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PROGRAM

Jes Vang   DE SIGN & LAYOUT

MEDVIRKE NDE

Martin Johnson Heade: Hummingbird and Passionflowers (c.1875–85) [udsnit]

8 M I N

H E C TO R B E R LI OZ ( 1 8 0 3 -1 8 6 9)

Rêverie et Caprice (1841)

OM VÆRKERNE

Fremragende fransk
A F HJA R N E F E S S E L

Marc Soustrot
D IRIGE NT

Mahan Esfahani
C EMBA LO

Ian van Rensburg
VI OLIN

F R A N C I S P O U LE N C ( 1 8 9 9 -1 9 6 3)

Concert champêtre (1928)
1 Allegro molto – Adagio – Allegro molto
2 Andante: Mouvement de Sicilienne
3 Finale: Presto très gai 

C É SA R F R A N C K ( 1 8 2 2-1 8 9 0)

Symfoni i d-mol (1888)
1 Lento; Allegro ma non troppo
2 Allegretto
3 Finale: Allegro non troppo

2 5 M I NP A U S E

VA R I G H E D C A .  9 8 M I N

2 5 M I N

40 M I N

Velkommen til koncert med Aarhus 
Symfoniorkester og chefdirigent Marc 
Soustrot!

Aarhus Symfoniorkester har netop for-
længet sin kontrakt med Marc Soustrot 
for yderligere tre år. En fransk chefdiri-
gent betyder – som publikum allerede 
længe har kunnet glæde sig over – 
masser af fransk musik på koncertpro-
grammerne. Sammen med Soustrot 
har orkesteret udgivet en anmelderrost 
CD med musik af George Bizet, og flere 
franske CD’er er på tegnebrættet.

Aftenens koncert er i al sin enkelthed et 
lille portræt af fransk musiktradition. 
Fra Hector Berlioz over César Franck 
til Francis Poulenc.

Aftenen hovedsolist er det iransk-ame-
rikanske cembalo-fænomen Mahan 
Esfahani. Esfahani har gjort det til sin 
mission at genintroducere cembaloet i 
den moderne koncertsal. Han har ved 
koncerter og på indspilninger vist, at 
han mestrer både den gamle og den nye 
musik med sprudlende og smittende 
overskud.

I aften prøver han, orkesteret og 
Marc Soustrot kræfter med Poulencs 
tindrende virtuose koncert for cem-

balo og orkester, Concert champêtre. 
Orkesterets koncertmester, Ian van 
Rensburg, er solist i Hector Berlioz’ 
smukke Rêverie et Caprice. Der er kort 
sagt meget godt at se frem til. Så læn 
dig tilbage, og lad dig forføre af alt det 
franske. 

Berlioz 
Rêverie et Caprice Op. 8 
– Romance for violin og 
orkester
Hector Berlioz er den franske orke-
stermusiks første store mester. Hans 
instrumentationslære bryder normen 
og danner siden skole. Hans orke-
sterværker Symphonie fantastique og 
Harold i Italien er milepæle i fransk 
musik, som stadigvæk har sin faste og 
naturlige plads på de fleste symfonior-
kestres repertoire.

Nok var Berlioz instrumentationens 
mester, men at skrive for den men-
neskelige stemme var en kunst, han 
aldrig helt kom til at mestre. Et tidligt 
forsøg på en opera, Benvenuto Cellini, 
var nærmest usyngelig og endte i 
skrivebordsskuffen.

Musikken fejlede dog ikke noget, og 
Berlioz omarbejdede og genbrugte 
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Læs mere om 
cembaloets rolle i 
barokmusikken - og 
dets nylige renæssance 
i vores online serie af 
“Baggrundshistorier”

derfor løbende musik fra operaen i nye 
sammenhænge. Rêverie et Caprice er et 
oplagt eksempel på dette. 

Musikken er oprindelig en arie i 
operaen. Tonerne er transponeret og 
stemmen er skiftet ud med soloviolin. 
Musikken er romantisk beåndet – først 
henført drømmende, siden mere bril-
lant fabulerende. Alt i alt et charmende 
lille koncertstykke.

Poulenc 
Concert champêtre 
– koncert for cembalo og 
kammerorkester 
Musikkritikeren Claude Rostand be-
skrev i 1950 komponisten og pianisten 
Francis Poulenc som ”halv munk, halv 
skidt knægt”. 

Poulenc var et moderne menneske. En 
rastløs storbysjæl, som ofte søgte ud på 
landet for at finde ro til at arbejde – også 
selvom landlivet kedede ham inderligt, 
og noget af det værste han vidste var at 
gå tur.

Men Francis Poulenc var også om 
nogen en inkarnation af fransk mu-
sikkultur – virtuos, åndfuld og poetisk 
– men altid med behørig respekt for 
traditionen og de klassiske dyder.

Concert Champêtre er pariseren 
Poulencs delikat ironiske portræt af 
livet på landet. Koncerten er skrevet 
til cembalisten Wanda Landowska, en 
musikalsk pionér, som både genopda-

gede cembaloet og ikke mindst en lang 
række af franske mesterværker skrevet 
for instrumentet. Musik af blandt 
andre Francois Couperin og Jean-
Philippe Rameau. 

Poulenc faldt for både musikken og in-
strumentet. Koncerten er klassicistisk 
i sin form, og timingen usvigelig sikker. 
Man er godt underholdt med mange 
karakterskift og både vittige og barok-
ke indfald. I Concert Champêtre for-
ener Poulenc også sjældent vellykket 
de store både dymaniske og klanglige 
forskelle mellem cembalo og orkester. 
Koncerten er et hovedværk i det nyere 
repertoire for instrumentet.

Koncerten blev til, mens Poulenc var 
dybt forelsket i den franske maler 
Richard Chanlaire – en nær ven som 
gav komponisten modet til at springe 
ud som biseksuel. Chanlaire fik tilsendt 
en kopi af partituret med en hilsen fra 
Poulenc: ”Du har ændret mit liv. Du er 
solen i mine 30 somre – en grund til at 
leve og arbejde.”

Franck 
Symfoni i d-mol
Modsætningerne hos komponi-
sten César Franck er markante. En 
fransk-belgisk komponist præget 
af tysk musik og musiktradition. Et 
musikalsk vidunderbarn, som først 
skabte den lille håndfuld markante 
mesterværker, der skrev ham ind i 
musikhistorien, efter han var fyldt 70. 
Et stille og arbejdsomt menneske, som 

skabte kunst, der skilte vandene om-
kring ham. Sammen med Symfoniske 
Variationer for klaver og orkester, kla-
verværket Præludium, Koral og Fuga 
og sonaten for violin og klaver, kroner 
Symfoni i d-mol mange års kunstnerisk 
arbejde med succes. 

Symfonien er César Francks sidste 
større værk. Da musikken kom frem 
rystede Symfonien både arrangører, 
publikum og anmeldere: En fransk-
mand – eller i det mindste en franskta-
lende Belgier – som søgte en ambitiøs 
fusion af fransk og tysk orkestermusik 
– og så tilmed med klare inspirationer 
og henvisninger til både Beethoven, 
Wagner og Liszt (!).

Symfonien er i tre satser. Alle tre sat-
ser er gennemsyret af elementer og 
reminiscenser af åbningen. Et markant 
tema som igen ”mimer” Beethovens 
motto fra hans sidste strygekvartet: 
”Muss es sein?”.

Første sats begynder dramatisk – dy-
stert søgende – for senere at bryde ud 
i rendyrket dramatik og stormende 

romantisk brusen. 
Anden sats er en kombination af den 
traditionelle langsomme sats og scher-
zoen. En smuk solo i engelskhornet 
forplanter sig til resten af orkesteret og 
videreudvikles.

Tredje sats samler trådene fra både før-
ste og anden sats – og bygger langsomt 
men sikkert op til en livfuld og triumfe-
rende finale.

Der er næppe tvivl om at Francks 
symfoni, ganske uretfærdigt, blev 
gidsel i både et æstetisk og et politisk 
spændingsfelt mellem de to europæ-
iske stormagter Frankrig og Tyskland 
i 1880’erne. Én arrangør tog værket af 
programmet, da han så partituret, og 
da musikken endelig nåede koncertsa-
len blev den dårligt modtaget af såvel 
publikum og anmeldere. I dag kan vi 
heldigvis se lidt mere frit på sagen, og 
nyde et ambitiøst værk. En original og 
helstøbt symfoni, som helt sikkert er 
bedre end alle kontroverserne omkring 
den.



Marc Soustrot er født i Lyon og tog 
eksamen i basun og klaver på konser-
vatoriet i Lyon i 1969, hvorefter han 
begyndte at studere direktion på kon-
servatoriet i Paris. 
Han har været Aarhus Symfoni-
orkesters chefdirigent siden 2015 og 
har netop forlænget sin aftale med 
orkesteret i yderligere tre år.
Soustrot har et meget stort og bredt 
repertoire, og han regnes for specia-
list inden for den franske musik. Han 
har dirigeret en lang række orkestre i 

Europa og Japan, og i de senere år har 
han hyppigt dirigeret i Norden, herun-
der DR SymfoniOrkestret. 
Han dirigerer ofte opera og har også 
her et bredt repertoire. Han har bl.a. 
arbejdet i operahusene i Monte Carlo, 
Sevilla, Madrid, Genève,  Bruxelles, 
Frankfurt, Hamborg, Oslo, Bergen, 
 Stockholm og København.
Marc Soustrot har indspillet adskillige 
CD’er med overvejende fransk musik. I 
2008 blev han udnævnt til Chevalier de 
la  Légion d’Honneur.

Marc Soustrot  D IRIGE NT

Ian van Rensburg  VI OLIN

Ian van Rensburg er født og opvokset i 
Sydafrika, men uddannet på den navn-
kundige Juilliard School of Music i New 
York. Herefter blev han koncertmester 
i Giessen i Tyskland, og siden 1993 har 
han været Aarhus Symfoniorkesters 
koncertmester. 

Ved siden af sit arbejde i Aarhus 
Symfoniorkester er Ian van Rensburg 
også en flittig solist og kammermusiker 
i mange forskellige sammenhænge.



Med forbehold for ændringer

KONC ER TBE SÆ TNING

Mahan Esfahani  C EMBA LO

Mahan Esfahani er født i Teheran. 
Allerede som teenager blev han fasci-
neret af cembaloet. Han har læst musik 
på Stanford Universitet og studeret i 
bl.a. Boston. 
I 2008-2010 var han BBCs såkaldt New 
Generation Artist – og siden da har han 
modtaget adskillige af den klassiske 
musiks vigtigste priser og hædersbe-
visninger. Alle som den første cemba-
list nogensinde. 

Mahan Esfahanis repertoire spænder 
vidt – fra barokmusik af J.S. Bach, 
Jean-Philipe Rameau og William Byrd 
til ny musik af Henryk Górecki, György 
Ligeti og Steve Reich.
I Danmark har Mahan Esfahani spillet 
adskillige koncerter med blandt andre 
Michala Petri. Han er ubetinget cem-
baloets største talent og fornemmeste 
ambassadør.

V I O LI N I

Ian van Rensburg     
Loca Bognar, 
gæstekoncertmester
Johanna Tolvanen               
Tue Lautrup
Thea Clemson Andersen
Todd Cadieux  
AnnMari Nielsen
Hanne Holt Nielsen
Matthias von Niessen         
Matthias Gahl
Lisa Marie Vogel, kontrakt
Cecilie Emtoft, assistent 
Ida Spang-Hanssen, assistent 

V I O LI N I I

Birgitte Bærentzen Pihl
Arnold Baker
Peter Clemson Steensgaard, 
kontrakt 
Jens Astrup
Charlotte Hald Lauridsen
Vibeke Lund Nielsen 
Pernille Jönsson Nüchel 
Søs Nyengaard
Iulian Turicianu, kontrakt
Hanne Askou, assistent
Daniel Tølbøll Mortensen, 
assistent 

B R AT S C H 
Luminita Marin
Christine Hagge Larsen
Nikolaj Lind Pedersen               
Lars Kvist                                  
Morten Møller
Eva Paulin
Lise Pehrson

Ático Razera
Lander Molinos, assistent
Kirsten Buus Andersen, Det 
Jyske Musikkonservatorium

C E LLO 
Brian Friisholm
Ananna Lützhøft
Jens Lund Madsen 
Chiao-Hui Hwang
Fang-Yu Liang
Anne Hall, assistent
Rebecca Fuglsig, Det Jyske 
Musikkonservatorium

KO N T R A B A S 
David Mcilfatrick
Christian Jørgensen
Poul Erik Jørgensen
Frank Christensen
Mads Uldall-Jessen, assistent 

F LØ J T E 
Lena Kildahl Larsen
Toril Vik
Judith Wehrle

O B O 
Oliver Nordahl
Malene Bjerg Poulsen
Linnea Westblom, kontrakt

K L A R I N E T 
Mathias Kjøller
David Botella Pascual, 
kontrakt
Kristian Flagstad

FAG OT 
Eric Beselin
Bryndís Þórsdóttir, kontrakt

H O R N

Flemming Aksnes
Lisa Maria Cooper
Carsten Adrian
Klaus Gottlieb
Jari Kamsula

T R O M P E T 
Kim Hansen
Anders Kildahl Larsen
Martin Schuster
Carles Camarasa-Botella, Det 
Jyske Musikkonservatorium

B A S U N 
Marek Stolarczyk
Rolf Sandmark

B A S B A S U N 
Jens Vind

T U B A

Jonathan Borksand Hanke

S L AG TØ J

Anders Lynghøj
Casper Facius, assistent
Marius Thorup Paschke, Det 
Jyske Musikkonservatorium

PAU K E R 
Jes Jensen

H A R P E 
Joost Schelling, assistent 
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Læs alt om Aarhus som  
europæisk kultur hovedstad  
på jp.dk

Jyllands-Posten følger Aarhus som 
europæisk kulturhovedstad på tæt-
teste hold, og på jp.dk/aarhus2017 
finder du både anmeldelser, reportager, 
kommentarer og video samt en fuld 
kalenderfunktion med beskrivelser af 
de mange spændende arrangementer, 
der er en del af Aarhus 2017.  

K L A S S I S K

Gidon Kremer  
& Daniil Trifonov

Med Kremerata Baltica

30. MAJ
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Steinway & Sons: København • Egå • Stockholm • Olso • Helsinki 
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70 13 17 44 • www.steinway.dk • info@piano.dk

STEINWAY LEGENDER HJEMME HOS DIG
steinway spirio bringer rubinstein, lang lang, yuja wang, glen gould, 

adele, art tatum og mange flere, hjem i din dagligstue.  
live musik som strømmer ud af dit spirio flygel. alt fra klassisk, jazz, 

pop og film i højopløste lydfiler. 
 
 
 

SE, LYT OG NYD! 
oplev traditionelt håndværk  

forenet med teknisk perfektion.

kom og oplev spirio,  
steinways første nye produkt i 80 år! 

book din personlige præsentation: 
send mail til: info@piano.dk
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