin man åter 
besökt Sverige och i början af året 
hufvudstaden för att där hälsa på sin 
förra lärarinna fröken Signe Hebbe. 
Hon har på senare tid konserterat i 
Österrike och Ungern och skall i maj 
gästa Buda-Pest med uppträdande som 
Jolantha på ungerska språket. 

Sigrid Arnoldson har erhållit 
en ny utmärkelse, i det konungen af 
Wiirtemberg tilldelat henne guldmedal
jen för vetenskap och konst i Fried
richsordens band. 

Göteborg. Under förra månaden 

har sedan vår sista redogörelse för 
musiklifvet i rikets andra stad, hvil-
ket efter Orkestföreningens och kon
serthusets t illkomst antagit stora dimen
sioner, följande därifrån kunnat anteck
nas. Vid ett fullständigare refererande 
af musiktilldragelserna här kan - helst 
vid tillfälle af programförändringar — 
en och annan uppgift bli mindre kor
rekt. Från senaste redogörelsen få vi 
därför beriktiga följande. Vid symfo
nikonserten d. llnov. dirigerade endast 
har Morales och sista numret utgjordes 
af Brahms' Symfoni N:o 2, icke af en 
Bruckner-symfoni. Programmet vid i'ru 
Carrenos konsert i Konserthuset blef 
följande; Beethoven: Essdur-konsert, 
Chopin: Prelude op. 28 n:o 15, o Po
lonaiser, Essdur, Fissmoll, Assdur, samt 
Tschaikowskys Bmoil- konsert. Den 
konsert som egde rum vid midten af 

november gafs af Pertalet i staden bo- ' 
satta musiker tillhörande den s. k. 
"Musikklubben", om hvilken mera här 
nedan. Förutom Fritz Kreislers kon
sert il. 14 dec. med Orkesterförening-en 
gaf den eminente violinmästaren en in
tressant konsert med mindre kända k las
siska kompositioner. 

Innan vi vidare påpeka december - kon
serterna, må angående teatrarne här-
städes nämnas, att Folkteatern under 
året sista månad af pjäser med musik 
bjudit på 'Värmländingarne' och 
''Stabstrumpetarn''. På Store teatern 
började Ranfts operettsällskap rycka in 
Annandag jul och har gifvit »Trollslot
tet» som matiné och »Tj ufskyttarne» 
samt äfven en »Revy» till nyåret. 

Orkesterföreningen har föröfrigt skött 
konsertväsendet, flitigt och underhål
lande, med »populära» söndags-konser
ter och »symfonikonserter». Af de 
förstnämda ha vi nu att anteckna föl
jande med deras program. Konserten 
d. 6 dec. gaf under dir Morales' led
ning med sångerskan frk. Karin Lind
holm s om solist. Programmet upptog: 
1 Rossini : uvertyr till »Den tjufaktiga 
skatan», 2 aria ur Rossinis: »Semira-
mis», o Wagner: 1 :a aktens final ur 
»Lohengrin;; 4 Beethoven : Symfoni 
n:o 2, D dur. Hr. Stenhammar har 
föröfrigt dirigerat populär - och symfo
nikonserterna. Vid populära konserten 
d. 13 dec. medverkade som solist or
kesterns konsertmästare hr. Ruthström. 
Programmet upptog : af Beethoven : 
uvertyr till »Egmont», Andante cantabi-
le ur stråkkvartetten Ad. op. 18 n:o 5, 
3 menuetter; vidare uvertyr till »Hälf
ten hvar» af Anber, Ballade och Po
lonaise för violin och orkester af Vieux-
temps samt Bacchanal ur »Simson 
och Delila» af Saint - Saöns. Pop. kons. 
den 20 dec. bjöd på: 1 Gluck: uver
tyr till »Alceste»; 2 Mozart: konsert 
för klarinett (hr. Th. Hofmeester) och 
orkester, A dur; 3 Adam: uyertyr till 
»Konung för en dag»; 4 Berlioz ; 3 
stycken ur »Fausts fördömelse»; d. 26 
dec., program : 1 Lully : Balett - suite 
(bearb. af Fel. Mottl); 2 Mozart ; Reci-
tativ och aria ur »Figaros bröllop» (frök. 
Karin Lindholm); 3 Donizetti : uvertyr 
till »Regementets dotter»; 4 Macagni: 
Intermezzo nr »Cavalleria rusticana»; 
5 Sinigaglia : Två piemontesiska dan
ser. 

Af symfonikonserterna ha vi att först 
nämna den af 9 dec. med sångerskan 
fru Anna Aulin från Stockholm som 
solist. Programmet innehöll följande 
nummer: 1 Cherubini: uvertyr till »Lo-
doiska» 2 Mendelssohn: konsertaria op. 
9 4 ;  3  B r u c k n e r :  S y m f o n i  D m o l l , n : o  
3. Följande symfonikonsert, d. 16 dec. 
hade följande program med endast kom
positioner af Beethoven: 1 uvertyr »Die 
Namensfeier»; Romans F dur för violin 
(hr. C. Bredberg) och ork. ; 3 Scen 
och aria : »Ah perfido!» (fru Morales); 
4 Symfoni n:o4 B dur. Vid årets sis
ta symfonikonsert, d. 30 dec. utfördes : 
1 Mozart : Symfoni, D dur, n:o 35; 
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K. Wagner: 2. Inledning till »Tristan 
och Isoide»; 3 Bacchanal ur »Tannhäu-
ser»; 4 Tanhäusers pilgrimfärd; 5 uver
tyr till »Den flygande Holländaren». 

Orkesterföreningens första populära 
konsert detta år gafs nyårsdagen med 
följande program och sångerskan fröken 
Signe Boberg som sångsolist : 1 Ran
del : uvertyr" till »Värmländirgarne ; 
2 J. H. Roman : Introduktion, för 
stråkorkester ; 3 Fr. Berwald: »Ernste 
und heitere Grillen»; 4 Wagner: Eli
sabeths hälsningssång ur »Tannhäuser» 
Träume : 5 Weber : uvertyr till »Obe-
ron». Vid söndagskonserten d. 3 jan. 
utfördes : 1 Mozart : uvertyr till »En-
leveringen»; 2 Handel: konsert för 
oboe (hr. Trullemans) och ork.; 3 Glin
ka : uvertyr till »Ruslan och Ludmil
la»; 4 Tschaikowsky: Suite ur balet
ten » Nötknäckaren >. 

Till slut inå nämnas om stadens 
»Musikklubb». Den är en förening af 
bortåt 100 musiker med hr.W. Sten-
hammar som ordförande, hr. B. Lun
den vice ordförande och hr Morales 
som sekreterare. Arsafgiften är 12 kr. 
Klubben har en hyrd lokal, bestående 
af tambur, bibliotek och skrifrum, där 
förutom en större boksamling in- och 
utlänska tidskrifter och tidningar fin
nas att tillgå, samt derjämte en stor 
samlingssal med flygel. Denna före
ning, som särskildt åt ogifta musiker 
kan bereda hemtrefnad, är i vårt land 
enastående. 

Från våra grannland. 

Ole Olsen m. fl. medverkade, den andra 
gifven af »Skuespillerförbundet», då 
programmet upptog sång- och instru
mentalmusik, deklamation och dans. 
Den 8 dec. gafs af fru Oselio Björnson 
en »folkkonsert» med hr Eyvind Al
nars som ackompanjatör. Dagen därpå 
g"f hr E. Cajanus en sång och piano
afton, hvarvid hr Backer Lunde ackom
panjerade. 

Köpenhamn. Dec. 5— jan. 5. 
Kungl. teatern har af pjeser med mu
sik under denna tiduppfördt »Bajadser», 
»Mästersångarne», »Mignon», »Maske
rade», »Orfeus och Eurydike», »Tru
baduren» och de ständ:gt återkommande 
»Elverhöj» och »Der var en gang . . .» 
samt balletterna »Napoli», »Coppelia 
och »Fjernt fra Danmark». Af andra 
teatrar har Fredriksbergs Teater haft 
att bjuda operetterna »Toto-Tata» och 
»Miss Hook af Holland», Norrebro-
Teatem »Madame Angcts dotter». 

Den 5 dec. gafs en afskedskonsert 
af Fritz Kreisler. I början af dec. 
har konserterats af pianisterna Yiggo 
Brödersen och Brandt-Rantzau. Den 
8 gafs sångaftou af hr Magnus Lemche. 
Vid 7:de Palä-konserten medverkade 
sångerskan fru Dagny Grunert och pro
fessor Asger Hamerik. Programmet 
upptog: Haydn: »La reine de France», 
symfoni B-dur; Asger Hamerich: Re
quiem för solo kör och orkester. Den 
21 dec. gaf prof. Anton Hartvigsen sin 
2:a Beethoven afton, den 29 den ut
märkta holländska sångerskan Tilly 
Koenen sångafton. Den 3 jan. kon-
serterade här Franz Naval. 

Kristiania. Dec. 4—jan 7. Na
tionalteatern har ej så ofta tillfälle att 
bjuda på operor. Då detta inträffar 
sker det vanligen med tillhjälp af gäs
ter. Så har »Carmen» under decem
b e r  g i f v i t  d e n  2  o  c h  6  d e c .  m e d  f r u  
Oselio-Björnson i titelrollen, hvari se
dan fru Mathilda Jungstedt uppträdt 
från 10 till 17 dec. och blef mycket 
firad. Den 1 januari i å r började frk. 
Borghild Bryhn uppträda som Carmen. 
För öfrigt står »Den glada änkan» 
fortfarande på spellistan såsom kassa-
pjes. Från 20 dec. har teatern gifvit 
en nyhet: »Prinsessan Rosenröd och de 
sju vildänderna», sagospel i 4 afdel-
ningar af Fredrikke Bergh med mu
sik af Olga Bjelke-Andersen. Cen
tralteatern har denna tid uppfört »Mu-
hameds paradis» af Planquette, »Mika-
doen» och »Revisorn» samt från 7 
dec. »Tosca» med fru Cally Monrad i 
t i t e l r o l l e n .  F a h l s t r ö m s  t e a t e r ,  s o m  ä f 
ven har pjäser med musik att bjuda, 
har gifvit »En Valsdröm», »Jackson 
et K:is döttrar» (»Flickorna Jackson») 
och »Boccaccio» med fru Bokken-Las-
son i titelrollen. 

Af annan musik har sådan förekom
mit på Nationalteatern i två matinéer, 
den ena den 22 dec. i samband med 
aftäckningen af Welhaven statyen, då 
fru Monrad, Kapellm. Halvorsen och 

Helsingfors. Dec. 5- -jan. 8. 
Af teatrarne här, hvilka mera sällan 
gifva pjeser med musik, har under 
förra årets slut Finska T. med »Tuk-
kijoella» bjudit på en sådan och an
nandag jul återupptogs på Svenska T. 
Strindhergs »Svanehvit» med musik 
af Sibelius. Musiknöjena i den finska 
hufvudstaden utgöres mest af konser
ter. De »populära» af Filharmoniska 
orkestern i Societetshuset under led
ning af R. Kajanus m. fl. ega rum 2 
•i 3 gånger i veckan, vanligen med 
biträde af framstående solister, äfven 
berömda utländska konstnärer som 
gästa Helsingfors. Filharmoniska säll
skapet ger därjämte sina symfonikon
serter (hr Kajanus dirigent) och «folk
konserter». 

Den 5 dec. gafs här i studenthu
set en »populär-visafton» af fru Hilda 
Castegren. Dagen därpå konserterade 
sångkören Ylioppilaskunnan Laulajat 
— bekant genom konserter i Stock
holm. Den 7 dec. gaf Fillxarm. säll
skapet sin 5:te symfonikonsert för sä
songen med den utmärkta violoncell
virtuosen Pablo Casals som solist. Pro
grammet upptog: 1. Haydn: Symfoni 
n:o 11, G-dur; 2. Rameau: Konsert; 
3. Liszt: Inledning till oratoriet »Den 
heliga Elisabeth»; 4. Saint-Saëns: Kon
sert för violoncell, A-moll; 5. Debussy: 

Petite 3uite. Den 9 dec. gafs konsert 
af tenorsångaren Väino Solas, som 
sjöng arior ur »Aida», »Eugen One-
gin», Lohengrins gralberättelse etc. 
och af kritiken berömdes som en be-
gåfvad och smakfull sångare, som dock 
behöfver vidare utveckling. Den 12 
dec. konserterade Allmänna sångför
eningen i universitetssalen. Helsing
fors' Musikinstitut gaf den 11 dec. sin 
5:te »musikafton», hvarvid utfördes 
Stråkkvartett, G-dur af Haydn, A. 
Hallens sång Junker Nils sjunger till 
lutan» (hr Ojanperä) samt Stråkkvar
tett, ciss-moll, af Sgambati. De på
följande dagarne gåfvos äfven musik
aftnar med endast elever som exeku-
törer. 

II * II 

Från andra land. 

Paris. Opéra Comique kommer 
att under närmaste tiden uppföra Um
berto Giordanos nya opera »Festen 
vid Nilen». 

Dresden. En Richard Strauss -
vecka förestår här med premiären af 
hans nya opera »Electra» d. 25 jan., 
»Salome» d. 2(i, »Feuersnot» och Sy m-
fonia domestica d. 27. Strauss och Schuch 
dirigera omväxlande. 

Wien. Josef Bayer, »Dockfeens» 
komponist, har skrifvit musik till ett 
nytt balettverk med titel »Das Bilder
buch » 

Caruso, den berömde tenoren, för 
närvarande anstäld vid Metropolitan-
operan i New-York har anslagit sitt 
honorar för en afton, 10 000 mark, till 
den sicilianska nödhjälpsfonden för de 
nödlidande vid den s tora jordbäfningen 
i hans hemland. 

Dödsfall. 

G e v a ë r t ,  F r a n ç o i s  A u g u s t e ,  a n 
sedd musiklärd och komponist f. den 
31 juli 1828 i Huysse vid Oudenard, 
afled i Brüssel vid slutet af dec. förra 
året efter en kort sjukdom. 1841 blef 
han lärjunge vid Konservatoriet i Gent, 
15 år gammal organist där i Jesuiten
kirche och vann 1847 prix de Rome. 
Efter att först ha erhållit pris för en 
kantat »Belgie». Han gjorde därefter 
vidsträckta resor i utlandet, till Paris, 
Spanien, Italien och Tyskland, hvar-
under han flitigt komponerade. 1871 
blef han efter Fetis direktör för kon
servatoriet i Brüssel. Hans opera 
»Quentin Durvvard» uppfördes här i 
Stockholm på Kgl. teatern 1865. (Full
ständigare nekrolog skall i nästa num
mer meddelas. ) 
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OBS.! Vacker nyutkommen musik! 

Nendelssohn-fllbum 

för piauo, innehållande: 

KlavierstiicK. Scherzo. Gondel
lied med Felix Mendelssohn-Har-
tholdys porträtt. Pr. Kr. 1: 35. 

I musikhandeln och på Sveusk 
Musiktidnings Expedition. 

Obs.! Värdefull musik! 
För piano, två händer. 

SCHERZO 
af Emil Sjögren 

tillegnadt fru Valfrid B:xson Lind. 

Pris i kr. 

SVENSK MUSIKTIDNINGS EXPE
DITION. Kammakaregatan 6. 

Stockholms Musikinstitut 
Brahegatan 7 B, ö. g., 3 tr. upp. Aiim. Tel. 11596. 

Vårterminen börjar den 8 Jan. Anmälningstid: Torsdagen den 7 Jan. kl. 
i >2 V.,4 samt 1/.,6—Y-,7 e. m. Under terminen anmälnings- och mottagnings
tid : Måndagar och Torsdagar kl. 1/ Î2—1IA, samt 7,6—7,7 e. m. 

Prospekt tillhandahålles. 
Sigrid Ca rlhelm-Gyllensklöld. 

PIAN INON 
FLYG LA. R 

Hedvig Svenson 
återtager sina pianolektioner den 

9:e Januari. 

Sturegatan 56, 3 tr. 
AHm. Tel 204 40 

för organister och körledare! 

samlade och i sättning för sopran, alt 
och bariton, utgivna av 

Christian Nilsson 
organist i St. Johannes församling, 8 

Malmö. 

Pris: Kart. 60 öre. 

Profex. franko mot insändning av be
loppet i fri- eller sparmärken. 

fl. V. C arlsons Bokförlags fl.-B. 
Stockholm. 

OBS.! Äldre årgångar 
af denna tidning, med eller utan 
musikbilaga, erhållas till nedsatt 
pris endast kontant å expeditionen. 

« * 
ï J. LÜDV. OHLSSON £ 

STOCKHOLM. 
Hamngatan 18 B. 

4, Flyglar. Pianinos och Orgelharmo- fe 

^ nier af de bästa svenska och utliind- <Jj 
« ska fabriker i största lager till bil- £ 

5^ ligaste priser under fullkomli gt an- fe 

• $ svar för instrumentets bestånd. 

* Obs.! Hufvuddepôt för BIQthners £ 

och Rönischs världsberömda £ 
Flyglar och Pianinos. 

S - — fe 
^ Flyglar och Pianinos. fe 

— Svensk Musiktidning. — 
Nordiskt Musikblad. — 29ide årg., — för hvarje musikaliskt hem — 

utgifves l'JOÜ efter samma plan som förut, innehållande populär läs
ning i Musikaliska ämnen, porträtter med biografier etc. Tidnin
gen utkommer två gånger i månaden (utom juli—aug.J. Pris 5 kro
nor pr ar, lösnummer "2.') öre. Prenumeration sker här ä E xpeditio
nen, Kammakaregatan 6, 1 t r. öfv. gården, i bok- och musik
handeln, a poslen och ti dningskontor. I landsorten bäst a posten. 

Obs.! Nyttan af en musiktidning för musikbildningen i hemmet torde ej 

kunna bestridas. Framfor dagliga tidningar eger en sådan fordelen att den förva

ras och bildar, så att siiga, en musikhistorisk uppslagsbok. Rätta platsen för ut-

gifvandet af en musiktidning är hufvudstaden, där musiklifvet är högst och rikast 

utveckladt. Svensk musiktidning meddelar ock en kontinuerlig redogörelse for mu

siklifvet i vår hufvudstad, i landsorten samt i Finlands, Norges och Danmarks huf-

vudstäder etc., biografier med fina porträtt, instruktiva artiklar, följetonger m. m. 

V R 
I"A 'N E fl Wo M i 

efter bästa metod, ledande till god tek

nisk och verkligt musikalisk utbildning, 

meddelas af undertecknad till moderat 

pris. Anmälan kan äfven ske skrift

ligen. Mottagning kl. 9—10 f. m. och 

3—4 e. m. Tel. Brunkeberg 14 97. 

Kammakaregatan 6, I tr. öfv. gården 

Frans J. Huss. 

SKOLKÖREN. 
Två- och trestämmiga sånger, 

samlade och arrangerade av 

Axel Wahlgren, Sam. Hy-
berg, lärare vid Malmö folk

skolor, och Christian Nils
son organist i St. Johannes, 

- Malmö ===== 

Pris: häft. <i0 öre, kart. 75 öre. 
Provex. franko mot insändande 

af b eloppet i fri- el. sparmärken. 

H. V. CARLSONS BOKFÖRLAGS fl.-B. 
STOCKHOLM. 

INNEHALL. 

Engelbert Humperdink (med porträtt). — 
Signe Rappe (Porträtt som Elsa i »Lohen
grin»). — Bror Pettersson-Persfelt (med 
porträtt). — Från Romas horizont II. Co-
réa-konserterna, Beethovens IX-de symfoni, 
af Anteros. — Från scenen och konsertsa
len. — Musiknotiser från hufvudstaden och 
landsorten, från våra grannland och andra 
land. — Dö dsfall. — Annonser. 

Tryckeriaktiebolaget Skandia, Stockholm 1909. 


