SMMMB

Torsdagen den 26.4.90 ^T
Kulturredaktör: Palaemona Mörner (tjänstledig)
Vikarie:
Åsa Lundqvist
Adress: Södermanlands Nyheter, Kultursidan, 61179 Nyköping

Erland von Koch 80 år

Folkton i hans musik
• • • I dag fyller Erland von Koch 80 år.
Under mer än 55 år har
han varit verksam i
svenskt musikliv. Ett
stort antal kompositioner i alla genrer finns i
hans verkförteckning.
Många är också de elever han lärde harmonioch satslära under sina
23 år vid Musikhögskolan i Stockholm.
För den bredare publiken är
han nog mindre känd än de
andra 30-talisterna Lars-Erik
Larsson (Pastoralsviten) eller
Dag Wirén (Stråkserenaden).
Ändå har nog de flesta hört
hans "lyckokast", nämligen
"Dans nr 2" för violin och piano. Den skrevs på några timmar till en väns violinafton och
blev snabbt en "landsplåga",
som visslades på gatan. Den
har också kallats "stiliserad
Därmed är två viktiga egenskaper inringade: intresset för
svensk folkmusik och arbetsdisciplinen.
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boken "Musik och minnen" re och moder Kaju silversmed "Andra".
(Författarförlaget). Till de och möbelarkitekt.
verkligt heta "avslöjandena"
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ga verk. (Världen över spelar musik var från början inte alls
Han ledde flera lyckade kon- le Svanslös", om det finns bilmusiker hans Monologer för 18 klart. Visserligen fanns konst- serter som dirigent utan parti- jetter.
närlig begåvning i släkten, och tur, men övermodet var nära
olika soloinstrument).
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