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Yvonne de Tréville. 

En tid af sju år har passerat, sedan 
vi tingo göra bekantskap med den be
hagliga sångerskan M:lle Yvonne de 
Tréville, af hvars gästspel på Kgl. tea
tern vi nu åter fått njuta efter så långt 
mellanrum. 

Första gåögen M:lle Trév ille presen
terade sig för vår publik var d. 14 
april 1903 då hon biträdde på en 
fosterländsk soaré för välgörande än 
damål, livarvid hon sjöng en aria ur 
Charpentiers »Louise» och den svåra 
koloraturarian med »Neckens polska» 
ur »Hamlet» af Ambroise Thomas. Vi 
funno henne då vara en sångerska, 
begåfvad med en omfångsrik sopran 
och artistiskt skolad röst, utbildad till 
briljant koloratur. Såsom scenisk artist 
fingo vi sedan lära känna henne, då 
hon d. 27 april uppträdde på operan 

som Julia i Gounods »Romeo och Julia», 
där hon såväl genom sin konstnärliga 
sång som med sin behagliga apparition 
och dramatiskt intagande framställning 
i hög grad vann publikens sympatier. 
Hon återkom sedan till oss i november 
och gästade operan d. 5, 9 och 16 i 
»Lakmé», utmärkande sig i denna 
operas titelroll med dess svåra kolo
ratur. Hon uppträdde äfven då, d. 12 
nov. som Julia och medverkade vid 
en operaföreställning med konseitaf-
delning, då hon å nyo sjöng den nämnda 
»Hamlet» -arian. 

Yvonne de Tréville tillhör en 
framstående fransk-kanadensisk familj. 
Redan vid unga år kom hon t ill Paris 
och erhöl l där sångundervisning af flera 
framstående lärare, men det var i syn
nerhet den berömda m:me Marchesi 
och tenoren Gandubert, som åt hennes 
briljanta röstmfdel gåfvo den artistiska 
fulländningen. Hon g orde sålnnda sin 

debut i New York 1899 såsom Mar
gareta i »Faust», och fastän ännu en
dast en ung flicka, framträdde hon p å 
en gång som fulländad artist och rönte 
stor framgång. 

För hvarje ny roll hon sedan ut
förde, skördade hon allt större och 
större triumfer och intog så helt och 
hållet publiken, ej blott på grund af 
sin sång och sitt spel, utan äfven med 
sin ungdomligt intagande personlighet, 
att hon ucder sin andra säsong nöd
gades uppträda mer än hundra gånger. 
Sedan rönte hon i London, Madrid, 
Bilbao, Aix-les-Bains, Marseille, men 
mest af allt i Paris, storartad fram
gång, där hon 1902 blef engagerad 
vid Opéra Comique. 

Mille de Trévilles repertoar upptager 
följande operor: »Faust», »Romeo och 
Julia», »Hans och Greta», »Hamlet», 
»Bohéme», »Lakmé», »Le Roi d'Ys», 
»Carmen», (Michaela), »Mireille», »Ma-

Yvonne de Tréville. Pauline Viardot-Garcia. 
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non», »Mignon» (Mignon), »Lohengrin», 
»Rigoletto», »Tannhäuser», »Mäster-
sångarne», »Trubaduren», »Aida», »Tra-
viata», »Lucie», »Begementets dotter» 
m. 11. 

Efter M:lle Trévilles utförande af 
Lakmé i Wien heter det i Neue freie 
Presse: »Man har i dag hört detta 
]>arti för första gången sjungas så som 
kompositören måtte ha tänkt sig det». 
En annan tidning där finner hennes 
stämma ej särdeles omfångsrik men 
fin, mjuk och böjlig samt i det högre 
registret af betagande klangskönhet. 

Under den gångua säsongen har den 
firade konstnärinnan varit engagerad 
vid hofoperan i Wien och skall under 
den följande sjunga i Berlin, Wien, 
Budapesth, Moskva, Petersburg och 
London. 

M:lle Tréville är icke b lott sångartist 
utan lär äfven vara virtuos på harpa 
och har stor talang som målarinna. 

Sitt nuvarande gästspel här började 
hon den 13 maj som Violetta i »Den 
vilseförda» och har sedan uppträdt som 
Mimi i »Bohème», Julia och Margareta 
i »Faust». Hon är bosatt i Brüssel. 

-M- 

Pauline Viardot-Garcia. 

Ett telegram hit på mo rgonen d. 19 
maj underrättade oss att den berömda 
sångerskan och sånglärarinnan Pauline 
Viardot-Garcia aflidit i Paris. Hon af-
somnade, berättades det, lugnt i sin 
länsstol, och söndagen förut hade hon 
yttrat till sina anhöriga: »Om tre da
gar är mitt lif slut!» Hon uppnådde 
den höga åldern af 89 år och öfver-
lefde i fyra år sin äfven ryktbare bro
der Manuel, som vid 101 års ålder 
afled 1 juni 1906 i London. 

Michelle, Ferdinande, Pauline, 
Viardot-Garcia föddes 18 juli 1821 i 
Paris, dotter till den berömde sånga
ren och sångläraren Manuel del Popolo 
Vincente Garcia (f. 1775 i Sevilla f 
1832 i Paris). Vid dottern Paulines 
födelse var han såsom tenorsångare an
ställd vid Théâtre italien i Paris, blef 
sedan engagerad i London och New-
York samt uppehöll sig ined sin familj 
1827—28 i Mexico 18 månader, där 
uppträdande jämte sin dotter Marie, 
då 20-årig, den redan så ryktbara alt
sångerskan m:me Malibrau. Under 
vistelsen i Mexico yppade sig först 
Paulines musikaliska anlag och fadern 
var hennes förste lärare. Dessa anlag 
voro emellertid till en början riktade 
åt pianospelet, och hon fick som pia
nist ackompanjera fadern vid hans sång
lektioner och efter familjens återkomst 
till Europa systern Marie på hennes 
konsertturnéer. — Marie Garcia, f. 
1808, gifte sig i New York med köp
mannen Malibran, men skiljde sig snart 
från honom; gifte sig sedan med vio
linvirtuosen de Bériot 1836 och dog 
samma år i Manchester — Pauline 
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utbildade sin talang som pianist för 
Marcos Vega i New York och sedan 
i Tyskland för Meysenberg och Liszt, 
hvilken äfven undervisade henne i kom
position. Först efter sj'sterns död upp
trädde hon 1837 som sångerska i Brüs
sel och väckte upppseende med sin 
utmärkta mezzosopran och sångkonst. 
Hon gjorde sedan en turné i Tysk
land och sjöng i Paris samt debuterade 
på scenen i London 1839 som Desde-
mona i Rossinis »Otello». Hennes 
rykte utbredde sig snart, och dire ktö
ren för Téfttro italien i Paris, Louis 
Viardot reste särskildt till London för 
att höra henne, livarefter hon engage
rades vid hans t eater. Straxt därefter, 
1840, gifte hon sig med honom, som 
då öfvergaf direktörsskapet och s åsom 
hennes impressario med henne gjorde 
konsertresor till It alien, Spanien, Tysk
land, Ryssland och England. År 1849 
blef m:me Viardot Garcia engagerad 
vid Stora operan i Paris, där hon samma 
år kreerade Fides i Meyerbeors opera 
Profeten. Efter konsertturnéer och 
gästspel kreerade hon 1851 på sa mma 
teater titelrollen i Gounods Sappho 
med hvilket verk han debuterade som 
operakomponist. Då Théâtre lyrique 
1859 återupptog Glucks Orpheus ut
förde hon titelrollen i denna opera 
med sådan framgång, att den, hufvud-
sakligen genom hennes framställning, 
upplefde 150 representationer. Bland 
hennes roller för öfrigt nämnas såsom 
de förnämsta Atceste, Norma, Rosinn. 
Somnambul a och Donna Anna m. fi. 
Efter 1863 drog hon sig tillbaka från 
scenen och bosatte sig som sånglära 
rinna och kompositris i Baden-Baden 
men lämnade denna plats vid fransk
tyska krigets utbrott och har sedan 
varit bosatt i Bougival och Paris, där 
hennes man, bekant som författare, 
publicist och öfversättare 1883 afled 
vid 83 års ålder. 

Med e n grundlig musikalisk bildning 
förenade m:me Viardot en aktnings
värd tonsättarebegåfning, som visade 
sig i hennes, privat uppförda operetter 
»Le dernier sorcier», »L'ogre» och »Trop 
de femmes», af hvi lken den förstnämnda 
äfven offentligen uppförts i Tyskland, 
samt vidare i stycken för violin och 
piano samt flere pikanta och mycket 
sjungna sånger samt arrangement för 
sång af ungerska dansar och Chopin-
mazurkor. 

Hvad hennes röst beträffar ägde 
den ett betydligt omfång från f till 
trestrukna c men var icke af någon 
bedårande skönhet likasom hennes yttre 
icke utmärkte sig för någon sådan. 
Hennes sångkonst och vokala virtu
ositet var däremot oöfverträfflig; det 
var hennes geniala uttrycksförmåga 
härutinnan, som skapade hennes fram
gångar. Under hennes bästa tid var 
denna virtuositet så stor, att hon le
digt sjöng äfven instrumentalstycken 
sådana som Tartinis »djäfvulsdrill». 

Om hennes förmåga som sånglära
rinna vittna hennes elever, hvaribland 

kunna nämnas många berömda konst-
närinnor, såsom Desirée Artôt, Marianne 
Brandt, Bianca Bianchi, Pauline Lucca, 
Aglaja Orgéni, Maria Schröder-Hanf-
stängl, Mathilda Weckerlin, Antoinette 
Sterling, vår svenska sångerska Ma
thilda Grabow m. fl. 

I en uppsats om henne af Franz 
Liszt yttrar han sig sålunda om konst
närinnan: »Med sitt första uppträ
dande visade hon sig som en af sin 
tids mest glänsande dramatiska före
teelser. Hon skall för all framtid räk
nas till de främsta i den förnäma 
gruppen af konstnärinnor sådana som 
Pasta, Malibran, Schröder-Devrient, 
Ristori, Rachel, Seebach o. a. och där 
till intaga en särskild ställning genom 
mångfalden i hennes begåfning att 
med hvartannat förbinda de främsta 
egenskaperna hos italiensk, fransk och 
tysk konst, genom framstående andlig 
bilduing, genom de stora anlagen hos 
hennes personlighet, genom karaktä
rens nobless och ädel hållning i sitt 
privatlif». 

Då hon första gången sjöng i Tysk
land, i Berlin och Leipzig, t äflade hon 
med Jenny Lind i att hänföra sin 
publik och blef erkänd såsom en bel 
canto-sångens drottning. Afven i 
buffaoperan utvecklade hon utomor
dentlig grace i sång och spel. Sär
skildt entusiasmerade hon publiken i 
Tyskland med att hon på förträfflig 
tyska där sjöng Rosina, Desdemona, 
Valentine, Isabella, Alice, Recha, 
Donna Anna och Iphiginia i Tauris. 
»Hon är i sanning», hette det, »ett 
verkligt musikaliskt dramatiskt univer
salgeni». 

Pauline Viardot-Garcia blef 1870 
invald till ledamot af Musikaliska aka
demien i Stockholm. 

Hennes musikaliska talang har gått 
i arf på hennes barn. Dottern Louise 
Herille Viardot, f. 1841, var en längre 
tid sånglärarinna vid H och ska konser-
vatoriet i F rankfurt a. M. Såsom sådan 
vistades hon en tid i Stockholm, där hon 
1880 och 1883 själf medverkande såsom 
orkesterdirigent eller pianist lät höra 
några af sina karaktäristiska komposi
tioner till operorna Lindoro och Bacchus-
festen, äfvensom visor och kammarmu
sikkompositioner. Sonen 1'aul, violin
virtuos, elev af Leonard, uppträdde 
såsom sådan i Paris 1870 och har 
tre gånger besökt Stockholm; 1881 
tillsammans med Raoul Pugno, den 
franske pianisten, då de i ok tober kon-
serterade på operan och i Berns' sa
long, samt senast 1907 på hösten, 
då han dirigerade en operakonsert 
med franskt program och gaf en kam
marmusiksoaré i Vetenskapsakademien. 
Två af m:me Pauline Viardots döttrar, 
fru Chamerot-Viardot och Marianne 
Viardot äro kända som framstående 
konsertsångerskor. 
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Musikpressen. 
På Wilh. Hansens förlag, Köpen

hamn, har utkommit 

för violin och piano: 

Ignotuß: Madrigal. 

På Elkan & Schildknechts förlag 
har utkommit 

för violin och piano: 

Ignotus: Bomans. Pr. kr. 1,25. 

för en röst med piano: 

Ignotus: Fyra sånger. Pr. kr. 1,50. 

Ofvannämnda musikalier af den be
kante tonsättaren innehålla alla behag
ligt melodisk musik med smakfull har-
monik utan försök till nutidsextra
vaganser i den vägen. Saknande tek
niska svårigheter äro de lätt utför
bara och därför användbara för en 
störra musikalisk allmänhet. Sång
häftet (op. 15) har följande innehåll, 
med beteckning af röstomfånget. 1. 
»Drottning natt» (d—f), ord af Kon
stantin Konstantinowitsch ; 2. »I ung
domen» (e—f), ord af Eroding; 3. 
»Der schwere Abend» (e—e) ord af 
F. Lenau; 4. »Skepp som mötas i 
natten» (c—ass) ord af Longfellow. 
Sångmelodien träffar väl och u ttrycks
fullt texten i dessa sånger, hvaraf 
den första, i c-moll, egendomligt nog 
ehuru ej stötande, slutas i e-moll men 
träffande nog till orden »din mystär». 

r~i 

Från scenen och konsertsalen. 
Kungl. teatern. 

Maj 12, 15. Aug. Södernian: Hin on
des lärosp ån. Legend i 1 akt. 
Bearbetning. (Fiamma: 1'rk. 
Larsén; Stenio. Babylas: hrr 
Lennartsson, Oscar.) Leo 
Blech: Förseglad. Komisk 
opera i 1 akt (efter Raupach 
af Rich. Batka och Pordes-
Milo. Öfvers af Sven Nyblom. 
(Fru Gertrud, fru Willmers, 
Elsa: fruar Oscar, Jahnke, 
frk. Larsén ; borgmästar Braun, 
Bertil, Lampe: hrr Svedelius, 
Malm, St iebel; Knote, Skytte-
konungen: hrr Sandström, 
Arrhenius.) — Balettdivertisse-
ment. 

13,17,28. Verdi: Den vilse/orda. Vio
letta: M:lle Yvonne de Tré
ville, gäst.) 

18, 21. Peterson-Berger: Amljot. 
(Vaino: frk. Hörndahl; Sigurd 
i S landrom: hr Nyblom. 

19. Puccini: Bohème. (Mimi: 
M:l!e Tréville, gäst). 

22. Thomas: Mignon. (Mignon: 
M:lle Tréville, gäst.) 

24. Gounod: Romeo och Julia. 
(Julia: M:lle Tréville, gäs t. 

25, 29. Peterson-Berger: Arnljot. 
(Billighetsföreställn.) 

26. Gounod: Faust. (Margareta: 
M:lle Tréville, gäst.) 

30. Bizet: Carmen. (Carmen: fru 
Jungstedt.) 

31. Wagner: Lohengrin. (Lohen
grin : hr Menzinsky.) 

Juni 1. Peterson-Berger: Arnljot. 
2. Wagner: Den flygande Hol

ländaren. 
3. BerlinerLiedertafelskon-

sert. 
4. Boit o: Mefistofeles. (Mar

gareta: frk. Olga Blomé, debut. ; 

Oscarsteatern. 

Maj 12, 13, 16—31. Franz Lehar: Grej
ven af Luxemburg. 

16, 22, 29. Rob. Planquette: Corne-
villes kloc kor. Mâtiné.) 

15. Soaré af hr G. Tropp med 
biträde af fru Meissner, frkn 
Kate Meyer, R. C.riinberg, 
Keyser, Bcrentz; hrr Ringvall, 
Bareklind, Strandberg, Lund, 
Bergström, Ralf, Schwebach, 
m. fl. 

Juni 2. Soaré af fru Emma Meiss
ner och frk. Rosa Grim
berg. Biträdande: hrr C. 
Barcklind, B. Schiicker m. fl. 

Djurgårdsteatern. 

Maj 26—31. Fritz Lehner: Sparlakans-
sängen. (Der Himmelsbett). 
Komedi-operett i 3 akter af 
Heinz Reichert. (Cicine: frök 
Kate Meyer, gäst ) 

Det nya programmet på Operan 
med Södermans »Hin ondes lärospån », 
Blechs »Förseglad» och Balettdiver-
tissement erbjöd ett omväxlande nöje. 
Södermans operett har en lustig figur 
i Babylas, sonen af afgruudsfursten, 
som skall göra sitt lärospån på jorden 
med att värfva folk för hans rike och 
lyckas få den unge Stenio i sin makt 
genom att göra honom rik men se
dan blir lurad på sitt byte genom 
Fiamma, som vill rädda sin af henne 
älskade Stenio. Hon får veta af ho
nom att han sålt sig åt Babylas och 
att dagen är inne då han skall till
höra honom. Fiamma låter Babylas 
skrifva ett nytt kontrakt hvarigenom 
hon i Stenios ställe lofvar bli hans 
offer — så snart det halfbrända ljus 
som står på bordet brunnit ned. Dess
förinnan blåser hon ut ljuset och stäl
ler det på madonnans bildstod i träd
gården. Babylas är besegrad och sjun
ker ned i afgrunden. Den tacksamme 
Stenio sluter Fiamma i sin famn och 
de unga tu bli lyckligt förenade. Li
tet tragik och romantik ingår sålunda 
i pjäsen, som äger flera vackra, kom
positionen karaktäriserande musiknum-
mer af såväl allvarlig som komisk na
tur. De tre rollerna hade goda fram-
ställare i frk. Larsén samt hrr Malm 
och Oscar, hvars Babylas dock kunde 
ha gjorts mera komisk. 

Blechs »Förseglad» har en li ttig och 
munter handling och fick bästa utfö
rande på alla händer. Fru Oscar, 
den unga änkan, som med sitt koket
teri lägger an på borgmästarn, var 
förträfflig i sin rol. Hr Stiebel gjorde 
en ytterst lustig figur af stadstjänaren 
Lampe, och det unga paret Bertel-
Malm och Elsa Larsén voro ganska 
roande i sin lilla komedi med den till 
deras duett från skåpet lyssnande, i 
det instängde, borgmästaren, hennes 
far, hvars motstånd mot deras förening 

det gäller att genom list öfvervinna. 
Såsom vi förut i redogörelse för hand
lingen visat, slutas allt lyckligt och 
väl. De unga få hvarandra och den 
lilla änkan Gertrud, som haft intrigens 
trådar i sin hand, får sin borgmästare 
till äkta hälft. Den heder, som till
erkänts Blech att vara »en ny Mozart», 
kunna vi ej tilldela honom. Han är 
dertill alltför invecklad och skattar 
för mvcket åt nutidsstilen på operans 
och o rkestermusikens område, men hans 
operettmusik är målande och karak
täristisk, icke utan originalitet, och 
han visar sig också vara melodist i 
flera af partiturets nummer, särskildt 
Gertruds och de båda ungas, hvarjämte 
några ensemblenummer äro intresse
rande. Den lilla operan kommer nog 
att hålla sig uppe. M:lle Yvonna de 
Trévilles gästspel denna gång inleddes 
d. 13 och afslöts d 28 maj med Vio
lettas parti i »Den vilseförda». Utom 
Julia i Gounads opera, som hon ock 
utförde vid förra gästspelet här, sjöng 
hon nu för första gången Mimi i Bo
hème och Margareta i Faust och sk ör
dade vid hvarje uppträdande varmt 
bifall för sin talangfulla och behagliga 
sång och framställning för öfrigt i de 
operor, hvari hon nu framträdde. Näst 
sista uppträdandet här hyllades hon af 
den talrika publiken med många in-
ropningar, hvarjämte förärades henne 
en praktfull blomsterkorg. 

Såväl fru Mathilda Jungstedt som 
hr Modest Menzinsky, den försnämnda 
såsom Carmen, den sistnämnde såsom 
Lohengrin, blefvo vid afskedstagandet 
från vår operapublik i dessa sina glans
roller särdeles rikt och h järtligt hyllade 
af fylld salong såväl genom talrika 
applåder, och inropningar, som genom 
blommor och lager. Den sistnämnde 
erhöll åtskilliga lagerkransar, en af 
blomster sammansatt svan och en 
käpp af silfver. Den här så om
tyckte sångaren tillropades också, »väl
kommen åter». Båda de värderade ar
tisterna besvarade rörda och tacksam
ma publikens hyllning. 

Oscarsteatern afslöt sista maj sitt 
spelår med uppförandet af »Grefven 
af Luxemburg», som då uppnått 70 
föreställningar. Djurgårdsteaterns ko
medioperett ha vi, då detta nedskrif-
ves, ännu icke fått göra bekantskap 
med. Handlingen i densamma säges 
vara rätt underhaltig, men den danska 
gästen frök. Meyer berömmes såsom 
behaglig och god skådespelerska och 
och sångerska. Ett ocb annat musik
nummer i pjäsen gör lycka. 

Musiknotiser från hufvudstaden 
och landsorten. 

Kgl- ttatem kommer i år att ut
sträcka vårterminen längre är vanligt. 
Förra året afslutades densamma d. 2 
juni. Efter »Berliner Liedertafels» 
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konsert å teatern d. 3 maj kommer 
ett danskt balettsällskap att uppträda 
där, då äfven Leo Blecks »Förseglad» 
hvars fortsatta uppförande genom 
m:lle Trévilles gästspel fördröjts, då 
kommer att fylla programmet. 

Fru Mathilda Jungstedt, som icke 
hör till de reengagerade operaartis
terna afslutade i »Oarmen» sin verk
samhet vid operan. Möjligt engage
ment eller gästspel torde dock kunna 
återföra den förtjänstfulla konstnärin-
nan till scenen för hennes mångåriga 
triumfer. 

Berliner Liedertafels kör består af 
omkring 180 sångare. Dirigent är 
prof. Franz Wagner, solister hr Al
fredo Cairati (piano), Otto Teichman 
(sång), båda medlemmar af föreningen. 
Ackompanjatör är Alex Preuss. Be
hållningen af operakonserten d. o juni, 
tillfaller en stipendiefond för begåf-
vade elever vid Stockholms konserva-
torium samt Tyska hemmet härstädes. 

Det danska balettsällskapet, soiu 
i juni gästar operan består af två da
mer, Emile Smith och Orethe Dillev-
sen samt två herrar, Richard Jensen 
och Gustaf Uhlendorff. Programmet 
omfattar scener ur baletten »Brude
färden i Hardanger» samt »Harlekins 
millioner», en balett i två afdelningar 
af hr Uhlendorff, med stor framgång 
gifven i Köpenhamn. »Brudefärden i 
Hardanger», balettpantomin i 12 a kter 
af Aug. Bournonville, gafs här å ope
ran första gången i juni 1857. Mu
siken därtill är dels komponerad dels 
arrangerad af H. Paulli: Bournon
ville var 1861—64 anställd som ba-
lettmättare vid operan härstädes, där 
flere baletter af honom då uppfördes. 

Musikaliska akademien fi
rade lördagen d. 21 maj, på middagen 
sin högtidsdag i närvaro af kronprin-
sen-regenten och en fulltalig publik. 
Sedan akademiens preses, justitierå-
det Silverstolpe, förklarat sammanträ
det öppnadt, uppläste sekreteraren, 
doktor Valentin, årsberättelsen, h var
vid han ägnade några väl tecknade 
minnesrunor åt de sedan förra års 
högtiden aflidna medlemmarna af aka
demien, nämligen sex inländska: ton
sättaren John Jacobson, director mu-
sices Ivar Hedenblad, fru Johanna 
M aria Öländer, f. Nordblom, Oscar 
Byström, f. d. bankokommissarien Oarl 
Gustaf Korsgren och musikdirektören 
Johan Alfred Ahlström, samt två ut
ländska: professorn och kompositören 
Karl Reinecke, Leipzig, och den be
römda sånglärarinnan Pauline Viardot-
Garcia, Paris. Han gaf sedan en öf-
versikt af de mest intressanta musik
företeelserna under året, såväl utom
lands som i Sverige, med särskildt 
fäst afseende på det starka musikin
tresse som allt mer gör sig gällande 
i den svenska landsorten och som vi
sar sig synnerligen värd all uppmunt
ran. Med anledning af 100 årsmin
net af Chopins och Schumanns födelse 

gaf han därefter en kort karaktäristik 
af de båda romantikerna, hvarefter 
akademiens preses på grund af 25 års
minnet af Normans bortgång i korta 
drag lämnade en betysande bild af 
denna romantikens representant i vårt 
land, till hvilkens minne akademien 
låtit prägla en penning, hvaraf ett ex
emplar öfverlämnades till kronprinsen-
regenten. 

Härpå följde konsertafdelningen hvil
ken inleddes med Schumanns uvertyr 
till operan »Genoveva , hvilken på 
ett briljant sätt spelades af det för
stärkta hofkapellet. Härpå följde Cho 
pins konsert n:r 2 i F-moll för piano
forte och orkester med akademiens 
f. d. elev hr Uno Sundelin vid pianot 
samt slutligen Normans härliga kantat 
för solostämmor, kör och orkester vid 
invigningen af Musikaliska akademiens 
byggnad. Solopartierna utfördes af 
fruarna Oscar och Claussen samt hrr 
Nils Fahlman och John Johansson; 
kören utgjordes af medlemmar af Mu
sikföreningen och konservatoriets elev-
kör samt orkestern af h of kapellet. 
Det hela leddes med kändt mäster
skap af förste hofkapellmästaren Nord-
qvist samt framkallade lifliga bifalls
yttringar af åhörarne. 

Vid Musikkonservatorium 
ha under nu afslutade examensperiod 
följande examina blifvit aflagda: 

Organistexamen af Ellen af Klint, 
Rut Kvarnström, Maria Spoirong, An
ders Brodin, Edvin Odell (förut af-
lagt muäiklärarexamen) och Knut Sö
derström ; 

Musiklärarexamen af: Sigurd von 
Koch och Gunnar Lunden, som förut 
aflagt organist- och kyrkosåugarexa-
men samt erhållit specialbetyg i pia
nostämning; 

Ivyrkosångarexainen af Paul Fried
holm och ofvannämnda Sigurd von 
Koch ; 

Militärdirektörsexamen af: Johan 
Lindgren (icke elev), Axel Malm och 
Joel Olsson; 

Specialbetyg i pianostäinning erhöllo 
Gottfrid Berg, Martin Johanson och 
Anders Persson, hvilka alla förut af
lagt organistexamen. 

Konservatoriets jetong har tilldelats 
eleven i pianospelniog Gustaf Nord
kvist och Bergs jetong, för elever i 
orgelspelning, erhöllo Maria Sporrong 
och Edvin Odell. 

Stipendier och gratifikationer till 
elever ha under terminen utgått med 
ett sammanlagdt belopp af 3,980 kr. 

Herr Jaques Goldberg ope
rans nye, tyska öfverregissör, anlände 
hit den 13 maj för att taga i betrak
tande fältet för sin blifvande verk
samhet till nästa spelar. Den svenske 
regisören hr H. André återkom i 
hans sällskap trån sin utländska stu
dieresa. 

Balettmästarinna vid ope
ran. Efter h vad det säges har här 

till denna befattning af den Dya sty
relsen antagits m:lle Pauline liegnier, 
som varit anställd såsom premiärdan
sös vid Stora operan i Paris, men 
för två år sedan afgått därifrån för 
att studera den moderna balettkonsten 
för m:lle Mariquita vid Opéra Comique. 

M:11e Regnier torde här kunna på
räkna ett stort verksamhetsfält, i det 
att hon icke endast får till uppgift 
att komponera och inöfva baletter utan 
äfven skall tjänstgöra såsom lärare i 
plastik för hela den yngre artistper
sonalen. Hon torde därjämte antag
ligen komma att anställas som lärare 
i plastik vid Musikaliska akademiens 
operaskola. 

Fröken Signe Rappe skall, 
efter hvad tidningar här uppgifvit, 
lemna hofoperan i Wien, en notis som 
kan fullständigt dementeras, likasom 
ett utspridt rykte här, att hon där ej 
var fast engagerad. Förhållandet är 
emellertid, att hofoperans direktör, 
Weingartner var, innan fröken liappe 
lämnade Mannhe :m operan, angelägen 
att engagera henne utan föregående 
prof på Wien operan och att hon en
ligt ett i hennes hem härstädes för-
varadt kontrakt är fast engagerad från 
1898 på G å r vid hofoperan i Wien. 
Om någon uppsägning af detta kon
trakt har ingenting försports. 

John Forsell har i ett bref till 
Sv. Dagbl. skildrat förhållandena vid 
Metropolitan-operan i New York. 

Han yttrar sig därvid i högst be
römmande ordalag om italienaren Ar-
turo Toscanini »världens förnämsta 
kapellmästare», en nästan blind man 
på 40 år är som repeterar och diri ge
rar allting utantill med sådan förmåga 
att han åstadkommer verkliga mäster-
föreställningar. Hr Forsell har äfven 
kommit i beröring med den tyske be
römde symfoni-komponisten och diri
genten Gustaf Mahler, vid instude
randet af Tscbaikowsky, »Pique Da
me», h vari hr Forsell sjöng furst Je-
litzkis parti. Om den beryktade Ca
ruso, världens högst betalade sångare, 
som förtjänar 9,000 pr kväll, yttrar 
hr Forsell, »jag har aldrig hört en 
tenorstämma (om icke möjligen vår-
Arvid Odinanns i hans krafts dagar) 
som genom sitt absoluta välljud så 
har tjusat mig som Carusos, och knap
past bättre sångare än denne. 

Han beskrifver dessutom Caruso 
som god skådespelare samt en anspåks-
lös, naturlig och hjärtlig människa. 
Han är äfven god teknare, i synner
het af karikatyrer. 

Herr Sven Nyblom, som läm
nar operan, då han ej kan antaga de 
betydligt reducerade lönevillkor som 
erbjudits honom där. ämnar tillsam
mans med hr Ake Wallgren j juni 
konsertera i Norrland och lär sedan 
ined familj slå sig ned i Sachsiska 
Schweitz. Hr Nyblom lär ha fått 
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anbud om gästspel vid en fransk bad
ort, där han skulle sjunga på franska 
i »C armen», »På Sicilien», »Pajazzo och 
»Bohème». 

Hr OCh fru Oscår ämna noder 
höstsäsongen företa en stor turné ge
nom Sverige. De första konserterna 
ges i Norrland i midten af september, 
och efter ett 70-tal uppträdanden af-
slutas turnén i början af december i 
södra Sverige. Den 1 januari 1911 
inträda hr och fru Oscar i operatjänst
göring. 

Olga. Bio m é, en ung 21-årig såog-
erska skall under närmaste tiden kom
ma att debutera på operan här som 
Margareta i »Mefistofeles». Hon har 
studerat vid Musikaliska akademien 
och därjämte åtnjutit enskild under
visning af fru Dagmar Möller. 

Oscarsteaterns artister. Fru 
Meissner, frk. Grimberg och herr 
Barcklind ämna efter en soaré i Stock
holm 2 juni spela en fransk operett i 
Göteborg, Malmö, Helsingborg och 
Norrköping. Hr Barcklind kommer 
sedan ge en månads gästspel vid Bo-
dén'ska sällskapet, som äfven i år 
hela sommaren spelar operetter på 
Brunnshusteatern i Helsingfors. Fröken 
Inga Berentz lär redan ha börjat en 
sommarturné. 

Fru Sigrid Holst, f. Schultz, 
från Stockholm, har med stor fram-
gäng sjungit på scener i Italien i (Ro-
vereto och Certaldo) i »Lucia» och 
»Bigoletto», i hvilken senare opera 
hon utförde Gildas parti, och beröm
mes särskildt som koloratursångerska. 
Hon har redan haft anbud om enga
gement vid större scener i Italien 
och Tyskland. 

Bröllop firades här på pingstda-
gtn mellan hr Torleif Allum vid Os
carsteatern samt fröken Signild Bo
ström, senast tillhörande direktör Ranfts 
lyriska lands-ortsturné, nu anställd vid 
Södra teatern. 

Svensk sångerska i Köpen 
hamn. Fröken Greta Lindström, 
som genomgått härvarande musikkon-
servatorium och för några år sedan 
profsjungit å operan här, skall i da
garna profsjunga på Kgl. teatern i 
Köpenhamn. Det är hr Herold som, 
efter att ha hört fröken Lindström 
häruppe, rekommenderat henne hos te
aterns chef. 

Svenska musiksällskapet i 
Berlin har nu konstituerat sig och 
antagit stadgar. Till ordförande utsågs 
operasångare Brag, vice ordförande 
hr Axel Ringström, sekreterare vio
linisten Edvin Vitt, skattmästare löjt
nant Ivar Forssling, öfriga ledamöte-
hrr Adolf Wiklund, Julius Rydström, 
kammarsångare Hjalmar Arlberg, kan

tor Vilhelm Klein samt fröken Karin 
Lindholm. 

Minister Trolle meddelade att ko
nung Gustaf kommer att« stöd ja säll
skapet, äfven pekuniärt. Äfven gene
ralkonsul Mendelssohn har lofvat ma-
terielt understöd. 

Dalaregementets musikkår 
under Georg Pegelt direktion har er
hållit tillstånd att konsertera i Tysk
land. Turnén börjar 14 juni i Be rlin, 
går sedan till Leipzig och till utställ
ningarna i Dresden, Frankfuit a. M., 
München m. fl. platser. 

Svenska konserter i Paris. 
Svenska sångkören höll den 30 april 
sin sedvanliga årskoosert, den tredje 
i ordningen. Vi uttala, skrifver en 
Pariskorrespondent, med \erkligt nöje 
vårt erkännande af den precision och 
goda nyansering den lilla, blott ett 
10-tal man starka, Paris-svenska kö
ren uppnått under hr Siegfrid Paul
sens ledning. Med efter hvarje num
mer lifligt bifall från en rätt talrik 
publik, bland hvilka märktes svenske 
ministern grefve Gyldenstolpe, gene
ralkonsul Nordliug m. fl., åhördes de 
gamla välkända sångerna, på hvilkas 
inöfning nedlagts ansenligt och kär
leksfullt arbete. 

Programmet utfyldes af sång, vio
lin- och pianonummer af fröknarna 
Emma Holmstrand, Marguerite Ander, 
sen, mtlle Durand och hr Hans Eke-
gårdh. Trots sina framgångar som 
målare för den senare sin stråke med 
oförminskad t konstnärsskap. 

Till förmån för den svenska kyrko
byggnaden här gafs den 19 maj 
en större svensk konsert iéglise 
l'Etoile, skrifves till Dagens Nyhe
ter. Konserten gafs af orgelspela
ren H. Lindkvist och vår bekante 
violinist Ekegårdh med biträde af 
sångerskan fru Hulda Nordin-Lundin 
och harpisten Carl Lundin. Program
met upptog bl. a. Guilmants 3:e kon
sert för orgel af hr Lindkvist, Faurés 
Bön för sång och harpa af hr och 
fru Nordin, Händels sonat för fiol 
och orgel af hrr Ekegårdh och Lind
kvist samt Caesar Francks storartade 
Panis Angelicus för sång, violin, harpa 
och orgel, af alla fyra atisterna. Kon
serten var alltigenom lyckad. Hrr 
Lindkvist och Ekegårdh torde företa 
en turné i Sverige under sommarens 
lopp, och deras vackra konst är värd 
allt intresse. 

Svensk-amerikanska sång
kören, som d. 1 juli ger sin första 
konsert i Östermalmskyrkan, utgöres 
af 50 man under ledning af John 
Örteogren, professor vid Chicago Mu
sical Callege. Hr John Forsell med
verkar som solist. Femte konserten 
på svensk botten gifves i Malmö 
hvarefter turnén konserterar i Göteborg. 

Kyrkomusikstudier. Ett stats
bidrag å (500 kr. har musikdirektör 

Oscar Sandberg, kantor i Oscars kyr
ka här, erhållit för bedrifvande af stu
dier i kyrkomusik och kyrkosång i 
Tyskland. 

Finska sångkören Brage, 
känd från tidigare besök härstädes, 
kommer att under juni månad före
taga en konsertturné i Sverige, hvar-
vid två konserter ges i Stockholm, 
den 14 juni (folkviseafton) i Musika
liska akademien "och den 15 juni i 
Gustaf Vasa-kyrkan. 

Konsertturné företages i Som
mar med början i Köpenhamn och på 
danska badorter af hr Carl Lejdström 
i förening med den från en och annan 
konsert här bekante hjältetenoren, 
praktiserande läkaren dr. Sam. Hybi-
nette. Möjligen kommer turnén att 
utsträckas till Tyskland och något af 
dess grannland. 

Sällskapet för svenska kvar 
tettsångens befrämjande sam
manträdde till allmänt årsmöte d. 28 
maj på aftonen å Hasselbacken. 

Pristäflan om romanskom
position. Svenska musikförlaget 
har utlyst pristäflan mellan svenska 
kompositörer om en romanskomposition 
för en röst med pianoackompanjemang. 
Texten skall vara svensk. Priset ut
göres af 100 kr. Prisnämnden utgö
res af musikdirektörerna Ang. Kör-
ling i Ystad och J. A. Cyrén i Malmö 
i förening med medlemmar i bolagets 
styrelse. Anmälningstiden utgår 1 sep
tember. Se annonsen å sista sidan. 

Göteborg. På Stora teatern har 
hr Ranfts dramatiska sällskap efter-
trädt det Selanderska. Göteborgs Or
kesterförening har fortfarande domine
rat beträffande konsertmusiken med 
populära söndagskonserter och sym foni
konserter. Vi gå att fortsätta redo
görelsen för dessa. Populärkonserten 
d. 10 april gafs med konsertmästaren 
G. Molander som solist och följande 
program: 1. Weber: Uvertyr till »Obé
rons; 2. Beethoven: Romans, G-dur 
(hr Molander); 3. Liszt: »Orfeus», 
symfonisk dikt; 4. Grieg: »Peer Gynt-
suite I.; 5. Söderman: Uvertyr till 
»Orleanska jungfrun». D. 12 april 
gaf Christinae kyrkosångförening kon
sert i Christinae kyrka med biträde af 
sångerskan frk. Emma Mogensen och 
hr G. Molander m. fl. under dir. Sven 
Ivörlings ledning. Och den 13 april 
gafs af Orkesterföreningen symfoni
konsert, hvars program upptog: 1. 
Tschaikowsky: Symphonie pathétique; 
Haydn: Violinkonsert, C-dur (hr Mo
lander); 3. Brahms: Akademisk fest
uvertyr, op. 80, Vid följande popu
lärkonsert, sönd. 17 april, utfördes 
med frk. Mogensen som solist: 1. Beet
hoven: Uvertyr till »Fidelio»; 2. Mo
zart: Aria ur »Figaros bröllop»; 3. 
Schubert: Fantasi, F-moll (instrument. 
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af Felix Mottl.); 4. Järnefelt: Prelu
dium Sibelius: Valse triste; 5. Såtiger 
med piano af E. Sjögren och W. Sten-
hammar; 6. Joh. Strauss: Uvertyr till 
»Läderlappen». Samma dag gafs mâ
tiné af Svenska Musikerförbundets af-
delning i Göteborg med biträde af 
blåsorkester, enl. följande program. 1. 
Wagner: Uvertyr till »Rienzi» ; 2. 
Bizet : Suite N:o 2 ur »Flickan från 
Arles»; 8. W. Stenhammar: Sverige, 
ur »Ett folk»; Peterson-Berger: Vid 
Frösö kyrka; A. Söderman: Sjömans
sång; Intermezzo; 4. Joh. Svendsen : 
Karneval i Paris. D. 22 och 23 april 
gaf Orkesterföreningen Beethovens 9:de 
symfoni med förstärkt orkester och 
Filharmoniska sällskapets kör samt 
som solister frkn. Anna Munck och 
Margareth Cold, hrr Jörn-Nielsen och 
John Johanson. Hr Stenhammar diri
gerade. Sista populär konserten ägde 
rum d. 24 april med Wagner-program 
samt hrr Marius Jörn-Nielsen och John 
Johanson som sångsolister. Därvid ut
fördes: 1. Uvertyr till »Den flygande 
Holländaren»; 2. Graalsberättelser ur 
»Lohengrin» (hr Jörn-Nielsen): 4. Wo
tans afsked (hr Johansen) och Eldgal-
dern ur »Valkyrian»; 5. Förspel till 
3:e akten af »Mästersångarne» ; 6. 
»Walters prissång ur denna opera 
(hr J. Nielsén); 7. Förspel till samma 
opera. Sista symfonikonserten för sä
songen gafs d. 27 april med hr Tor 
Aulin, som solist. Programmet upptog 
1. H. Alfvén: Symfoni N:o 2, D-dur, 
o]). 11; 2. Mozart: Andante, Menuett 
och Rondo för soloviolin och orkester 
ur serenaden, D-dur (Hallner-serena-
den); 3. Wagner: Uvertyr till »Tann-
häuser». D. 25 april gafs visafton 
till luta af hr Sven Scholander och 
hans dotter Lisa. Kristi himmelsfärds
dag d. 5 maj gaf Göta P. B. vårkon
sert, då bl. a. utfördes Wennerbergs 
»Auerbachskeller». Till 3 juni har 
annonserats folkviseafton af finska folk
visekören »Brage och till 6 juni kon
sert af Upsalakören O. D. under W. 
Lundgrens direktion och med hr Ake 
Wallgren som solist. 

Upsa/a. »Brahms Deutschea Re
quiem» uppfördes d. 10 maj vid Phil-
barmoniska sällskapets konsert i uni
versitetets aula för första gången i 
Upsala. Dirigent var tillförordnade 
director musices W. Lundgren och 
som solister medverkade fröken Davi 
da Hesse och hr Carl Lejdström. Ut
förandet cf programmet, som äfven 
npptog Beethovens Coriolanus-ouvertyr 
och en aria ur Matheus-passionen, 
mottogs med lifligt bifall af den tal
rika publiken. 

Jönköping. Allmänna svenska 
kyrkosångsmötet, hvilket anordnats af 
sällskapet Kyrkosångens vänner och 
Sveriges organistförening, öppnades d. 
25 maj i Kristinakyrkan här. I mö
tet deltogo präster och kyrkomusici 
m. fl. från skilda delar af landet till 

ett antal af 150 personer. Efter in
ledningsgudstjänst samt hälsningstal af 
bestyreisens ordförande, folkskolein
spektör J. A. Franzén. Värnamo, ut
sågs till ondförande biskop J. A. Ek
lund, Karlstad, och kantor Möllander 
i Bjernum och till sekreterare folksko
leinspektör J. A. Franzén och direk
tör A. O. Assar, Stockholm. Förhand
lingarna inleddes med föredrag af 
biskop Eklund öfver skönhetslifvets 
förnyelse på kristlig grund samt dis
kussion om samverkan mellan kyrko
sångens vänner och organistföreningen 
för kyrkosångens höjande. 

Malmö. Musikkonservatoriet här
städes, under ledning af direktör Gio
vanni Trouchi, upprättades af honom 
1907 och har i dagarna utsändt en 
redogörelse för 3:dje årskursen, inne
fattande uppgifter om lärare- och elev
personal, program öfver konserter, 
hållna i konservatonet af direktör, 
lärare och elever, elevuppvisningar 
m. m. Undervisning meddelas i stråk-
och blåsinstrument, piano och piano
stämning, harmoni, kontrapunkt och 
komposition, orgel, främmande språk, 
orkester och musikhistoria samt sång. 
Lärare äro hrr Agathon Garlstedt, 
Christian Nilsson, Iienato Luzi, Carl 
Scbaeffer, Giovanni Tronchi, Giovanni 
Turicchia, Gottardo Vecchi. Amilcare 
Chezzi och i sång fru Elna Tofft. 

Ystad. Likasom förra året kom
mer deuna sommar att här gifvas en 
3 dagars musikfest med kammarmusik 
och sång. Medverkande äro sånger
skorna fruar Dagmar Möller och Anna 
Aulin, hofkapellm. C. Nordqvist, prof. 
Franz Neruda, hrr Salomon Smith och 
W. Stenhammar, samt hrr Molander 
och Claeson, tillhörande Aulinkvar-
tetten. Dagar och program äro föl
jande. Den 9 juni: Haydn: Stråk
kvartett G-dur; J. S. Bach: Aria ur 
kantaten »Ach wie flüchtig» ; 3. Mozart: 
Stråkkvartett G-moll; 2. Beethoven: Pia
notrio Ess-dur. — 10 juni: 1. L.Nor
man: Stråkkvartett, A-moll; 2. Sjö
gren: sånger; 3. W. Stenhammar: 
Sonat för violin och piano. A-moll; 
4. Aug. Söderman : Värfningen ; 5. 
Franz Berwald: Pianotrio N:o 1, Ess
dur; — 11 juni. 1. Fr. Schubert: 
Stråkkvartett, C-dur; 2. Brahms: 
sånger; 11. Schumann: Pianotrio, D 
moll; 4. Brahms: Stråksextett. 

Från våia grannland. 

Helsingfors. April 11—maj 31. 
På Finska teatern har från 13 till 2 1 
april gifvits 6 representationer af 
»Thaïs», opera i 3 akter af Gallet, 
musik af Jules Massenet, med fru 
Aino Ackté i titelrollen, hr Virgilio 
Romano som Athanael. Mindre roller 

innehades af frkn Ida Korander, Aili 
Rosvall och Agnes Poschner samt herr 
Väinö Sola och Yrjö Somersalm. Den 
berömde dirigenten Arturo Vigna ledde 
det hela med hr O. Merikanto som 
underdirigent. A samma teater ha 
äfven, af pjeser med musik uppförts 
»Regina von Emmeritz», med frk. 
Helga Sara som Regina, samt »Verm-
ländingarne». På Svenska teatern bör
jades d. 29 april det äfven förra året 
här gästande danska operettsällskapets 
föreställningar under ledning af F redrik 
Petersen och Charles Kjerulf. Under 
sejouren som afslöts d. 27 maj upp
fördes »Höstmanöver», »Dollarprin
sessan», »Lyckobarnet», »Grefven af 
Luxemburg», »Den glada änkan» och 
»Frånskilda fruu». — Helsingfors' Mu
sikinstitut gaf d. 11 april sin 9:de mu
sikafton, hvarvid uppfördes Violinsonat, 
B-dur af Mozart, Trio af Sinding och 
sånger, föredragna af konsulinnan Han
na Rosenlew. Akademiska sångföre
ningen gaf d. 16 april konsert och d . 
27 festkonsert i anledning af dess 70-
årsjubileum, då programmet upptog 
jemte finska sångkvartetter sådana af 
0. Lindblad, Wennerberg, Prins Gustaf, 
Cronhamn och Reissigers »Till Sverige». 

D. 15 april konserterade Finlands all
männa konsertgarantiförening i Uni
versitetssalen med biträde af hr Eino 
Rautavaara. D. 17 april gaf Filhar
moniska sällskapet sin 8:de folksym-
fonikonsert, hvarvid under Rob. Kaja-
mn' ledning utfördes Sibelius'2:a sym
foni. Vid sällskapets orkesters popu
lära konsert i Societetshuset d. 14 
april medverkade fröken Sigrid Lind
berg, utförande en konsert af Dvorak. 
En annan sådan konsert d. 19 april 
hade till program kompositioner af 
judiska tonsättare, under medverkan 
af sångerskan Hyvinen och Violon
cellisten Theo von Hamberg. Folk
konserter ha gifvits af Filharmoniska 
sällskapet d. 24 april och 5:e maj, 
den sistnämnda säsongens 23:je. Sång
kören Yloppilaskunnan Laulajat har i 
slutet af april gifvit ett par konserter 
med biträde af tenorsångaren Väinö 
Sola. D. 24 april gafs i universitets-
salen konsert af kapellmästaren Arturo 
Vigna med biträde af Filharmoniska 
sällskapets förstärkta orkester och ita
lienskt program af följande nummer: 
1. Rossini: Uvertyr till »Italiana in 
Algeri»; 2. Alfano: Suite »Romantica 
italiana»; 3. Celega: »Il cuore di 
Fingal»; 4. Catalani: »Ondines», dans 
ur »Loreley»; 5. Bolzoni: »Bäcken» 
(för stråkorkester); 6. Verdi: Uvertyr 
till »Vespri siciliani», D. 4 maj gaf 
sångkören Päivölän laulajat konsert 
till förmån för en blifvande inhemsk 
opera, med biträde af frk. Agnes 
Poschner samt hrr Väinö Sola och 
Merikanto. Programmet upptog kö
rer, romanser och ^scen ur Bohème, 
m. m. Den 11 konserterade M. M-
kören och dagen därpå kejs. ryska 
solosångerskan M. J. Dolena å Alexan
derteatern. 
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Åbo. I april gafs premiär af Se-
lim Palmgrens opera »Daniel Hjort» 
med text af Wecksells bekanta sorg
spel. Premiären säges ha blifvit stor 
succès. Af de uppträdande firade sär-
skildt fru Maikki Järnefelt en triumf 
som Sigrid Stålarm. 

Uleaborg. Verdis »Trubaduren» 
har uppförts här af inhemska för
mågor. 

Kristiania. April 11—maj 28. 
Nationalteatern har jämte dramatiska 
pjeser uppfört flere gånger Verdis 
»Aida» med fru Borghild Langaard 
som gäst i titelrolen och likaså d. 28 
maj i »Madame Butterfly». Ett par 
gånger har också teatern uppfört pan-
tominbaletten »Brudesloret» i 3 ak
ter af A. Schnitzler, musik af E. von 
Dohnanyi. Till Björnstjerne Björnsons 
minne uppfördes d. 5 och 8 maj hans 
»Sigurd Jorsalafar». Centralteaterns 
musikpjeser denna tid ha utgjorts af 
»Grefven af Luxemburgg, »Lille her
tigen och »Läderlappen». Fahlströms 
teater har uppfört »Frånskilda frun», 
»Tiden som avandt», operett i 1 akt 
af Leo Fall samt »Pierrot och Pier-
retto», pantominbalett med solodansö
sen frk. Price de Plane från Köpen
hamn som gäst. En kyrkokonsert 
gafs här d. 15 april af kammarsång-
erskan fru Ellen Gulbranson, fröken 
Agnes Hansen, operasångaren Halfdan 
Rode och organisten Ej nar Meiling. 
Cppciliaföreningen firade d. 1(S april 
30 års-jubileum med konsert i Logens 
stora sal och under biträde af Natio
nalteaterns orkester samt hr Thorvald 
Lammers. Programmet upptog 1. Pa-
lestrina: »Tu es Petrus» ; 2. Cheru
bini: Requiem. En folkkonsert gàfs 
d. 29 maj af fru Borghild Langaard 
med biträde af hr Backer-Lunde så
som ackompanjatör. Konserterna sy
nas för öfrigt ha slutat för denna 
säsong. 

Köpenhamn. April 11—maj 29. 
Kgl. teaterns spellista under denna tid 
har upptagit »Jeanettes bröllop», »Bo
hème», »Elverhöj», »Carmen», »Even-
tyr på Fodrejsen», »På Sicilien», »Ba-
jadser», »Heilig tre kongers afton», 
»Regementets dotter» och för första 
gången Puccinis »Tosca», h vari sär-
skildt hr Herold och fröken Freder-
riksen i två af hufvudpartierna be
römmas. Operan hade stor framgång. 
Af baletten ha uppförts »Fjernt fra 
Danmark» och »Coppelia». För öfrigt 
ha uppförts dramatiska pjeser. Af 
öfriga teatrar ha af pjeser med musik 
Casino fortsatt med »Höstmanöver», 
Det ny teater med » Dollarprinsessan», 
»Hans Majestät» och »Roverne». D. 
11 april gaf Musikföreningen sin 8:e 
konsert, i Odd Fellows stora sal. Med
verkande voro hofpianisten frk. Jo-
hanne Stockmarr, fru Saima Neovi frk. 
Anna Munk, frk. Margarethe Cold 
samt hrr Max Freuler och Helge 
Nissen. Programmet var egnadt åt 

minnet af Rob. Schumann (född 8 juni 
1810) och upptog af hans komposi
tioner 1. Uvertyr till »Genoveva», 2. 
Sånger med piano; 3. Konsert för pia
no och orkester; 4. Scener ur »Faust» 
för solostämmor, kör och orkester. D. 
13 april gaf Franz von Vecsey i för
ening med prof. Lafont sin sista kon
sert här. Dagen därpå gafs en piano
afton af Anna Schytte. Cseciliaföre-
ningen gaf d. 18 april konsert, hvars 
program upptog 1. Mozart, konsert G-
moll för piano och orkester; 2. Dvo
rak: Stabat mater för soli, kör och 
orkester. D. 17 april firade Skue-
spiller-Foreningen 30-årsjubileum med 
en konsert, vid hvilken medverkade 
operasångarne Herold och Nissen m. fl. 
artister jämte manskör och den kvinn
liga stråkorkestern. Frbg:s kammar
musikförening gaf 13 april sin 7:de 
konsert, hvarvid utfördes 1. Beetho
ven: Sonat, F dur, för piano och vio
lin; 3. P. Heise: Sydländske sange; 
3. Beethoven : Kvintett för piano, 
oboe, klarinett, fagott och horn, Ess
dur op. 16. Dansk konsertforening 
gaf sin 3:e konsert d. 25 maj med 
följande program; 1. Ludolf Nielsen; 
Symfoni n:o 2 (l:a gång.); 2. Chr. 
Barnekow: Sånger för damkor och or
kester; 3. G. Mattlieson; Sorgmarsch 
för orkester; 4. G. Lovenskjold: »Fra 
skoven ved Fareso», konsertuvertyr; 
5. Carl Nielsen-Emilius Bungert: Kan
tat vid Aarhus-utställningens öppnan
de för soli, recitation, kör och orkes
ter. Medverkande voro frk. Marga
rethe L. C. Nielsen, kammarsångarne 
Herold och Nissen samt skådespela
ren Adam Poulsen. D. 4 maj gafs 
i rådhushallen en minnesfest öfver 
Björnstjerne Björnson med tal och 
musik. Programmet var följande: 1. 
Joh. Svendsen: Andante funebre för 
orkester. 2. J. V. Jensen: Afskeds-
sång till Bj. Björnson; 3. Tal af Ja
kob Knudsen; 4. »Syng mig hjem!», 
ord af Björnson, musik af Edm. Neu-
pert; 5. Grieg: Landkjending (stu
dentsångföreningen och Helge Nissen 
som solist); 6. Tal af Helge R.ode; 7. 
»Ja, vi elsker dette landet» (student-
sångfören.) Konserterna här draga sig 
nu ut till Klampenborg och Tivoli, i 
hvars konsertsal M:le Yvonne de Tré
ville, d. 1 juni konserterade. 

</h 

Dödsfall. 

Bliilhner, Julius, Ferdinand, piano
fabrikant med titel kommerseråd, f. 
11 mars 1824 afled d. 13 april. Bliitli-
ner grundade i Leipzig 1853 den pia
nofabrik som sedan blifvit världsberömd. 

Cossmann, Bernhard, utmärkt violon
cellvirtuos, f. 17 maj 1822 i Dessau, 
afled d. 7 maj i Frankfurt a. M. 
Lärjunge af Drechsler, Theodor Müller 
och Kummer blef han 1840 anstäld 
vid Italienska operan i Paris. 1847 

kom han till Gewandhaus-orkestern i 
Leipzig, verkade 1849 i London, 1850 
i Weimar, blef 1 866 Violoncellprofessor 
vid konservatoriet Vi Moskva, lefde 
1870—78 i Baden-Baden utan anställ
ning och blef sedan professor vid 
Hochska konservatoriet i Frankfurt 
a. M. Cossmann var lika ut»ärkt 
konsert- som kvartettspelare. 

Thegerström, Carl Ferdinand, pre
mieraktör, operettsångare, f. 20 juli 
1826, afled i Täby (Uppland) d. 23 
maj. Han började sin teaterbana, efter 
att förut ha varit anställd i en anti
kvarisk bokhandel, 1846 hos O. U. 
Torslow vid d. v. Mindre (sed. Dramat.) 
tratern, där han stannade till 1854, 
då teatern öfvertogs af Edv. Stjern-
ström. Han öfvergick då till Södra 
teatern, som han tillhörde till 1871 
hvarefter han blef premiäraktör vid 
Dramatiska teatern och där verkade 
såsom mycket framstående skådespe
lare i 17 år. Försvagad syn nödgade 
honom att afstå från den sceniska ba
nan, som afslutades för tio år sedan 
med en afskedsrecett på Kgl. operan. 
Först utmärkande sig som komiker i 
operetten och farsen, blef han sedan 
vid Dramatiska teatern utmärkt karak
tärsskådespelare. Här må endast fram
hållas hans operettverksamhet på Södra 
teatern, där han kreerade Menelaus i 
»Den sköna Helena» och var särdeles 
lyckad som general Brumm i »Stor
hertiginnan», Sparavinsky i »Pariser-
lif», Pietro i »Frihetsbröderna», Dun-
Ka-Schin i »Théblomma», Cabriolo i 
»Prinsessan af Trapezunt», Pompery i 
»Resan till Kina» m. fl. 

Till u åra prenumeranter! 
Med operans stängning och sommarens 

inträde har det högre och egentliga mu-
siklifvet afstannat här i hufvudstaden, 
såsom för öfrigt nästan öfverallt, och 
därmed äfven intresset för detsamma 
trängts tillbaka. Svensk Musiktidning 
gör därför, i likhet med några andra 
musiktidningar, sommaruppehåll under 
iden döda säsongen». Från och med 
nästkommande september månad fortsättes 
tidningen, såsom förut, med två nummer 
i månaden. Vördsammast 

Redaktionen. 

Rättelser. 
I uppsatsen »Frän Romas horizont» i 

förra numret äro följande rättelser att 
iakttaga: Sid. 75, sp. 3, r. 7 uppfr. s lår: 
canto»s, läs: canto 's»; Sid. 7 6, sp . 1, r . 11 
uppfr. står: Francesco, läs: Fausto; sp. 2, 
r. 18 uppfr. står: terass, läs terrass; r. 41 
står: fortgår, läs: fortgå; sp. 3, r. 1 uppfr. 
står: deklammerode, läs: deklamerade; r. 
21 uppfr. står: Mödrene, läs: Modrone; 
r. 33 står: högtidligen, läs: högligen; r. 
44 står: lyriska, l äs: italienska lyriska; r. 
47 tillägges efter o rdet utställningsfeater: 
härstädes. I noten, s amma spalt, står: La-
zarevs, läs : Lazårevs. 

XM*, 
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OBS.! Billig och verksam 
annonsering om Musiklek
tioner, MusiKalier och Mu-
siKinstrument i SvensK Mu
siktidning. 

För Porträttsamlare 
Fina Sköntrycks-exemplar af 

Svensk Musiktidning, (lera årgångar, 
säljas billigt å tidningens expedition. 

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

P I A N I N O N  
FLYG LA F? 

Tonminnen. 
Melodiska Pianostycken. 

Jubelpolonäs, Canzonetta. Gam
la tider, Valse mignonne, God 
natt! af Frans .T. Huss. Pris 1 kr. 

Säljes o ch rekvireras hos Svens/i Musik
tidnings Expedition, Kammakaregatan 6. 

PRISTÄFLAN! 
Svenska kompositörer inbjudas härmed till täflan om en îoin.is 

komposition för en röst till svensk text och med pianoackompan-
jemang. Ett pris à 100 kr. är utsatt för komposition som fyller 
prisnämndens anspråk pä god melodiföring och utarbetat piano-
ackoinpanjemang. Prisnämnden utgöres af musikdirektören m. ni. 
Aug. Körling i Ystad och A. Oyrén i Malmö i förening med 
medlemmar af bolagets styrelse. Till täfling afsedd komposition, 
försedd ined motto och åtföljd af förseglad namnsedel â kuvertet 
försedd med samma motto skall senast 1 inst. september vara in
sänd till Svenska Musikförlagets A.-B., Malmö. 

Malmö i maj 1!)10. 
Styrelsen. 

(G. M. 219 117.) 

Â Expeditionen och i musikhan-

deln finnes att tillgå 

Schumann-
Album & A 

med porträtt af 

Robert Schumann. 
Pris kr. 1: 25. 

Pianostycken: Inträde i skogen — 

Jägaren på lur — Fughetta — Sma-

stycke — Fantasi-Dans samt sång: 

Folkvisa med svensk och tysk text. 

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

SCHERZO 
af Emil Sjögren 

tillegnadt fru Valfrid B-.xson Lind. 
Pris 1 k r. 

SVENSK MUSIKTIDNINGS EXPE
DITION, Kammakaregatan 6. 

Svensk Musiktidning. 
Nordiskt Musikblad. — 30lde årg., — för hvarje musikaliskt hem 

ill gifoes 1010 efter samma plan som förut, innehållande populär läs
ning i Musikaliska ämnen, porträtter med biografier < le. Tidnin
gen utkommer lvu gånger i månaden (utom juli—aug.). 1'ris 5 kro
nor pr år, lösnummer 2~> öre. Prenumeration sker hör a Expeditio
nen, Kammakaregatan 6, 1 t r. öfv. gården, i bok- och musik
handeln, a posten och tidningskontor. / landsorten höst a posten. 

OKS.! Biografier och porträtt i N:o 1: Signe Kappe (som Margareta 
i Faust) — Carl Ang. Söderman — Harald Torsslow; i N:o 2 : Juan 
Manen — Briissel-stråkkvartetten; i N:o !{: Wassili Sal'onoft' — Annas 
Jiirnefelt; i N:o 4: Lady Wilma Neriula-Hallé — Frédéric ('hopin; i 
N:o 5: Franz Neruda; i X:<> < >: Ludvig Norman — Ignaz Friedman; i 
X:o 7: Franz von Vecsey — Carl Heinecke; i X:o S: Willi. Peterson-
Berger — Leo Kleeli; i X:o Î): Giovanni Sgamhati; i X:o 10: August 
Söderman; i N:o 11: Yvonne (le Tréville Pauline Viardot-Garcia. 

Pianomagasin 
Största lager af bästa svenska och 

utländska labrikat. 
OBS. ! Hufvuddepot för Kgl. Hofleve-

rantörerna Malmsjö o- Billberg, 
Uebal C- Lechleiter, Schied-
mayer samt Orglar från Skandina
viska Orgelfabriken. 

Begagnade instrument tagas i utbyte. B 
Bekväma betalningsvillkor. i 

Stort lager af prima uthyr- C 
ningsinstrumenter. il 

Gust. Pettersson & C:os A .-B. !!l 
Malmskilnadsg. 13, Stockh olm. 

Föreståndare i 
Dir. Albert Lindström. 

Etablerad 1870. 
R. T . 67 32. A. T . 7 8 31. 

[ifffn MTifaill 
efter hilsta metod, ledande till god tek

nisk och ve rkligt musikalisk utbildning, 

meddelas af undertecknad till moderat 

pris. Anmälan kan äfven ske skrift

ligen. Mottagning kl. 9—10 f. m. och 

;>—4 e. m. Tel. Brunkeberg 14 97. 

Kammakaregatan 6, I tr. öfv. gården. 

Frans J. Huss. 

Patenträtten 
å nyuppfunnen automatisk zittra öfver-

låtes. Reflekterande vände sig till upp

finnaren, Elias Svensson, Lit. 

(Q. 116,25.1 

- Innehåll -

Yvonne de Tréville (med porträtt). — 
Pauline Viardot-Oarcia t (med porträtt). — 
Musikpressen. — Från scenen och konsert
salen. - Musiknotiser från hufvudstaden 
och landsorten. — Från våra grannland. — 
Dödsfall. — Till våra prenumeranter. — 
Uättelser. — Annonser. 

Tryckeriaktiebolaget Skandia, Stockholm 1910. 


