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pianist och konstnärlig ledare för Stöde musikvecka
I år var det 33:e året som du gav en
pianoafton i Stöde kyrka. Finns
motsvarigheten i världen?
– Kanske någonstans. Men med den
regelbundenheten, den repertoarbredden samt
att aftnarna vuxit till en hel musikvecka - i det
är jag nog ganska unik.
Under tidigare år har musikerna i din
internationella kammarensemble mer eller
mindre återkommit år från år; i år är hela
ensemblen ny. Varför?
– Förutom att vi spelar mycket musik från
Wien finns i år också ett fokus på musik från
Östeuropa, och då är det varit bra att ha flera
musiker därifrån, inte minst från Ryssland.
Flera av dem hade jag inte spelat med
tidigare; de rekommenderades av violinisten
Jevgenij Zjuk. Men det fungerar jättebra och
känns väldigt kul.
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Själv är du igång varje dag under veckan med
antingen solo- eller kammarmusikkonserter. Hur orkar du?
– Jag säger varje år att nästa gång ska det bli lite mindre. I år blev det
nog lite för mycket eftersom jag egentligen gav två pianoaftnar, dels
invigningskonserten, dels filmmusikkvällen i tisdags. Men det enkla svaret
är väl att det är så roligt med musik.
Det är inga små och lättspelade verk du har tagit dig an, varken solo- eller
kammarmusiken. Hur mycket tid lägger du på att förbereda en så här
massiv vecka?
– Jag ger ju också andra konserter och har mitt arbete vid
musikhögskolan, så det blir de sista tre-tre veckorna före Stödeveckan,
med tidiga morgnar och många övningstimmar varje dag. Lisztprogrammet
från i måndags har jag spelat förut och hade lite halvaktuellt, men det
måste förstås övas ändå. Det blir inte heller lättare för att man blir äldre.
Men turligt nog är jag välsignad med att inte behöva så mycket sömn.
Vad är moroten?
– När allt fungerar; valet av musik och musiker, när ensemblen spelar så
otroligt bra som till exempel i går kväll och publiken är alldeles tagen. Det
är min belöning.
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