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KONSERTER I STOCKHOLM FOR HUNDRA AR SEDAN. 

AV C. A. MOBERG. 

(Forts. fr. hft 9-12 av Ur Nut. Mnsik.liv 192ft). 

1804:. 

8. JAN., SONDAG. 

lfonsert pa Stora borssalen kl. 1/
2 6 

em. av fru Jolivet, dirigent Muller. 
Program: Avd. I: 1. Ouv. ur op. 
))Le concert Interrompu)> av Ber
ton(i). 2. Aria av Portogallo: >) Mi 
pizzica, mi stimola», sj. av fru 
Jolivet 1

. 3. Aria av Nicolini: »Se 
l'ingrato amor (St. P. >)ancor)>) 
d'affanno», sj. av hr. Cadet. 4. Duo 
av Alessandri: »Cara perdon ti 
chiedo)>, sj. av Karsten o. Jolivet. 
·5_ Recit. o. aria av Sarti: »Qi a
(St. P. ,>gia·»!) vi sento, e qi a v'in
tendo)>, sj. av fru Angelier. 6. Qua
tuor, komp. o. ex. av Muller. Avd.
II: 7. Recit. oblig. o. rondo. av
Paesiello, sj. av fru J olivet. 8.
Aria av Le Brun, m. ack. av obl.
klar.:»Jo sento che in·seno», sj.
av Karsten. 9. Cavatine av Pa.hr:
»Poverina in cor la pace)), sj. av fru
J olivet. 10. Simphonie concer
tante f. walthorn o. harpa, komp.
av de Alvimare o. Frederic Duver
noy (St. P. >>Duvemoy»), ex. av
hrr. Steinmuller o. Cousineau.
11. Trio av Sarti: » Tremate, empij,
tremate», sj. av fruarna Angeli er
o. J olivet samt hr. Cadet. 12. Fi
nale. - Bilj. a 32 sk. st. 2 

1 Innan ovanstaende program blev allman
heten bekant hade f6lj. insandare kommit 
till Da. 4 - d. 5/11, stod alltsa samtidigt 
med program.met samt lydde sal.: "Nagra 
:Musique-Alskare, som uti Da. af den 3 d:s 
med storsta n6je har sett Annoncen af fru 
.Jolivets Concert, onskar wid uppforandet at 
fa hora den ,vackra Bravur Arien utur Les 
Pretendues." 

2 "Som nurnnen aro eldade, sa ar \Yanlig 
anstalt trafiad rnr kappors forwarancle. '' (St . 
P. 5 - d. 7 / 1.)

6. JAN., SONDAG. 

(Trettondagen.) 

Harmonimusik 1 utffo�es i Ladugards
landskyrkan. Kompositionen ( eller 
kompositionerna) av kapellmas
tare Lambert. 2 

22. JAN.
1 

SON.DAG. 

Konsert pa St. Riddh.-salen kl. ½ 6 
em. for harpisten, br Nymezik. 3 

Dirigent Mi.i.ller. Program: Avd. 
I: 1. Symfoni av Haydn. 2. Aria, 
komp. av Pa.hr, sj. av Wiselia. 
3. Konsert f. pedalharpa, komp .
o. ex. av hr. Nymezik. 4. Sonat
f. harpa o. violin, komp. av Nyme
zik, ex. av Muller o. N. 5. Aria
ur op. Barberaren i Sevilla, 4 sj.
o. ack. pa harpa av N. 6. En
»piece» f: glasharmonika, ex. av
kammarmus. hr. Mayer. Avd. II:

7. Konsert f. flojttraversier, komp.
av hr. Devienne, ex. av Brendler.
. 8. Sonat f. harp a · o. fortepiano,
komp. av N. o. ex. av N. o. en
aniator. 9. Aria, sj. av hr. Stieler.
10. En >>piece>> m. variat. f. harpa,
komp. av N., ex. av N. )>sedan
Harpan blifwit lagd pa et Bord
och med Klade betackh. 11. Fi
nale. - Bilj. a 32 sk. st.

1 "Den wackra kyrkmusik, som Concert
mastare Lambert compon. f. Harmonie In
strumentei:, astundar flere 1vlusiqi1e-Alskare 
med det forsta fa hora bli uppford." - (Da. 
294 - d. 24

/12 1803.)
2 "Den i Da. d. 24 sistl. dee. begarda 

musiken, uppfores i morgon trettondag jul i 
Ladugardslandskyrkan." 

3 !bland stavas · namnet "Niemezick".
4 rvlusiken av Paesiello. 

4. MARS� SONDAG. 

Konsert pa st. Riddh.-salen kl. 6 em. 
for hr. CruselL Dirigent Muller. 
Program: Avd. I: 1. Ouv. till 
»L'amor marinaro» av Weigl. 2.
)>Aria di bravura» av Winter, sj.
av fru J olivet. 3. Klarinettkon
sert av Mozart, ex. av Crusell.
4. Aria av Mayer, sj. av Wiselia.
Avd. II: 5. Violinkonsert, komp.
o. ex. av Muller. 6. Aria . m.
oblig klar., ackompagment av
Righini, ex. av Karsten o. ack.
av Crusell. 7. Phantasie f. flojt,
ex. av »den nyligen hitkomne
Virtupsen Hr. Vogel». 1 8. Duett
ur »Arstiderna» av Haydn, sj. av
Wiselia o. en amat6r. 9. Varia
tioner, komp. o. ex. av Crusell. -
Bilj. a 32 sk. st.

25. MARS, PALMSONDAGEN.2 

Konsert pa st. Riddh.-salen kl. 6 em. 
av hr. Vogel (se ovan !). Dirigent 
Mi.i.ller. Program :· Avd. I: 1. Sym
foni av Vogel. 2. Fl6jtkonsert, 
komp. o. ex. av Vogel. 3. ·Aria 
av )> signore Singarelli», sj. av 
Frodelia. 4. Variat. f. klarinett, 
komp. o. ex. av Crusell. Avd. II:

5. Aria av Righini m. oblig. klari
nett o. fagott, sj. av Karsten o. ack. • ·
av Crusell o. Scherber. 6. Polon.
concertante av Muller. 7. Aria.
f. fl6jttrav., komp, o. ex. av Vogel,
Bilj. a. 32 sk. st.

2 9 .. MARS, TORSDAG. 

Generalrep. a Grauns oratorium, kl. 
½ 11 fm. a st. Riddh.-salen. Bilj. 
a 16 sk. 

1 Pa resa:p.delistan (i Da. 44 - d. 22
/2 1804)

star han upptagen sasom "virtuose Louis 
Vogel med Hustri1 fran Kopenhamn", bo
ende i huset n:o 136 vid Lilla Nygatan. 

2 Andrat datum fran d. 21/3 enl. Da. 59
- d. i2;s. 
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30. MARS, LANGFREDAG. 

Grauns oratorium 1 pa St. Riddh.
salen kl. ½ 5 f. Frirnurarsamfun
dets barnhem; uppfores av sam-: 
fundet m. bitrade av hovkapellet, 
m. fl. sasom mamsellerna Stading·
och Wiselius, hr. Karsten. dir.
Cantus Sawenius. Bilj. a 1 Rd. st.

8. APRIL, SONDAG.

Konsert pa st. Riddh.-salen kl. ¼ 6 
f. hr. Askergren. Dfrigent Muller.
Program: A vd. I: 1. Ouv. till
Medea av Cherubini. 2. Konsert
f. piano av Mozart, ex. av Asker
gren )> a det end a har i Riket for
fiirdigade Instrument, under namn
av Flygel Piano Forte». 3. Aria
av Zinga_relli, sj. av Waselia. 4.
Adagio samt tema m. variat. f.
flojttrav., komp. o. ex. av Brendler.
Avd. II: 5. Aria av Reichard m.
oblig. Piano Forte, sj. av Karsten.
6. Adagio o. Rondo f. klarinett
av Greuser, ex.· av Crusell. 7.
Rondo av Martini, sj. av fru Joli
vet 8. Duett av Steibelt, ex. av
M i.i.ller a violin o. Aslrnrgren
a Flygel Piano Forte. - Bilj. 32
sk. st.

15. APRIL, SONDAG. 

. Konsertpa St.Rid1'h.-salenkl. ½ 6em. 
for hr. Cadet 2• Dirigent: Muller. 
Program: 1. Ouv. ur Frigga 3• 2. 
Re cit. o. aria ur Achilles av Ferdi
nando Paer. 3. Trio pa forte
piano av musikalskare, ack. av 
hrr. Muller och Megelin. 4. Rondo 
av Nicolini, sj. av fru Jolivet. 5. 
Stor flojtkonsert, ex. av Vogel, 
egen komp. 6. Stor scene, kallad 

1 Uppfort f. f. g. 1751.
2 "Den sista, inn an han res er fran Sverige" . 

Hans adress var Clm:a Bergsgrand, huset n:o 
9, en tr. 

3 Opera) en akt, text av Leopold, musi
ken av 0. Ahlstrom. Uppford 8 ggr. a operan
i Sthlm under aren 1787-1803. 
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»sacrifice d'Abraham» av Cimarosa, sj. av fru Angelier. 7. Klarinettkonsert av Le Brun, ex. avCrusell. 8. Polonas av · Viotti,sj. av hr. Cadet. »Konserten slutasav hr. Vogel m. en stor Capricepa flojt av annan genre an denav honom forut uppforda, da hanhari tillika later hara d ubbla toner 1. » Bilj. a 32 sk. st.
22. APRIL, SONDAG. 

Skapelsen av Haydn, pa St. Riddh.salen kl. ½ 6 em. for hovkapelletsenke- och pupillekassa. Uppforesav hovkapellet m. bitrade av mus.akad:s herrar ledamoter o. fleraamatorer. Solopartierna exekvei-as av fruarna Stading o. Wiselia,hr. Karsten o. en av mus. akad:sherrar ledamoter. Bilj. a 23 sk.el. 1 Rdr. st. 
2 9. APRIL, SONDAG. 

Konsert pa St. Riddh.-salen kl. 6 em. f. hr. Champmelle, aktor vid franska teatern.» 2 Dirigent Muller. Program : A vd. I: 1. Ouverture.2. Stor aria ur » Melomanie» (l)av Champein, sj. av hr. Champmele; 3. Symfoni. 4. Aria avBorghi, sj. av hr. Karsten. Avd. II: 5. · Italiensl,{. aria, sj. av mad.Waselia. 6. Romance (»de l'Amouret du Temo» ?) av Bianchi m.oblig. harpa. sj. av Champmele,
1 Dessa "konstgrepp" gjorde tydligen stor · .effekt att doma av en insandare i Da. 94 -d. 26/4, ,rar•om se nedan konserten sond. d.29/4, anm. 3. Pa denna konsert kommo de likval aldrig till anvandning, enar hr. Vogel hastigt insjulmade. 

· 
2 N amnet aven stavat med ett »I». Han later denna konsert hora sig for sista gangen innan sin avresa fran Sverige. Bostad: "huset n:o 44 vid Car;duansmakar·egranden." 

ack. av hr. Cousineau: 7. Ariaur »Concert Interrompu» 1 av Berton m. fortepiano, sj. av mad.J olivet, ack. av hr. Askergren.8. »Skal Herr Vogel, efter hansaterstalda Halsa; hafwa den a.ranla.ta hora sig for andra gangen paFleut m. en ny yariation·af hansegen comp. pa en bekant wisamed dubbla toner.» 2 Bilj. a 32sk. st. . 

1 Franska operatruppen spelade denna1-akts "comique" flera ggr. Premiaren agderum 22/5 kl. 1/2 7. Da. 113 - d. 18/5. 
2 En insandare sln·iver innan programmet offentliggjordes folj.: "I anledning af Annoncen till Hr. Cadets Concert, Sondagen den 15:de dennes, smiclu·ade man sig, at af Hr Vogel ater fa hora nagonting utsokt fortraJfligt, och man har· verkligen beklagadt, at den store ,virtuosens hastiga sjukdom gackade et sa allmant hopp och berofwade oss et sa sallsamt noje. Ej blott de _dubbla Tonerna, hwilka, fore Herrar·ne Brendler och Vogel, pa detta Instrument hos oss woro ·aJdeles ohorda, utan i synnerhet samma. Instruments masterliga behandling af den senare i de sa kallade Capricerna, fortjena war beundran. - Som Hr Vogel redan haft den Godheten at lohva oss ett skadestand for hv;rad ,vi wid namnda tilfalle maste sakna, men den eller de Piecer, han nasta Sondag i Hr Champmelles Concert amnar exequera, i annoncen annu ej aro utsatte; sa waga nagra Konstens och Mastarens benndrare yttra den onslrnn, at Hr Vogel da. ej matte utelemna de forut lofwade Stora Capricerna, utan ntfora dem i hela den widd hans lyckliga Fantasi formar at dem alstra, och Instrumentet m6jligen kan uttrycka, Och for att med 'Wart noje gora ,var forbindelse fullkomlig, slrnlle da blott atersta, at anim en gang fa fortjusas av de V ar·ialioner, hwari ej blott .Musikens,. utan sjelfwa Flojtens var·iation til sa kallad Siickpipa gjorde en sa ny och ofwerraskande effekt. Ty hwad stemplar· Artisten med mera sanning, ii.n Konsten at nedstiga til det enklaste, och anda ,vara origin.el och fortral'flig? Stockholm den 24 April 1804. '· 

(Da. 95 - d. 26/4.) 
(Forts.). 
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