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PROGRAM

Jes Vang   DE SIGN & LAYOUT

MEDVIRKE NDE

Antoine Caron: Dionysius the Areopagite Converting the Pagan Philosophers (c.1570) [udsnit]

76 M I N

Marc Soustrot  D IRIGE NT

D M ITR IJ SJ OSTA KOVITJ ( 1 9 0 6 -1 975)

Symfoni nr. 7, 
“Leningrad” (1941)
1 Allegretto
2 Moderato (poco allegretto) 
3 Adagio 
4 Allegro non troppo

Præsenteret i samarbejde med Randers Kammerorkester. Koncerten 
er en del af Aarhus 2017 - Europæisk Kulturhovedstad  og er samtidig 
den tredje i serien af i alt fire Symphonic Residencies. 

Opbrud og sammenhold
A F HJA R N E F E S S E L

SYMPHONIC RE SIDE NC IE S

I 2017 er Aarhus Europæisk kultur-
hovedstad. I 2017 fokuserer Aarhus 
Symfoniorkester derfor på europæisk 
kunst, kultur og historie. 

Ved fire koncerter med fire markante 
klassiske mesterværker inviterer orke-
steret under overskriften ’Symphonic 
Residencies’ 28 musikere fra de 28 
europæiske  medlemslande til at kom-
me og tilbringe en uge i Aarhus.

De fire mesterværker forholder sig alle 
på en eller anden måde – eller er set i 
relation – til væsentlige begivenheder i 
vores nære fælles europæiske historie. 
Fra kunstneriske nybrud over to vold-
somme verdenskrige 1914-18 og 1939-
45 til forsoning og forbrødring.

Aarhus Symfoniorkester er allerede 
en international arbejdsplads med 
musikere fra i alt fire kontinenter. Ved 
at invitere musikere fra alle de euro-
pæiske lande til at både bo og arbejde 
sammen med orkestrets faste musikere 
håber vi – gennem kunsten – at knytte 
nye spændende kontakter. Kontakter 
der kan styrke sammenholdet og sam-
arbejdet mellem de mange og  meget 
forskelligartede kulturnationer, som 
Europa er.

Ved aftenens koncert medvirker:

• Colm O’Reilly, violin, Irland
•  Iulian Turicianu, violin, Rumænien
•  Joke Wijma, horn, Holland
•  Wojciech Prokopowicz, basun, Polen

SYMPHONIC RE SIDE NC IE S •  KONC ER TER 2017 

SKYER,  STRAUSS OG SAC RE -  23.-24.  FEB

BRI TTE N S WA R REQUIEM -  4.-5.  MAJ

BR UTA LT BRÆ NDER HÅBE T -  2.-3.  N OV

ME STERLIG MASTOD ONT -  1 4.-1 5.  DEC



OM VÆRKE T

Sjostakovitj 
Symfoni nr. 7, Op. 60,
”Leningrad”
”Selvfølgelig handler det om fascismen 
– men musik, ægte musik, er aldrig 
bundet til et tema. Fascisme er ikke kun 
nationalsocialisme, og dette er musik 
om terror, slaveri og undertrykkelse.”
- Dmitrij Sjostakovitj

Normalt er årstal ikke særlig interes-
sante i musikhistorien. Men i tilfældet 
Sjostakovitj er de altafgørende; hans liv 
og værker er uafvendeligt forbundne 
med Sovjetunionens historie og ikke 
mindst med Stalins luner. Og når det 
gælder Leningrad-symfonien er alene 
årstallet 1942 nok til at skabe billeder i 
vores hoveder: Her var Leningrad midt 
under en belejring, der endte med at 
koste 1,5 millioner mennesker livet. 

Symfonien er lige så vægtig i omfang 
som i indhold. Med en længde på over 
75 minutter er det en af de længste 
symfonier overhovedet, og især første 
sats er brutalt voldsom. I samtiden blev 
symfonien entydigt tolket som et bille-
de af det heltemodige russiske folk, der 
kæmpede mod nazismen. Eftertiden 
har nuanceret billedet noget, hvilket 
bestemt ikke har gjort musikken 

mindre interessant. I det hele taget er 
nuancer og flertydighed helt centrale 
begreber, når man hører Sjostakovitj: 
Komponisten var livet igennem fanget 
i en bogstavelig talt livsfarlig balance-
gang mellem hans egne musikalske 
intentioner og Sovjet-regimets krav. At 
være ”politisk korrekt” i en diktaturstat 
var ikke et spørgsmål om høflighed, 
men om simpel overlevelse. Derfor 
skrev Sjostakovitj aldrig kun musik for 
sig selv, men også for regimet. Det var 
der ikke noget kujonagtigt over; Stalins 
utilfredshed med et værk kunne koste 
både Sjostakovitj og hans familie livet. 

Det er også en balancegang, som af-
føder rigtig mange spekulationer hos 
programnoteskribenter, for de (be-
grænsede) samtidige historiske kilder 
var naturligvis underlagt de samme 
betingelser som Sjostakovitj selv og er 
dermed ikke uden videre troværdige. 
Der er med andre ord uendeligt mange 
ting, som Sjostakovitj kun kunne sige 
gennem musikken. Lad os se nærmere 
på nogle af dem. 

Første sats varer op mod en halv time 
– længere end mange hele symfonier – 
og er den sats, som med sit voldsomme 
udtryk for alvor har gjort symfonien 
ikonisk. Men faktisk er satsen skrevet 

Brutalt brænder håbet
A F C H R I STI N A B L A N G STR U P DA H L

i en helt klassisk sonatesatsform lige-
som dens romantiske og wienerklassi-
ske forgængere. 

Oprindeligt kaldte Sjostakovitj satsen 
”Krig”. Den lægger ud i denne sinds-
stemning, men går over i en smuk 
mellemdel med fløjte- og violinsoloer. 
Herefter kommer den del, som er 
blevet kendetegnet for symfonien: 
”Invasionstemaet”. Det er et ostinato 
(en gentaget figur) på 22 takter, som 
bliver repeteret igen og igen og igen i 
løbet af satsen. I starten mildt og blidt, 
men efterhånden bliver det til en mere 
og mere ildevarslende beskrivelse af 
den invaderende fjende. Sjostakovitj 
kaldte for øvrigt temaet for ”anti- 
Hitler-temaet” under krigen. Senere 
blev det bare til ”ondskabens tema”; 
så kan man selv gætte sig til, hvorvidt 
Stalin-regimet var målet eller ej. Et 
hint er, at temaet faktisk blev skrevet 
flere år før krigen brød ud. 

Den stadig mere brutale marchfigur 
afbrydes først af messingblæsernes 
sirene-agtige nedadgående figurer, 
som annoncerer fjendens ankomst. 
Det kulminerer i en langsommere del, 
og faktisk anså Sjostakovitj selv denne 
del for at være den centrale del i hele 
værket – det er ”en begravelsesmarch, 
eller måske et requiem”. Det går over 
i et intermezzo, som virker idyllisk. 
Komponisten så det dog anderledes: 
”Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal 
beskrive denne del. Måske er det en 
moders tårer, eller endog følelsen af, at 
sorgen er så stor, at der ikke er nogen 

 tårer tilbage.” Satsen slutter med en 
sagte gentagelse af invasionstemaet; 
krigen er på ingen måde glemt. 

Eller er den? I hvert fald føles det, som 
om vi er trådt ind i en anden verden 
i næste sats. Sjostakovitj kaldte både 
satsen for en scherzo og et lyrisk in-
termezzo, og den er begge dele – som 
et frirum efter den barske førstesats. 
Eller (og her er vi ovre i de spekulati-
oner, som hænger uløseligt sammen 
med Sjostakovitj’ liv og værker): Måske 
var første sats’ voldsomhed grænsen 
for, hvor langt komponisten kunne fol-
de sig ud og stadig holde sig inden for 
det sovjetiske kulturbegrebs snævre 
grænser. 

Anden sats oprindelige titel var 
”Erindring”. Det består af en langsom 
del, en hurtigere midterdel og en lang-
som afsluttende del. Sjostakovitj lader 
først violinerne flirte med en fuga, hvis 
tema oboen senere overtager i et højere 
leje. Stemningen brydes imidlertid af 
skingre træblæsere, og uroen breder 
sig til de andre instrumentgrupper i 
endnu en ostinato-figur. Det er ikke 
den samme figur som i første sats, men 
march-effekten er den samme; fjenden 
er på vej. Marchfiguren invaderer også 
træblæserne og lurer ganske svagt 
under de næste soloer. Læg mærke til 
de dybe instrumenter; selv i de meget 
smukke passager bliver soloerne spillet 
af basklarinet og den dybe alt-fløjte – 
som for at tilføje en underliggende tone 
af noget uheldsvangert til skønheden. 
Sjostakovitj’ musik er aldrig entydig.



Tredje sats er en adagio ved navn ”Min 
hjemegn”, og Sjostakovitj fortalte, at 
han her forsøgte at beskrive Leningrad 
i skumringstimen, hvor byens gader og 
floden Neva ligger stille hen. Ligesom 
den foregående sats er strukturen 
langsom-hurtig-langsom. Musikken er 
først enkel, med et ukunstlet og ind-
trængende strygertema, der går over 
i en billedskøn fløjtesolo. Men idyllen 
får aldrig lov at stå alene hos ironiens 
mester: Midterdelen er hurtigere, med 
et groft og uskønt akkompagnement 
i de dybe strygere og messingblæsere 
– som om marchmusikken fra første 
sats er blevet forvandlet til et bittert 
vrangbillede. Vi er så langt fra den 
heroiske hyldest til krigen, som vi kan 
komme. Den hektiske stemning breder 
sig og kulminerer i et messingtema, før 
strygerne vender tilbage. 

Den fjerde sats hed oprindeligt ”Sejr” 
– men den begynder med et søgende 
tema, som ligger langt fra satsens tri-
umferende titel. Intensiteten tiltager 
imidlertid, og strygernes hektiske 
melodi bliver afbrudt af skærende 
indslag fra træblæsere og messing. 
Marchmusikken er tilbage, men i en 
forvrænget version, der hele tiden 
varieres og transformeres. Slagtøj og 
 pizzicati i strygerne danner skudlig-
nende lydeffekter over et strygertema, 
før et mere afdæmpet afsnit giver os il-
lusionen af idyl. Her genhører vi temaer 

fra især første sats, før stemningen igen 
intensiveres. Slutningen er monstrøs 
– så overvældende i sin triumferen, at 
ironien ikke er til at komme udenom. 
Hvis dette er en sejr, så er det ikke en 
lykkelig en af slagsen.  

Som Hjarne Fessel har skrevet i 
orkestrets årsbrochure, så rummer 
Sjostakovitj’ musik næsten altid en 
dobbelttydighed. Det kan godt være, 
at Stalin betragtede Leningrad-
symfonien som en storslået hyldest 
til byens heroiske modstand mod 
Nazitysklands belejring. Men graver vi 
blot et spadestik dybere stikker ironien 
sit mangefacetterede hoved frem, og 
hyldesten flirter med satiren. Aldrig 
åbenlyst, for det ville have været en 
dødsdom for komponist såvel som til-
hørere – men der er altid mere end én 
Sandhed i Sjostakovitj’ musik, og den 
er sjældent stavet med stort.

I dag er det netop flertydigheden, som 
gør værket så fascinerende – og gør, at 
musikken rejser sig over det personlige 
og specifikke (hvor interessant begge 
dele end er) og bliver almengyldig. 
Leningrad-symfonien er et vidnesbyrd 
om kampen og skønheden og døden, 
som fremstår lige så påtrængende 
vedkommende i aften som da symfo-
nien blev spillet midt i en udsultet og 
 desperat storby i 1942.     

Marc Soustrot har været Aarhus 
Symfoniorkesters chefdirigent siden  
2015. Han var chefdirigent og 
kunstnerisk leder for Orchestre 
Philharmonique des Pays de la Loire fra 
1976 til 1994 og af Beethoven  Orchester 
Bonn fra 1995 til 2003 såvel som Het 
Brabants Orkest i Eindhoven fra 1996 
til 2006. I 2011 begyndte han som chef-
dirigent for Malmö Symfoniorkester. 
Marc Soustrot er født i Lyon og tog 
eksamen i basun og klaver på konser-
vatoriet i Lyon i 1969, hvorefter han be-
gyndte at studere direktion på konser-
vatoriet i Paris. Han har et meget stort 
og bredt repertoire, og han regnes for 
specialist inden for den franske musik. 

Han har dirigeret en lang række orke-
stre i Europa og Japan, og i de senere 
år har han hyppigt dirigeret i Norden, 
herunder ofte DR SymfoniOrkestret. 
Marc Soustrot dirigerer efterhånden 
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 indspil-
let adskillige CD’er, herunder i 2016 en 
CD med værker af Bizet med Aarhus 
Symfoniorkester (Dacapo). I 2008 blev 
han udnævnt til Chevalier de la  Légion 
d’Honneur.

Marc Soustrot  D IRIGE NT

BI OGRAF I  AF LEIF V.S.  BA LTHZER SE N



Sjostakovitjs 7. symfoni er ikke 
ene om at skildre menneskehedens 
mørkeste øje blikke. Musikhistorien 
er fuld af  eksempler på, hvordan 
kunsten lyser op og forvandler ræd-
slerne til æstetiske udtryk. 

(Gen)opdag nogle af de bedste 
 eksempler i vores online serie af  
“Bag grundshistorier”, som netop 
er blevet opdateret med artiklen 
“Musikken og krigen”.

WWW.AA RHUSSYMF ONI.DK

Med forbehold for ændringer

KONC ER TBE SÆ TNING
V I O LI N I

Ian van Rensburg     
Clara Richter-Bæk (RK)
Johanna Tolvanen               
Tue Lautrup
Thea Clemson Andersen
Todd Cadieux  
AnnMari Nielsen
Hanne Holt Nielsen
Matthias von Niessen         
Laura Simonsen 
Matthias Gahl
Lisa Marie Vogel, kontrakt
Nicolas Sublet (RK)
Colm O’Reilly (SR)

V I O LI N I I

Birgitte Bærentzen Pihl
Arnold Baker
Peter Clemson Steensgaard, 
kontrakt 
Erik Søndergaard Jensen
Charlotte Hald Lauridsen
Vibeke Lund Nielsen 
Pernille Jönsson Nüchel 
Søs Nyengaard
Iulian Turicianu (SR)
Henrik Teistrup, assistent
Kasia Bis Christiansen (RK)
Romane Queryras (RK)

B R AT S C H 
Luminita Marin
Christine Hagge Larsen
Esben Kjær (RK)
Nikolaj Lind Pedersen               
Bjarne Strange Nielsen (RK)
Lars Kvist                                  
Morten Møller
Eva Paulin
Lise Pehrson
Ático Razera

C E LLO 
Brian Friisholm
Janne Fredens (RK)
Ananna Lützhøft
Aksel Nielsen (RK)
Jens Lund Madsen 
Chiao-Hui Hwang
Fang-Yu Liang
Else Anker-Møller, assistent

KO N T R A B A S 
David Mcilfatrick
Ole Ulvedal (RK)
Christian Jørgensen
Poul Erik Jørgensen
Frank Christensen

F LØ J T E 
Lena Kildahl Larsen
Marianne Leth (RK)
Judith Wehrle

O B O 
Oliver Nordahl
Linnea Westblom, kontrakt
Jette Kristensen (RK)

K L A R I N E T 
Mathias Kjøller
Bue Skov Thomassen (RK)
David Botella Pascual, 
kontrakt
Kristian Flagstad

FAG OT 
Eric Beselin
Søs Friborg Kjeldgaard (RK)
Bryndís Þórsdóttir, kontrakt

H O R N

Flemming Aksnes
Lisa Maria Cooper

Carsten Adrian
Klaus Gottlieb
Jari Kamsula
Hans Jørgen Ilum (RK)
Joke Wijma (SR)
Ignacio Montero Requena, 
assistent

T R O M P E T 
Kim Hansen
Anders Kildahl Larsen
Martin Schuster
Victor Koch Jensen, assistent
Thor-Erik Langseth, assistent
Tristan Button, assistent

B A S U N 
Marek Stolarczyk
Rolf Sandmark
Wojciech Prokopowicz (SR)
Christian Tscherning Larsen, 
assistent

B A S B A S U N 
Jens Vind
Mikael R. Karlsson, assistent

T U B A

Jonathan Borksand Hanke

S L AG TØ J

Anders Lynghøj
Casper Facius, assistent
Nikolai Petersen, assistent
Thomas Teisner, assistent
Klaes Nielsen, assistent
Hendrik Holm, assistent
Rasmus Clemens, assistent

PAU K E R 
Jes Jensen K L AV E R

David Strong, assistent 
H A R P E 
Joost Schelling, assistent 
Sophia Warczak, assistent

RK = Randers 
Kammerorkester
SR = Symphonic Residencies
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“FREMRAGENDE” 

“DRistiG FilMkuNst AF DEN 
AllERFiNEstE slAGs”

cphculture
m e d

k r o p
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se den i øst for paradis 

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.  

BILLETSALG: TLF. 8940 4040 · MUSIKHUSETAARHUS.DK
RESTAURANT-BESTILLING: JOHANR.DK · TLF. 2230 0092

K L A S S I S K

Angela Gheorghiu
Recital med den rumænske verdensstjerne  

og pianisten Alexandru Petrovici 

4. NOV

70261_24_MAA_KLASSISK_ann_170x240.indd   1 01/05/2017   13.45



Symfonisk Sal er Musikhuset Aarhus’ 
skjulte perle. Dens rene klang og lyse 
skønhed er vores hjem – og har været det 
i 10 år nu. Dét skal fejres!

Kom til gratis lørdagskoncert i Danmarks 
bedste symfoniske koncertsal – og oplev 
hvordan akustik og spilleglæde forenes 
under det lyse asketræ.

Vi tropper op med chefdirigent Marc 
Soustrot og César Francks Symfoni i d-mol 
under armen. Det er et storartet værk, fuld 
af livsglæde og frit bevægende former, 
så der er garanteret en perfekt start på 
weekenden!

Du skal ikke have billet. Der er frie pladser 
til 1.200 mennesker i Symfonisk Sal, så der 
er også plads til dig – og alle dem, du har 
lyst til at invitere med.

Symfonisk Sal 10 år!
VI I N VITE R E R TI L G R ATI S LØ R DAG S KO N C E R T D.  1 1 / 1 1

DRAMA OG ROMA NTIK
11 .  N OV. KL.  1 3.00

Fødselsdagskoncerten er også den første i en 
ny serie af fem lørdagskoncerter, hvor man 
kan opleve et symfonisk mesterværk uden at 
det vælter weekendplanerne. Kort og godt. 

Se alle koncerterne: www.aarhussymfoni.dk/
weekendkoncerter

GRATI S •  D ØRE NE ÅBNER 
20 MIN.  F ØR KONC ER TE N 


