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CLARA IANNOTTA: 
We left her in sack for fairies to reclaim.

Clara Iannotta (f. 1983) studerade flöjtspel vid 
Santa Cecilia-akademin i Rom. Komposition stu-
derade hon 2006–2010 vid konservatoriet i Milano 
med Alessandro Solbiati som lärare. Hon avlade 
slutexamen vid konservatoriet i Paris, där hon stu-
derade för Frédéric Durieux.

År 2018 avlade Iannotta doktorsexamen vid  
Harvard-universitetet under ledning av tonsätta-
ren Chaya Chernowin. Bland hennes meriter bör 
också nämnas Ernst von Siemens tonsättarpris 
och Hindemithpriset 2018 samt priset Una Vita 
nella Musica Giovani 2019. För tillfället är Iannotta 
bosatt i Berlin.

Ämnet för hennes doktorsexamen var Sonic Insta-
bility (Ljudets instabilitet), vilket speglar Iannot-
tas intresse för ovanliga ljud och spelsätt. ”Ett vik-
tigt karaktärsdrag i min musik är ett sättet att närma 
sig en kombination av traditionella instrument och 
vardagliga föremål för att på så sätt skapa ett kling-
ande framförande av den rumsliga miljön. Jag upp-
fattar rummet som en metafor för en upplevelse av 
tid: tiden framskrider lineärt men gör det möjligt att 
gestalta ett utrymme, vars proportioner och  



egenskaper avslöjas av tiden... Som konstnär intres-
serar jag mig för det obekväma, ovårdade och ofull-
ständiga.”

We left her in a sack for fairies to reclaim. (Vi läm-
nade henne i en säck för att älvorna skulle hitta 
henne.) från 2021 är ett verk som bygger på en dikt 
av irländaren Dorothy Molloy (1942–2004), beställt 
av norska Cikada-ensemblen, som är specialise-
rad på ny musik. Molloy blev poet först strax innan 
sin död och i dikten Death by poisoning misstänker 
man att familjens hund dött av förgiftning och väntar 
förgäves på att älvorna ska returnera djuret. Antagli-
gen är det älvorna som ursprungligen fört bort det.

I verket som är komponerat för stor kammaren-
semble utnyttjar Iannotta många otraditionella ljud-
källor, styrox, kartonger och olika slags klockor. 
Slutresultatet är en tydlig ljudvärld som samtidigt är 
både surrealistisk och konkret, och i vars titel tra-
gedi och fantasi lever parallellt. Verket har hårda, 
dramatiska och komplexa drag, men de sjunker in i 
ett landskap som är poetiskt, vackert och milt,  
men även oförutsägbart på ett lockande sätt.



ALEXANDER SCHUBERT: 
Point Ones

Alexander Schubert (f. 1978) är född i Bremen 
och studerade till en början bioinformatik i Leipzig. 
Efter att i Karlsruhe ha fördjupat sig i musik och 
akustik utexaminerades han som doktor i multi-
medial komposition från Hamburgs musik- och  
teaterhögskola, där han studerade för Georg Hajdu 
och Manfred Stahnke. För tillfället undervisar 
Schubert själv vid musikhögskolan i Hamburg och 
leder en studio för elektronisk musik i Lübeck.

Schuberts musik representerar 2000-talsström-
ningar som kombinerar konstarv med ingredienser 
från bl.a. free jazz, techno och popmusik.  
Att utnyttja modern teknologi är väsentligt för stilen 
– vid sidan av traditionella instrument ingår multi-
media, video, internetinnehåll, ljus och rörelsedetek-
torer i framförandet. Schubert har också utvecklat 
experimentell popmusik under artistnamnet  
Sinebag.

Point Ones färdigställdes 2012 för liten ensemble  
(violin, cello, saxofon/klarinett, elgitarr, trumset, 
piano, liveelektronik) och ”utvidgad” (augmented) 
dirigent. Schubert låter lyssnaren få veta följande: 



”I Point Ones är dirigenten utrustad med rörelsede-
tektorer och har därmed möjlighet att dirigera både 
ensemblen och liveelektroniken. Största delen av 
verket utförs inte via traditionell dirigering utan med 
gestsignaler som visar inledningen till nya passager 
– därav titeln Point Ones. Syftet är att kunna upp-
leva liveelektronik på ett kroppsligt sätt och skapa ett 
instrument som dirigenten kan kontrollera helt. Där-
för använder sig verket inte av något slags klickspår 
eller andra tillvägagångssätt knutna till en tidsaxel. 

Men utöver dessa tekniska lösningar strävar ver-
ket efter att leka med dirigentens vokabulär samt de 
förväntningar och traditioner som kopplas till ges-
terna. Man kan inte alltid förutse resultatet av diri-
gentens rörelse. Verket ingår i en svit sensorbase-
rade verk som till exempel Your Fox's, A Dirty Gold 
och Laplace Tiger, som utforskar olika koncept kring 
växelverkan med utvidgade instrument och framfö-
randekoder.”



REBECCA SAUNDERS: 
Skin

Rebecca Saunders (f. 1967) är just nu en av de 
mest prisbelönta (Siemenspriset 2019) och rosade 
nutida tonsättarna. Saunders är född i London och 
studerade komposition i Edinburgh för Nigel Osborne 
(PhD 1997) och i Karlsruhe för Wolfgang Rihm. För 
tillfället är hon bosatt i Berlin. Saunders musik är 
koncentrations-, uppmärksamhets- och sensibili-
tetskonst: ”För mig är det synnerligen viktigt att hjälpa 
lyssnaren att känna det magiska och fysiska i lju-
det, klangens nyans, färg, massa och tyngd. Då jag 
arbetar med ljud känner jag det själv, nästan som en 
skulptör jobbar med olika materialet.”

Skin från 2016, komponerad för sopranen Juliet 
Fraser och instrumentalensemble, är ett av Saun-
ders huvudverk. Texthelheten är Saunders egen, 
men omfattar citat från olika källor. Endast stundvis 
kan man urskilja ord som dyker upp till ytan  
i den konstnärligt snidade texturen, som varierar 
från intim skörhet till explosiva utbrott.

Solopartiet är en virtuos genomskärning av 
människorösten, som instrumentalensemblen följer,  
stundvis med inlevelse, stundvis jagande. Enligt 
Paul Griffiths är ”sångrösten denna musiks hud”. 



Saunders egen presentationstext är på för henne 
typiskt vis en ordboksartad djupdykning i komposi-
tionens titel.

skin /Skin/ substantiv

spänt, men elastiskt ytskikt för en kropp eller ett före-
mål; hinna på ytan av vätska eller fast ämne; skinnet 
av ett flått djur med eller utan päls.

s. - skört membran som skiljer kroppen från sin 
omgivning – implicerar beröring, ett av de fem yttre 
sinnena, genom vilket sinnesupplevelser av tempera-
tur, smärta och vibration delvis kan förnimmas.

Beröring, somatosensorisk, taktil eller mekanorecep-
torisk: nervperception i allmänhet via huden, men 
också via tunga, svalg eller slemhinnor. Receptorer 
reagerar på variation i hastighet och tryck (fast,  
strykande, oavbrutet etc.). adj. Somatisk, taktil.



skin /Skin/ verb

att flå, dra av; skilja huden från djuret. Under huden 
på någon: tränga djupt nog att irritera, inspirera, 
väcka tankar eller på annat sätt stimulera.

Under huden: under ytan, bortom påtagliga eller 
ytliga skillnader, i grund och botten.

Huden som en metafor för förnyelse – den konti-
nuerliga processen av att ömsa skinn och att nytt 
växer i stället.

I en inspelning av en tidig produktion av Samuel 
Becketts tv-pjäs Ghost Trio (skriven 1975, sänd 
1977) gjorde speciellt denna text, uttalad av berätta-
ren i akt 1, intryck på mig och blev ett slags kataly-
sator för detta verk:

… detta är rummets väsen icke varande
titta närmare nu
bara damm
dammet är rummets hud
historien är hud
ju äldre den blir desto fler intryck stannar kvar på 
dess yta titta igen...



Största delen av texten i Skin är min egen och upp-
stod så småningom under den långa kompositions-
processen. Den var delvis inspirerad av de omfat-
tande samarbetssessionerna med Juliet Fraser.  
I slutet av verket ingår ett längre citat ur James  
Joyces Odysseus, från slutet av Molly Blooms  
monolog.

RS, Berlin den 1 juni 2016



KIRMO LINTINEN:
Ballata concertante

Kirmo Lintinen (f. 1967) är född i Saarijärvi och blev 
musikmagister från Sibelius-Akademins utbildnings-
program för jazzmusik 1997, med komposition och 
arrangemang som huvudämne. Där studerade han 
för Jukka Linkola och Eero Hämeenniemi, dessutom 
gick han kompositionskurser för bl.a. Jukka Tiensuu, 
Helmut Lachenmann och Peter Eötvös.

Lintinens musikerskap har varit synligt i uppdrag 
som solist, ensemblemusiker och dirigent i finländ-
ska jazz-, symfoniorkester- och kammarmusiksam-
manhang. I UMO Helsinki Jazz Orchestra har Lin-
tinen varit verksam som pianist, dirigent och konst-
närlig ledare; under UMO:s 48-åriga historia är han 
den som dirigerat flest konserter, turnéer och skivin-
spelningar med orkestern. Lintinen har också sam-
arbetat med många andra finländska orkestrar, 
hans samarbete med kammarorkestern Avanti!  
har varit långt och fruktbart.

Sedan millennieskiftet har komponerandet varit  
Lintinens huvudarbete och han har visat sig vara  
en av vårt lands mest proffsiga och mångsidiga ton-
sättare. Hans omfattande verkförteckning täcker  
ett brett spektrum av verk från barnsånger till opera, 



från pedagogiska småstycken till filmmusik, från 
dansmusik till modernism och från jazz till nybarock.

I Lintinens musik möts på ett läckert sätt en klassisk 
tydlighet och en livlig fantasi, som galopperar fram  
i konsertverkens stilsprång. Lintinens tonsättar- 
musikerskap har blomstrat i verk av konsertformat 
och även Ballata concertante från 2016 tangerar det 
konsertanta. Verkets sammansättning motsvarar 
Schuberts oktett, till vilken Ballata concertante utgör 
en passande parhäst.

I sina verk har Lintinen gett sig ut på äventyr i olika 
historiska epoker, men snarare som zeligartad tids-
resenär än via historicismer eller citat. I Ballata con-
certante öppnas ett fönster till 1300-talets Florens, 
till den spirande renässansens världsliga vindar.  
Det konsertanta i verket är också en referens till 
den självständiga instrumentalmusikens första steg.

1300-talet, trecento, innebar ett uppsving för den 
sensuella kulturen. Digerdödens år, den katolska 
kyrkans problem med flera påvar, Dantes dikter och 
Boccaccios Decamerone speglade hur samhället 
sekulariserades. Ballata var epokens nya dikt- och 
musikstruktur och dylika komponerades bl.a. av den 
blinda florentinska mästaren Francesco Landini.  



De ingår också i Decamerone, där man sjunger  
en ballata som avslutning på varje dag. 

Lintinens Ballata concertante tidsbestämmer sina 
historiska rötter i verkets arkaiskt klingande introduk-
tion, men bara ett ögonblick senare påminner  
en cellomelodi om nutidens synvinkel. Lintinen jämför 
intrycket med hur en turist i vår tid reser till Florens 
och där lever sig in i renässanstidens kost. Relatio-
nen till det förflutna påminner om hur 1920-talets 
”nyklassicism” förhöll sig till 1700-talets musik.

1300-talspolyfonin har också påverkat instrument-
behandlingen – i början av verket alternerar stråkar 
med blåsinstrument. ”De tre blåsinstrumentens när-
varo gav upphov till tanken om en trestämmig solist-
grupp som man kunde komponera något liknande 
trestämmig vokalmusiksats för”, beskriver Linti-
nen. Förutom de polyfona melodilinjerna förknippa-
des trecento-ballatan med en rytmisk rikedom som 
sprang fram ur versmåttet, och i Lintinens verk sam-
manfogar den verkets olika avsnitt med varandra.

text Antti Häyrynen
svensk översättning Tove Djupsjöbacka



Juliet Fraser, sopran

Sopranen Juliet Fraser är specialiserad på den 
skarpaste udden av samtida klassisk musik.  
Hon är internationellt erkänd som en engagerad 
uttolkare av ny musik och uppträder regelbundet 
som solist med ensembler som Musikfabrik, Klang-
forum Wien, Ensemble Modern, Remix, Talea och 
Quatuor Bozzini, samt som duo med pianisten 
Mark Knoop. Hon är också fortsättningsvis en cen-
tral medlem av vokalensemblen EXAUDI, som hon 
grundade 2002 tillsammans med tonsättaren-di-
rigenten James Weeks. Juliet beställer aktivt ny 
repertoar och har haft ett speciellt nära samarbete 
med tonsättare som Laurence Crane, Pascale Cri-
ton, Bernhard Lang, Cassandra Miller och Rebecca 
Saunders. Hon har också fått erkännande för att 
ha gett nytt liv åt redan existerande verk som Mil-
ton Babbitts Philomel, Morton Feldmans Three Voi-
ces och Gérard Griseys Quatre chants pour fran-
chir le seuil. Höjdpunkter under denna säsong är 
bland annat uppträdanden i  Wigmore Hall (Lon-
don), Melos-Ethos (Bratislava), Rainy Days (Lux-
embourg), Borealis (Bergen), MaerzMusik (Berlin), 
Acht Brücken (Köln) och Aldeburgh Festival.  
Juliets diskografi speglar bredden i hennes reper-
toar, från Gesualdomadri galer med EXAUDI, 



renässanspolyfoni med Collegium Vocale Gent och 
flera soloalbum med samtida repertoar för bolag 
som NEOS, Kairos, HCR, Hat Hut och Another  
Timbre. Juliet är grundare av och konstnärlig led-
are för festivalen eavesdropping i London och en av 
ledarna för all that dust, ett litet independent-skivbo-
lag för ny musik.



Michael Wendeberg, dirigent

Michael Wendebergs tolkning var fängslande, med 
skarpa och precisa punkterade noter och slagkraf-
tiga klimaxer, men också med utrymme för vila och 
begrundan.
Mitteldeutsche Zeitung, 19/02/2020 

Dirigenten och pianisten Michael Wendeberg 
handskas lika lätt med klassisk repertoar – från 
Bach till Schönberg – som med ny musik, varav 
han ägnat den senare speciellt mycket uppmärk-
samhet. Säsongerna 2020/21 och 2021/22 fung-
erade han som chefsdirigent för opera vid Bühnen 
Halle (Saale), där han sedan 2016 innehar posi-
tionen som förste dirigent. Han har nyligen bland 
annat dirigerat uppföranden av Brittens En mid-
sommarnattsdröm, Wagners Tristan och Isolde 
samt Paderewskis Manru among others. 

Michael Wendeberg har dirigerat framstående 
orkestrar och ensembler såsom Staatskapelle  
Berlin, WDR:s symfoniorkester, SWR:s symfonior-
kester, Berlins radiosymfoniker, Junge Deutsche 
Philharmonie, Mahler Chamber Orchestra, Slo-
venska filharmonikerna i Ljubljana, Klangforum 
Wien, Ensemble Modern, Remix Ensemble Porto, 



Ensemble Intercontemporain, Birmingham  
Contemporary Music Group och Basel Sinfonietta. 
Han har uppträtt vid festivalen i Luzern, München-
biennalen, Beethovenfest Bonn, Bregenz Festi-
val, Venedigbiennalen, ECLAT Festival Stuttgart, 
Ultraschall Berlin Festival, Acht Brücken Festival 
Cologne, Klangspuren Schwaz och Wien Modern. 
Han var konstnärlig ledare för Ensemble  
Contrechamps i Genève 2011–2018.

Säsongen 2022/23 debuterar Michael Wendeberg 
med symfoniorkestern i Tokyo, med Debussys 
Jeux på programmet samt uruppförandet av Isa-
bel Mundrys altviolinkonsert med Nils Mönkemeyer 
som solist. Han debuterar också vid Frankfurtope-
ran, där han dirigerar uruppförandet av Vito Zurajs 
Blühen samt en konsert med musik av Zuraj till-
sammans med Ensemble Modern. Han återvänder 
också till Estlands nationella symfoniorkester  
i Tallinn, där han dirigerar verk av Chaya Czer-
nowin, Jüri Reinverse och Malin Bang som en del 
av AFEKT-festivalen. Han dirigerar också konser-
ter i Ankara och Bursa.

Hans operarepertoar sträcker sig från Händels 
Orlando till Mozart, Beethoven, Donizetti, Verdi, 
Bizet, Puccini, Strauss och Britten, och han har 



dirigerat talrika uruppföranden. År 2017 återvände 
han till Staatsoper Berlin för att dirigera Trollflöjten 
samt en ny produktion av Aribert Reimanns  
Gespenstersonate. I Halle har han dirigerat Beetho-
vens Fidelio, Verdis Aida, Puccinis Tosca och premi-
ärer på Mozarts Don Giovanni och Strauss Ariadne 
auf Naxos, liksom en ny produktion av en omarbetad 
version av Mozarts Der Schauspieldirector. 

Som pianist har Michael Wendeberg vunnit flera 
nationella och internationella pianotävlingar samt 
uppträtt som solist vid betydande festivaler och med 
ryktbara orkestrar under ledning av bl.a. Jonathan 
Nott, Marek Janowski och Daniel Barenboim.  
Mellan 2000 och 2005 spelade han i Ensemble inter-
contemporain, där han hade ett nära samarbete med 
György Kurtag och Pierre Boulez. Han framförde 
Boulez samtliga pianoverk som en del av festlighe-
terna vid Staatsoper Berlin 2015 samt i Boulezsalen 
2018. År 2021 utgavs en skivinspelning av samtliga 
sonater på skivbolaget bastille musique. 

Michael Wendeberg studerade piano för Markus 
Stange, Bernd Glemser och Benedetto Lupo, samt 
dirigering vid Toshiyuki Kamiokas masterclass  
i Saarbrücken. Vid denna tid var han också Kami-
okas assistent vid Wuppertaler Bühnen. Efter sin 



examen har Michael Wendeberg haft tjänster vid 
Nationaltheater Mannheim, teatern i Luzern och 
Staatsoper Berlin, där han var assistent till Daniel 
Barenboim samt gästdirigenter såsom Pierre Bou-
lez och Sir Simon Rattle. 



Kammarorkestern Avanti!

Kammarorkestern Avanti! grundades av musiker 
1983 och firar 40-årsjubileum år 2023. Redan från 
början har orkestern varit en pionjär – en flexibel 
ensemble som ständigt förändrar sin form, med 
konsten på första plats. Verksamheten utgår alltid 
från det verk som ska framföras, från själva musi-
ken, inte från institutionen. Oberoende om det gäl-
ler ny musik, äldre klassiker, tvärkonstnärliga verk 
eller pärlor inom lätt musik kan Avanti! Anpassa 
sig till det situationen kräver och därmed med sin 
konst ta ställning till olika aktuella fenomen.

Konstnärlig ledare för Avanti! är klarinettisten Kari 
Kriikku, som har hand om orkesterns konstnärliga 
planering tillsammans med toppnamn inom bran-
schen. Ryggraden i musikergardet utgörs av stämle-
darna i respektive sektion, som både spelar i orkes-
tern och har hand om att samla den ensemble som 
krävs för konserterna. På så sätt ansvarar stämle-
darna också för att upprätthålla Avantis höga kvalitet. 
Vid orkesterns olika framträdanden arbetar årligen 
sammanlagt cirka 200 musiker. 

En betydande skara internationellt framgångsrika 
dirigenter har arbetat i Avanti-leden: efter Esa-Pekka 



Salonen och Jukka-Pekka Saraste kom bl.a. Sakari 
Oramo, John Storgårds, Susanna Mälkki, Hannu 
Lintu, Dima Slobodeniouk, Tuomas Hannikainen och 
Anna-Maria Helsing. Orkestern ser till kontinuiteten 
genom att erbjuda möjligheter åt nya musiker-, diri-
gent- och tonsättargenerationer att uppträda och ver-
kar på så vis samtidigt som en rabatt där framtidens 
frön får slå ut i blom.

Väsentligt för Avantis verksamhet är att ständigt 
följa upp den musikaliska utvecklingen. Orkestern 
strävar efter att reagera även på de fenomen som 
ännu inte är bekanta. Genom att iaktta nya musika-
liska strömningar och lyfta fram internationellt intres-
santa tonsättarnamn medverkar orkestern till nya 
konstinnovationer och inspiration. Avanti! medverkar 
aktivt till att uruppföra och beställa nya verk av både 
etablerade Avanti-partners och nya unga tonsättare.

Förutom sina egna produktioner samarbetar 
Avanti! tvärkonstnärligt med olika konstorgani-
sationer och -projekt, gästspelar mångsidigt vid 
olika evenemang, spelar beställningskonserter och 
arrangerar festivalen Sommarmusik i Borgå.

www.avantimusic.fi 
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