
 

 

Wolfgang Amadeus Mozart – geniet, underbarnet och en av alla tiders största tonsättare – 

komponerade under ett och samma år, 1791, några av musikhistoriens mest betydande verk: 

Operan Trollflöjten, Requiem samt Konsert för klarinett och orkester. 

Klarinetten var ett relativt nytt instrument vid den här tiden och Mozart intresserade sig för den 

vackra klangen och den stora dynamiska spännvidden. Klarinetten hade dessutom ett stort 

tonomfång för att vara ett blåsinstrument, inte minst den "förlängda" A-klarinett som trakterades 

av Mozarts gode vän Anton Stadler. Mozart skrev all sin klarinettmusik till Stadler och hans 

speciella klarinett men när Mozarts musik spreds i världen under 1800-talet hade instrumentet 

standardiserats och originalmanuskriptet bearbetats. Det skulle dröja långt in på 1900-talet innan 

en kopia av Stadlers instrument – basettklarinetten – såg dagens ljus. Det blev då återigen 

möjligt för klarinettister att framföra klarinettkonserten precis som den en gång komponerats - 

bland det vackraste som skrivits för ett soloinstrument och orkester! 

En klarinettist som framför konserten i sin 

ursprungliga form är Dan Larsson, sedan tjugotre år 

tillbaka soloklarinettist och konsertmästare i Östgöta 

Blåsarsymfoniker. Han är vid sidan av sin tjänst en 

flitig kammarmusiker och även anlitad som solist 

med orkester, ofta i klassiska verk av Weber, Crusell, 

Nielsen, Copland och Mozart. Han är solist på en 

skiva med musik av Bernhard Henrik Crusell – en 

skiva som Grammisnominerats i kategorin bästa 

klassiska CD – och aktuell med den kritikerrosade 

CD:n Winterreise, som tilldelats fem "radioapparater" 

och en topplacering i Sveriges Radios CD-revyn.  

Efter sitt framförande av Mozarts klarinettkonsert 

tillsammans med Linköpings Symfoniorkester skrev 

Östgöta Correspondentens recensent: ”Sedan kom 

kvällens höjdpunkt: Mozarts klarinettkonsert. Den är 

inget annat än ljuvlig, och fingerfärdige Dan Larsson 

plockade fram de vackraste toner man kan tänka sig 

ur en bassettklarinett.” 

För frågor och bokning kontakta Eva Andersson 

på musikerformedling@gmail.com. 

 

Gage: 9 900 kr på faktura. 


