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1.  Wiener Philharmoniker Fanfare,   2:23
 TrV 248       
 Richard Strauss (instr. David Björkman)

Lohengrin-Symphonie          17:13
Richard Wagner (arr. David Björkman)

2. Sehr Lebhaft (Vorspiel dritter Akt)  3:30
3.  Mässigt bewegt (”Treulich geführt”)*  2:21
4.  Langsam und feierlich  5:30
 (Elsas procession)   
5.  Lebhaft (Eintritt König Heinrichs)   3:26 
6.  ”Habt Dank, ihr Lieben von Brabant!”**   2:26
 Laura Stephenson, harpa*)
 Fredrik Zetterström, baryton**)

 
Ragtimes and Habaneras  15:21
Hans Werner Henze

7.  I.     -del = 112  1:38
8.  II. Tempo di Foxtrot   0:20
9.  III. Tempo di Son  0:45
10.  IV. Tempo di Tango  2:39
11.  V.   -del = 100  1:33
12. VI. Tempo di Rumba  1:24
13. VII. Ragtime  1:19
14. VIII. Tempo di Tango  2:22
15. IX.     -del = 120  0:23
16.  X.     -del = 112  0:50
17.  XI. Allegro vivace    2:08

18.  Feierlicher Einzug der Ritter  6:25
 des Johanniterordens, TrV 224 
 Richard Strauss (instr. David Björkman)

19.  Sørjemarsj over Rikard Nordraak   6:19
       Edvard Grieg (arr. Josef Czapek, 1872) 
       (världspremiärinspelning)

The First Shoot    9:17
William Walton

20.  I. Giocoso  1:42
21.  II. Andantino  0:58
22.  III. Hesitation Waltz  1:59
23. IV. Subito vivace  3:15
24.  V. Vivace  1:23

25.  Octet for brass players and  11:16
 a violinist (2013)  
       Christian Wolff (världspremiärinspelning)

 Thomas Jennesjö, Martin Thorell och 
 Joachim Müller, trumpet
 Jonatan Olofzon, valthorn
 Jens Dohlin, Olov Wimark och    
 Mikael Welin Vessberg, trombon
 David Björkman, violin
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tonspråket. Detta är en av de moderna klassikerna 
för brassensemble och något kåren haft med sig 
länge på repertoaren. Kryddad med brittisk torr, 
mörk humor är den lätt att tycka om och härlig  
att spela. 

Christian Wolff (född 1934) är en amerikansk 
experimentell tonsättare och akademisk lärare 
i musik och litteratur. I hans oktett från 2013 
får vi musiker förtroendet att då och då själva  
välja vilka klanger vi skall spela och ibland även  
i vilken ordning vi skall spela givna fraser. Resul-
tatet blir ett levande konstverk, fyllt av tvära kast 
och infall, dock grundat på mycket tydliga regler.  
Inspelningen är en världspremiär, vilket vi är 
mycket stolta över.

Jag vill rikta ett stort tack till mina kära musiker  
i Dragonmusikkåren för att ni är så skickliga, 
orädda för ny repertoar och så pigga på att  
prova på nya påhitt. Denna skiva avslutar ett 
för mig mycket härligt och lärorikt kapitel i mitt  
musicerande liv. 

Tack och på återseende! 

David Björkman, dirigent

När Livgardets dragonmusikkår och jag utforskar 
repertoaren för symfonisk brassensemble hittar 
vi ibland verk som vi blir lite extra förtjusta i och 
som vi därför vill lyfta fram och särskilt belysa. 
Denna skiva innehåller flera av dem - från tre  
olika sekler - så vi hoppas att ni är öppna för att 
tillsammans med oss njuta, låta er överraskas 
och kanske hitta era egna nya favoriter.

När jag första gången mötte Dragonmusikkåren 
hade jag ett speciellt parti i minnet. Det var ur 
Wagners opera Lohengrin - ur tredje akten, 
då 12 trumpeter signalerar att konungen är i  
antågande. Det kändes som en lycklig slump att 
det var just samma numerär som i kåren - idén 
till en skräddarsydd symfonisk svit var född. Jag 
är också mycket glad över att vi har med oss  
Fredrik Zetterström som solist, som gör ett kort 
men lysande gästspel som König Heinrich.

Hans Werner Henze (1926-2012) var en annan 
stor tysk operatonsättare, men till skillnad från 
Wagner hämtade han intryck från alla möjliga 
stilarter till sin musik. Ragtimes and Habaneras 
är ett originalverk för brass och det bjuder på 
många kärleksfulla karikatyrer av olika kända 
dansgenrer. Konstnären Dan Evmark har inspire-
rats av Henzes färgsprakande musik, och vi vill 
rikta ett särskilt tack till honom då han låtit oss 
använda sitt konstverk som omslag till skivan.

Richard Strauss (1864-1949), som kanske främst 
är känd för sin långa rad av tondikter och mäster-
verk för operans scen, skrev också ceremoniell 
musik och många ståtliga fanfarer. Den fanfar 
som inleder vår skiva beställdes av Wienerfilhar-
monikerna 1924 för att användas vid orkesterns 
första välgörenhetsbal.

Det andra verket av Strauss vi valt är Process- 
ionsmusiken till riddarna av Johanniterorden, 
vilken skrevs 1909. Strauss, som kunde vara  
nästan överdådig i sitt tonspråk, beskrev här 
med sin mest behärskade och nobla sida,  
sannerligen ett högtidligt intåg. 

När Edvard Grieg 1864 sörjde vännen och tonsätt- 
aren Rikard Nordraak och omsatte sin förlust 
i musik blev resultatet en av våra mest älskade 
Nordiska sorgmarscher. Musikdirektören för Göta 
Artilleriregemente, Josef Czapek, gjorde 1872 en 
välklingande instrumentation för sin musikkår. 
Vi i Dragonmusikkåren är mycket nöjda över att 
vara först med att spela in det äldsta svenska 
arrangemanget av Griegs älskade verk.

Britten, William Walton (1902-1983) var en  
produktiv tonsättare som 1935 fick i uppdrag 
att skriva balettmusik som ett inslag i en känd  
operarevy. Balettens lite makabra handling  
speglas fint i det ständigt ironiska och jazziga 

Kära lyssnare,
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Livgardets dragonmusikkår
Är en av Försvarsmusikens tre professionella musikkårer som ansvarar  
för musiken vid stats,- försvarsmakts- och förbandsceremonier.  
Enheten ansvarar även för att bevara och utveckla svensk  
militärmusiktradition. Livgardets dragonmusikkår kan räkna sina anor 
till 1500-talet när Gustav Vasas ryttarförband sattes upp. Den är unik,  
då det är en av få beridna musikkårer i världen. Musikkåren rider i täten  
för den beridna vaktparaden genom Stockholm till Kungliga Slottet  
och paraden ses som en av Stockholms största turistattraktioner. 

Livgardets dragonmusikkår är stationerad på Kavallerikasernen i  
Stockholm och består av 30 heltidsanställda musiker. Repertoaren  
spänner över många fält; från en ensam signalgivare till sextett, från  
underhållningsband till stora verk för symfonisk brassensemble.

Musikkåren spelar både till häst och till fots och har dessutom en bred  
konsertverksamhet runt om i Sverige. Varje år genomför musikkåren  
cirka 140 spelningar, varav ett 40-tal är beridna vaktparader.

Musikdirektör och konstnärlige ledare för Livgardets dragonmusikkår  
var mellan 2016 och 2020 dirigenten David Björkman.

Trumpet / Kornett
Gustav Lundström,  
konsertmästare

Michael Andréasson
Martin Condradsson
Filip Ejmunds
Thomas Jennesjö
Alexander Lindh
Mattias Gasslander
Carl Jonsson
Joachim Müller
Martin Re
Annika Welander
Martin Thorell

Valthorn
Anna Bjelovuk
Alice Bautista Palm
Jonatan Olofzon
Katarina Stenberg

Eufonium / Baryton
Andreas Lundin
Anders Lundin
Fredrik Suhari
Joakim Eneroth

Trombon
Jens Dohlin
Olov Wimark
Mikael Welin Vessberg

Tuba
Göran Christensen
John Lundqvist
Carl Löfvenius Hellman
Anton Svanberg

Slagverk
Christian Ekstedt
Magnus Olsson
Simon Landqvist
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