
  

med

SiVa Guitar Duo
(Siddhi J Sundt och Vassilis Varelas)

Six Petits Duos op 34
Largo,
Rondo Allegretto  D-dur Op 34:1

Largo,
Rondo Allegretto poco  G-dur Op 34:2

Largo,
Rondo Allegretto  E-dur Op 34:3

Largo,
Rondo Allegretto  A-dur Op 34:4

Largo,
Rondo Allegretto  F-dur Op 34:5

Largo,
Rondo Allegretto con poco moto  e-moll Op 34:6

Konserten ägnas helt åt den italienska gitarrmästaren Ferdinando Carulli. Hans musik är trallvänlig, dramatisk, lyrisk 
och omväxlande på ett helt underbart sätt. Han förebådar Rossini med sina underbara melodier och sin fantastiska 

klangkänsla. Carulli föddes 1770 (samma år som Beethoven men 22 år före Rossini).

Carulli var en av de mest inflytelserika tonsättarna för den klassiska gitarren och dessutom den förste att ge ut en 
komplett gitarrlärobok. Under en tolvårsperiod hann han skriva mer än 400 verk för gitarr – solo såväl som konserter 

och kammarmusik. Carulli var också en framstående artist och virtuos, trots att han upptäckte gitarren först i 
tjugoårsåldern. Hans konserter i Neapel (hemstaden) blev så populära att han snart började turnera runt hela Europa. 

Så småningom bosatte han sig med sin franska fru i Paris, där han blev kvar i resten av sitt liv.

Musik av Ferdinando Carulli

Ur Trois Sérénades op 96
Largo Maestoso, Allegro moderato
Larghetto sostenuto
Finale: poco allegretto -  A-dur op 96:1
av
Ferdinando Carulli (1770-1841)

Ur Trois Sérénades op 96
Largo Maestoso, Allegro moderato
Larghetto sostenuto
Menuet
Poco allegretto -  D-dur op 96:2



Siva guitar duo 

Siddhi J Sundt    Vassilis Varelas 

Gitarrens uttrycksmöjligheter är stora när den spelas som 
soloinstrument. Med två gitarrer utökas möjligheterna 
exponentiellt. Det blir en fest för örat. Häng med på 
gitarrparty med Siva guitar duo som värdar och upplev 
musikaliska världar från tre århundraden. Från Bachska 
lekfullheter, via klassicismens eleganta fyrverkerier till 
nyromantiska eldigheter. 

Siva guitar duo består av Siddhi J Sundt, etablerad gitarrist, 
pedagog och tonsättare från Uppsala och Vassilis Varelas, 
diplomerad gitarrist och pedagog från Grekland, numera 
bosatt i Uppsala. 

KONTAKT 

E-post:siddhi@siddhi.se            Webb:www.siddhi.se

mailto:keeng@telia.com
http://www.kulturvidekoln.com/
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