
Symphony of Solitarities 
för 

blandad kör och klarinett 

 

”Skatten finns där, djupt inom varje människa, inom dig. Du behöver bara ta dig tid att söka den. Du be-
höver inte lämna huset. Stanna vid ditt bord och lyssna. Lyssna inte ens, bara vänta. Vänta inte ens, var 

alldeles stilla – och ensam.” 

 

Citatet är från den avslutande satsen i Sven Hagvils ”Symphony of Solitarities”, en musikalisk betrak-
telse över olika sidor av människans ensamhet; känslan av att vara ensam i betydelsen unik, den nöd-
vändiga avskildheten eller, det vi vanligen lägger in i begreppet, en sorgens eller utsatthetens ensam-
het. ”Symphony of Solitarities” är ett omfattande och starkt musikaliskt verk i tre satser, skapat i och 
präglat av vår egen tid. Tonsättarens ambition har varit att berika, trösta och fördjupa. När orden inte 
räcker till kan musiken ge svar. 

 

Tonsättaren Sven Hagvil har en gedigen erfarenhet av att komponera musik för kör. Han delar sin tid 
mellan eget komponerande och undervisning i musikteori/komposition vid Lunnevads folkhögskola, 
utanför Linköping. Hans verk har framförts många gånger i såväl Sverige som utomlands och finns ut-
givna på ett antal skivor. Han har fått flertalet stipendier, bland annat Föreningen Svenska Tonsättares 
stipendium 2010.  

 

Den solistiska klarinettstämman är skriven till klarinettisten Dan Larsson. Dan är sedan 1993 anställd av 

Östgötamusiken i Linköping, dels som soloklarinettist och konsertmästare i Östgöta Blåsarsymfoniker 

dels som klarinettist i Crusellkvintetten. Vid sidan om sin tjänst på Östgötamusiken är Dan ofta anlitad 

som kammarmusiker och som solist med orkestrar och körer. Tillsammans med gitarristen Magnus 

Grönlund bildar han Duo Dialog som är Sveriges ledande ensemble när det gäller musik för klarinett och 

gitarr. Han är grammisnominerad inom kategorin "bästa klassiska CD" och prisad för skivan Winterreise, 

som av tidningen HiFi & Musik bedömts som en av årets bästa svenska CD-skivor!  

 

Gage: 6 900 kr på faktura plus resa. 


