
Bernstein och klarinett! 
 
En av 1900talets stora musikpersonligheter är utan tvekan dirigenten, musikern och tonsättaren 
Leonard Bernstein. Hans musik rör sig lekande lätt mellan olika musikaliska uttryck; konstmusik 
och musikal.  
 

Geniförklarad efter succén med West side story. Älskad av hela USA efter sina TVframträdanden. 
 
Bernsteins musik är en guldgruva för blåsorkestrar. Med sin genrebredd passar den utmärkt för 
den traditionella blåsorkestern och det finns flera fantastiskt fina bearbetningar för just blåsare. 
 
Under hösten 2015 färdigställer klarinettisten Dan Larsson sitt bidrag till genren; en bearbetning 
av Bernsteins "Sonat för klarinett och piano", som skrivs för soloklarinett och blåsorkester. 
Musiken är utmanande för orkester och solist med växlande taktarter och raffinerade musikaliska 
förlopp men också fylld av den där självklara tillgängligheten som alltid präglar Bernsteins musik. 
Vackert, lekfullt och lyckligt! 
 
Bordet är alltså dukat för en festkonsert med Bernsteins musik och klarinettsolist! Och självklart 
finns det flera andra tonsättare som passar utmärkt att kombinera med Bernstein i ett 
konsertprogram. 
 

Dan Larsson är sedan tjugotvå år tillbaka anställd som 
soloklarinettist och konsertmästare i Östgöta 
Blåsarsymfoniker. Han är en flitig kammarmusiker och 
ofta anlitad som solist av orkestrar och körer. Han är 
kritikerrosad och Grammisnominerad som solist. Aktuell 
inte minst med CD:n "Winterreise" där Dan tillsammans 
med gitarristen Magnus Grönlund bearbetat 
pianostämman i Schuberts fantastiska sångcykel till 
klarinett och gitarr, ett tilltag som prisats av recensenter 
och genererat topplacering och högsta betyg i radions 
"CDrevyn". Dan har även bearbetat Nielsens 
klarinettkonsert för blåsare, en bearbetning som 
framförts av såväl honom själv som andra 
klarinettsolister. 
 
 

För frågor och bokning kontakta Eva Andersson på 

musikerformedling@gmail.com. 

 

Gage: 7 900 kr på faktura. 

 
 
PS. Dan har även en gedigen erfarenhet av undervisning. Han är lärare i klarinett och 
kammarmusik vid Lunnevads folkhögskola och anlitad som instruktör till blåsorkestrar. Kanske 
skulle det passa bra att kombinera hans besök som solist med en workshop för exempelvis 
orkesterns träblåsare? DS. 

 

 
 


