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Program: 
 
 

Nino Rota (1911-1979): Trio för klarinett, cello och piano (1973) 
Allegro-andante-allegrissimo 

 
Elliot Carter Jr (1908): Steep Steps för solobasklarinett (2001) 

 
Torbjörn Nilsson (1955): Fristad,  

intermezzo för cello och piano op. 19 (2008) 
 

Billie Holiday-Arthur Herzog Jr: God bless the child  
(version för basklarinett av Eric Dolphy) 

 
PAUS 

 
Johannes Brahms (1833-1897): Trio a-moll op. 114  

för klarinett, cello och piano (1891) 
Allegro-adagio-andantino grazioso-allegro 

 

 
 
 



 
 

 
 
Mats Wallin  arbetar sedan 1986 som klarinettist och basklarinettist i Sveriges 
Radios Symfoniorkester. Vid sidan av detta är han även medlem i Stockholm 
Sinfonietta samt aktiv som kammarmusiker i olika sammanhang ,bl.a. i 
kammarmusikensemblen Sonanza sedan den bildades 1982. Sonanza har 
turnerat i hela Norden, Irland, Tyskland, England, Tjeckoslovakien och USA 
och har gjort radio, tv-inspelningar samt ett flertal skivor. 1985 fick gruppen 
Fonogrampriset och 1990 ”Kristallen den fina”-priset. Han undervisar i 
basklarinett på Musikhögskolan i Stockholm, där han även tidigare har studerat.  
 
 
Torbjörn Nilsson är cellist med tyngdpunkt på kammarmusik. F.n. arbetar han  
kontinuerligt med flera konstellationer, bl.a. m. pianisten Anette Mûller-Roos 
sedan 10 år. Han gör också sedan 1993 årliga Bach-marathons med alla 
solosviterna i Sthlms domkyrkoförsamling, där han har ett mångårigt samarbete 
med organisten Michael Waldenby (organist i Jacobs kyrka, Sthlm). Mats o T. 
spelade tillsammans i tolv år i Sonanza-ens. Sin utbildning har T. fått vid 
Musikhögskolan i Sthlm, där han tagit solistdiplom i cellospel 1980, och i 
London f. William Pleeth. T. är även verksam som tonsättare och dirigent. 
Mer info på hemsidan www.torbjornnilsson.se 
 
 
Lennart Wallin studerade för prof. Lars Sellergren vid Musikhögskolan i Sthlm 
där han avlade solist- och kammarmusikdiplom 1973. Han har främst verkat  
som mycket anlitad kammarmusiker, bl.a. har han spelat pianotrio i över 35 år 
med Nils-Erik Sparf och Elemér Lavotha. Lennart anlitas flitigt som 
orkesterpianist och ackompanjatör av många svenska orkestrar, fr.a. de 
Stockholmsbaserade. Han har också varit initiativtagare och producent för 
kammarmusikserien ”Amorina Recitals” i Sollentuna. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Kulturföreningen NEO 
 
är en nystartad förening i Uppsala för främjandet av kultur i 
allmänhet, musik i synnerhet och då särskilt  kammarmusik. 
Föreningen kommer att arrangera en kontinuerlig 
kammarmusikserie med start hösten 2011. 
Dagens konsert är föreningens allra första, den följs av en duo 
konsert 
 
fredagen den 15/4  kl 19.00,  
också i Nannaskolans aula, 
med violasten Erik Ring och saxofonisten Henrik Frisk. 
 
 
Med vårens två konserter presenterar vi föreningens styrelse 
som består av 
Henrik Frisk  mail@henrikfrisk.com, 
Erik Ring  erik@aniarakvartetten.se   
Torbjörn Nilsson  t.n.cello@telia.com 
 
Hör av dig till oss om du vill ha fortlöpande infomail, har idéer 
för verksamheten eller vill arbeta aktivt! 


