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DE SIGN & LAYOUT Jes Vang

MEDVIRKE NDE

OM VÆRKERNE

Ved nogle koncerter udforsker vi glem-
te og afsides kroge af musikhistorien. 
Ved andre koncerter bliver vi mindet 
om, hvorfor nogle værker er blevet en 
uomgængelig del af vores fælles mu-
sikalske arv. Vivaldis frydefulde mu-
sikalske vejrudsigt hører afgjort til de 
sidste. Og selvom man har hørt De fire 
årstider før er det umuligt ikke at blive 
revet med af den energiske forårssats, 
sommerens dramatiske storme, efter-
årets gradvise resignation og vinterens 
billedskønne ro.

Vivaldi 
De fire årstider, Op. 8
De fire årstider er måske det mest kend-
te stykke klassiske musik. Vi har alle 
sammen hørt det – sågar i supermar-
kedet og gerne i alverdens mere eller 
mindre ”alternative” versioner (mange 
af hvilke aldrig burde have set dagens 
lys). Det er en kendsgerning. 

Eller er det så også det? For, hånden på 
hjertet: Hvornår har De sidst sat Dem 
ind i en koncertsal og hørt hele værket 

Claude Monet (1840-1926): La Corniche near Monaco (1884) [udsnit]
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G E O R G F R I E D R I C H H Ä N D E L ( 1 6 8 5 -175 9)

Water Music (1717)
SUITE I F-DUR
1 Ouverture
2 Adagio e staccato
3 Allegro 
4 Andante espressivo
5 Presto 
6 Air. Presto
7 Minuet
8 Bourée. Presto
9 Hornpipe
10 Allegro moderato

VA R I G H E D C A .  9 5 M I N

Morten Schuldt-Jensen
D IRIGE NT

Ian van Rensburg
VI OLIN
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A F C H R I STI N A B L A N G STR U P DA H L

A NTO N I O VIVA LD I  ( 1 678 -174 1 )

De fire årstider (1725)
FORÅRET
1 Allegro
2 Largo e pianissimo sempre 
3 Allegro pastorale 

SOMMEREN
1 Allegro non molto
2 Adagio e piano - Presto e forte 
3 Presto

EFTERÅRET
1 Allegro 
2 Adagio molto
3 Allegro 

VINTEREN
1 Allegro non molto
2 Largo 
3 Allegro 

P A U S E



– eller bare sat det på pladespilleren 
og ikke flyttet Dem, før de sidste toner 
var klinget af? Hvis De har det bare no-
genlunde på samme måde som denne 
skribent, så er det nok længe siden – og 
i så fald venter der Dem en dejlig over-
raskelse til aftenens koncert. For den 
ofte oversete sandhed om klassikere er 
jo, at de er blevet klassikere af en årsag. 

Garvede musiklyttere kan være nok 
så blaserte og snakke om ”Für Elise-
effekten”, når talen falder på De fire 
årstider (altså den der med, at man har 
hørt et stykke til kvalmegrænsen). Men 
faktum er, at musikken er mageløs – og 
så er der faktisk også en anden sandhed 
i det der med ”Für Elise-effekten”: 
De fire årstider er nemlig også et af de 
værker, hvor man næsten altid hører 
det samme korte uddrag. I aften får De 
derimod chancen for at sætte Dem til-
bage i stolen og synke ind i Vivaldis ver-
den. Vi lover, at det er indsatsen værd 
– om ikke andet så fordi De endelig får 
muligheden for at høre den langsomme 
sats fra ”Vinteren” i kontekst. 

I modsætning til kollegaen Bach var 
Vivaldi ikke interesseret i komplicere-
de stemmeføringer som eksempelvis 
fugaer. Hans musik er ligefrem og un-
derholdende, og han lagde stor vægt på 
at skabe genkendelige melodier, som 
går igen gennem værket. Vivaldi spil-
lede for øvrigt gerne selv solostemmen; 
han var en glimrende violinist, og det er 
også nødvendigt, for solostemmen er 
faktisk slet ikke spor let at spille. 

Årstiderne er som bekendt program-
musik – længe før programmusikken 
blev opfundet. Ud over at være glim-
rende musik er De fire årstider dermed 
også startskuddet til en debat, som 
har raset blandt både musikforskere 
og publikum lige siden: Kan man 
illustrere musik med tekst, eller skal 
musikken altid stå jomfrueligt alene? 
Vivaldi fik kritik for det, og sidenhen 
har så prominente navne som Haydn, 
Tjajkovskij, Mahler og Richard Strauss 
også fået metaforiske smæk for deres 
forsøg på at hjælpe og/eller kontrolle-
re publikums opfattelse af musikken 
(vælg selv, hvilken side De står på i 
debatten). 

Vivaldi skrev selv de fire sonetter, 
som musikken er bygget over. Det er 
måske ikke verdens største litteratur; 
til gengæld giver sonetterne et perfekt 
indblik i, hvad komponisten selv fore-
stillede sig, da han skrev musikken. 
Hvert vers passer til en sats, og pludse-
lig går det op for læseren, at det er små 
forkomne sangfugle, man kan høre det 
der afdæmpede sted i Foråret, og at det 
dramatiske sted i Sommeren er en vold-
som haglbyge. Efteråret byder på raske 
jægere, der ”med horn og hest og hund” 
jager deres bytte. Mere overraskende 
er det måske, at den billedskønne 
langsomme sats i Vinteren i virkelighe-
den handler om at sidde tilfreds foran 
kaminen, mens regnen vælter ned 
udenfor (som skandinaver har de fleste 
af os nok snarere snedækkede marker i 
tankerne). De er velkommen til at læse 
med, mens De lytter!

Foråret
Foråret er kommet tilbage,
og de glade fugle hilser det med deres muntre sang;
og bækkene, som er befriet ved Zephyrs blide ånde,
strømmer af sted med sød mumlen.
Med slør af mørke, som dækker himlen,
kommer lyn og torden for at udråbe det til konge;
men når deres vrede er udøst og svinder hen,
høres fuglene synge sødt endnu en gang.
Liggende på en blomsterfyldt eng
med sin trofaste hund ved siden
slumrer gedehyrden ind, inddysset af blid susen.
           
Hyrdefløjtens klang lyder over engene,
og nymfer og hyrder byder det strålende forår velkommen
med dans under en smilende himmel.

Sommeren
I den tørre årstid, hvor solens heftige stråler svider,
når mennesker og dyr er matte og pinjetræet brænder,
giver gøgens stemme genlyd på skovvejene,
finken høres, og turtelduen svarer.
Zephyr ånder sødt, men Nordenvindens sus
stryger pludselig tæt forbi i vild kamp:
Hyrden ser mod himlen og græder,
idet han ængstelig betragter det optrækkende uvejr.
           
Hans trætte lemmer mister deres trang til hvile;
han frygter tordenens brølen, lynets slag,
og plages af sværme af myg og fluer.
           
Og ak, hvor snart går ikke det, han frygter, i opfyldelse!
Lynet slår ned med dundrende salver af hagl,
ødelægger kornet og strækker store træer til jorden.

Efteråret
Nu glæder landboerne sig til at fejre
deres rige høst med dans og sang;
og nogle, beruset af Bacchus’ bæger,
ser deres glæde få en snarlig ende i søvnen.



stiger kongen ombord i en kongelig båd 
ved Whitehall og lader sig flyde med 
tidevandet mod Chelsea. På en anden 
pram befinder sig 50 musikere, der 
spiller Handels nykomponerede Water 
Music. Kongen stiger af i Chelsea, og 
sejler så tilbage igen kl. 23. Undervejs 
blev han så begejstret for Händels 
musik, at han forlangte den gentaget 
mindst tre gange. Missionen lykkedes; 
kongen fik sin opmærksomhed (avisen 
”The Daily Courant” fortæller, at ”hele 
floden var dækket” med både og pram-
me) – og musikhistorien fik et af sine 
mest holdbare værker. 

Og hvilken slags musik var det så, der i 
den grad begejstrede den sejlende kon-
ge? Water Music starter med en fransk 
ouverture og fortsætter herefter med 
en række dansesatser som for eksem-
pel menuetter, bouréer og hornpipes 
(og ja, den tyske Händel var smart nok 
til også at inkludere engelske danse og 
folkemelodier). Med andre ord: Præcis 
den form for opløftende, medrivende 
musik, som dels kan få en travl konge 
til at slappe af – og dels kan underholde 
hans undersåtter. 

Læg for øvrigt godt mærke til instru-
mentationen: Musikken er pakket 
med instrumenter som horn, oboer 
og trompeter, og det kan af og til lyde 
lidt massivt i en moderne koncertsal. 
Hensigten var imidlertid meget lav-
praktisk: Musikken skulle kunne høres 
af de mange tilhørere udendørs. 

Netop de mange tilhørere var også no-
get nyt: Indtil nu var den klassiske mu-
sik blevet opført indendørs og ofte også 
i sociale lag, som langt de fleste var ude-
lukket fra at færdes i. Med Water Music 
får vi derimod den første forsmag på 
den udbredelse til Gud og hvermand, 
som De fire årstider – og resten af den 
klassiske musik – efterhånden har fået. 
Det var starten på en udvikling, hvis 
resultat De kan se, når De kaster et blik 
rundt i Symfonisk sal her i aften: Helt 
almindelige mennesker samlet for at 
høre ualmindelig god musik. Der er 
med andre ord meget at takke Händel 
(og den celebrity-hungrende konge) 
for. 

Vi overgiver os til musikkens umiddel-
barhed og lader aftenen stå i naturens 
vold.

Händel
Water Music, HWV 348 
Næsten lige så umiddelbar og ørehæn-
gende som De fire årstider er Händels 
Water Music. Her tager komponisten 
os med på en sejltur sammen med 
hofmænd og adelsfolk – og musikken 
er skamløst underholdende. Det er 
der en god grund til (også ud over den 
musikalske).  

Det er en varm sommeraften i juli, 1717. 
Kong George I har igennem længere tid 
været ærgerlig over, at hans søn (der 
synes det trækker noget ud med at blive 
konge) gennem sine overdådige fester 
tiltrækker sig mere opmærksomhed 
end kongen selv. Derfor har Kong 
George iscenesat et skue, som sent skal 
blive glemt: Ved otte-tiden om aftenen 

 Den dejlige luft, så blid og lun,
kalder til sidst dem alle fra dans og sang,
og mættet af efterårets glæder
smager de snart alle glæden ved en lykkelig søvn.
           
Jægerne er ude ved daggry
med horn og hest og hund for at søge deres bytte;
de finder en hjort og følger den råbende.
Den flygter i rædsel for skud og råb,
men rammes til sidst og vender sig såret efter hundeglammet,
og udmattet af jagten falder den og dør.

Vinteren
At sjokke kuldegysende hen ad den tilsneede gade,
gennemtrængt til marven af vindens hvast bidende ånde,
at løbe omkring stampende med de livløse fødder,
at sidde med klaprende tænder, halvdød af kulde.
           
At sidde ved kaminen glad og tilfreds,
mens de udenfor gennemblødes af den øsende regn.
At køre på isen, at gå forsigtigt
for ikke at falde i den glatte gyde,
at glide på den frosne dam, at snuble, falde,
hurtigt at rejse sig op og løbe alt hvad man kan,
og for det tilfælde, at isen skulde revne, og man skulde drukne,
at høre Sirocco og Boreas bryde ud
af jernportene, og alle vindene i kamp -
det er vinteren - og den er nok værd at vente på!

Lær mere  om Vivaldis og andre komponisters brug 
af naturens lyde og særligt fuglesang i musikken 
— i vores online serie af  “Bag grundshistorier”. 

WWW.AA RHUSSYMF ONI.DK



Morten Schuldt-Jensen er i det daglige 
professor i kor- og orkesterdirektion 
ved musikkonservatoriet i Freiburg – et 
europæisk kraftcentrum for kormusik.

Han er uddannet i musikvidenskab på 
Københavns Universitet (KU) og sene-
re som dirigent på Det Kgl. Danske Mu-
sikkonservatorium (DKDM). Han har 
studeret hos bl.a. Sergiú Celibidache og 
Eric Ericson, og har i en årrække un-
dervist både på DKDM og KU. Fra 1999-
2006 var han korchef ved Gewandhaus 
i Leipzig. Han har desuden gennem en 
årrække været gæstedirigent for bl.a. 
DR Radiokammerkoret, MDR Rund-
funkchor, NDR Rundfunkchor og RIAS 
Kammerchor.

I 2000 udnævntes Morten 
 Schuldt-Jensen som dirigent og 
kunstnerisk leder for Leipziger 
Kammerorchester (LKO), et eliteen-
semble med medlemmer fortrinsvis 
fra Gewandhausorchester. Adskillige 
internationalt roste CD-indspilninger 
fra de senere år dokumenterer dette 
succesfulde samarbejde.

Morten Schuldt-Jensen har dirigeret 
en lang række danske og udenlandske 
professionelle orkestre, heriblandt 
Gewandhausorchester (Leipzig), 
Akademie für Alte Musik (Berlin), 
Batzdorfer Hofkapelle (Dresden), 
Neues Bachisches Collegium Musicum 
(Leipzig), Bodø Sinfonietta (Norge), 
Helsingborg SO (Sverige), DR Radio-
UnderholdningsOrkestret, symfonior-
kestrene i Tivoli, Aalborg, Odense og 
Sønderborg samt adskillige til lejlighe-
den sammensatte orkestre.

Som ”choirmaster” har Morten 
 Schuldt-Jensen arbejdet sammen med 
dirigenter som Sir Simon Rattle, Sir 
John Elliot Gardiner, Sir Colin Davis, 
Herbert Blomstedt, Riccardo Chailly, 
Philippe Herreweghe, René Jacobs, 
Marcello Viotti, Jiri Behlolavek, 
Vladimir Ashkenazy, Peter Schreier, 
Walter Weller og mange andre i pro-
duktioner for bl.a. Berliner Philhar-
monikerne, Gewandhausorchester 
Leipzig, Akademie für Alte Musik, 
Freiburger Barockorchester og DR 
Radiosymfoniorkestret.

Morten Schuldt-Jensen  D IRIGE NT

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

Vi spurgte Ian om, hvordan det er at 
spille De fire årstider: 

”Musikken skal spilles ligesom man ville 
synge den! På mange måder er sangen 
vores ideal som musikere, og jeg bryder 
mig ikke om, når det bliver alt for aka-

demisk. Musikken i De fire årstider er 
meget udtryksfuld, og den skal fortælle 
noget.” 

Og så er der lige det der med, at årsti-
derne er et af verdens mest kendte vær-
ker. Hvordan er det at spille noget, som 
allerede er indspillet hundredvis af 
gange? ”Det er lidt af en udfordring!” si-
ger Ian van Rensburg. ”Jeg prøver at se 
værket med friske øjne og danne mit eget 
udtryk. I stedet for at lytte til alverdens 
indspilninger forsøger jeg at tænke over 
hver enkelt frase og hele tiden overveje, 
hvordan de skal spilles.”

Ian van Rensburg  VI OLIN



BaroqueAros
Lars-Ulrik Mortensen

Bach, Telemann, 
Pisendel og Zelenka
Musikhuset Aarhus
29. oktober 2017 kl. 19.30
Billetter: www.billetlugen.dk og i Musikhuset Aarhus - 150/80 kr.

BaroqueAros og Lars-Ulrik Mortensen, cembalo:

og

Med forbehold for ændringer

KONC ER TBE SÆ TNING”I virkeligheden skal De fire årstider 
spilles, som om de er improviserede – 
som om musikken opstår på stedet og 
man spiller den for allerførste gang. Det 
må aldrig blive mekanisk. Ideelt set er 
musikken aldrig den samme fra koncert 
til koncert, men helt frisk hver gang. Så 
bliver det sjovt!”

Er det et svært værk, spørger jeg Ian 
van Rensburg. Han tøver lidt, før han 
svarer med et grin: ”Den er svær at 
spille godt! Vivaldi må for øvrigt have 
været en virkelig god violinist; nogle af 
hans violinkoncerter er sindssygt svære. 
Men ellers er De fire årstider mest svær, 
fordi alle kender musikken – og så er 
Vivaldis musik meget gennemsigtig; 
man kan aldrig gemme sig. Men det er 
et meget naturligt værk, som har den 
helt rigtige længde – og så er det fuldt af 
ørehængere.”

Opførelsespraksis er et ord, man ikke 
kan komme udenom, når man snakker 

barokmusik. For skal man bestræbe sig 
på at spille musikken, som den oprin-
deligt blev opført, eller må man gerne 
spille den på moderne instrumenter? 
Ian van Rensburg er ikke i tvivl: 

”Der er mange, der er meget optagede af, 
at musikken SKAL være på en bestemt 
måde. Men for mig afhænger opførelsen 
af instrumentet; når vi spiller på moder-
ne instrumenter med stålstrenge skal 
man ikke nødvendigvis spille som på 
originalinstrumenterne. Vi skal gøre det 
på vores måde. Desuden var der enorm 
variation i udtrykket også i barokken, og 
musikken blev spillet helt forskelligt fra 
sted til sted. Det vigtigste er, at musik-
ken får den rigtige dynamik og energi; 
”korrekte” opførelser kan godt blive 
lidt distancerede efter min mening. Det 
behøver ikke at være kedeligt, bare fordi 
det er barok,” slutter han med et glimt 
i øjet. 

BI OGRAF IER AF C HRI STINA B.  DAHL

V I O LI N I

Johanna Tolvanen               
Tue Lautrup
AnnMari Nielsen
Hanne Holt Nielsen
Matthias von Niessen         
Matthias Gahl

V I O LI N I I

Birgitte Bærentzen Pihl
Peter Clemson Steensgaard, 
kontrakt
Erik Søndergaard Jensen
Pernille Jönsson Nüchel
Søs Nyengaard
Charlotte Hald Lauridsen

B R AT S C H 
Luminita Marin
Nikolaj Lind Pedersen               
Lars Kvist                                  
Ático Razera

C E LLO 
Brian Friisholm
Ananna Lützhøft
Fang-Yu Liang

KO N T R A B A S 
David McIlfatrick
Poul Erik Jørgensen

O B O 
Oliver Nordahl (obligat solo)
Jenny Sjöberg, kontrakt

FAG OT 
Eric Beselin

H O R N

Flemming Aksnes
Klaus Gottlieb

C E M B A LO

Mikael Ustrup, assistent



Del os!
HAR DU HAFT EN GOD KONCERT?

SÅ DEL OS ENDELIG MED DEM DU 
KENDER 

PÅ DEN MÅDE KAN VI  ALLE OPLEVE 
DET STORE SYMFONISKE BRUS I 
DANMARKS BEDSTE KONCERTSAL

#AARHUSSYMFONI
AARHUSSYMFONI.DK

 » A. Enggaard A/S
 » Advokaterne i Jyllandsgården A/S
 » Alice Madsen
 » Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S
 » ARKITEMA K/S
 » AVK Holding
 » Barslund A/S
 » Bech-Bruun
 » BoostPLM
 » BRANDT Revision & Rådgivning
 » BRANDT Revision & Rådgivning, pers.for.
 » CHD Holding A/S
 » Comwell Aarhus
 » Damstahl a/s
 » Danica Pension
 » Dansk Erhvervsprojekt A/S
 » Dansk Musiker Forbund
 » Danske Bank
 » Deloitte Statsaut. Revisionspartnerselskab
 » E.M. og B. Dalsgaard
 » Ennova A/S
 » F. Salling A/S
 » Fa. Benny Rasmussen
 » FO-Aarhus
 » Gorrissen Federspiel
 » Gurli og Knud Pedersens Fond
 » Holst, Advokater
 » INTERLEX Advokater
 » Jo Plast
 » Juhl-Sørensen Pianohandel
 » Jyske Bank
 » Kjeld Sachmann
 » Købmand Ferdinand Sallings Mindefond

 » Kosan Gas A/S
 » La Scala, Danas Plads
 » Linco Holding A/S
 » MEGA
 » Middelfart Sparekasse
 » Niras
 » Nordea
 » Nykredit
 » PDS Holding A/S
 » Per Aarsleff A/S
 » Pressalit A/S
 » PricewaterhouseCoopers
 » Realkredit Danmark
 » RGD Revision
 » Rieck-Andersens Familiefond
 » Schouw & Co A/S
 » Stantræk A/S
 » Steffen Ebdrup Invest aps
 » STIBO A/S
 » STIBO Fonden
 » Stormagasin Salling
 » SYDBANK
 » Todbjerg Busser A/S
 » Tømrermester Ebbe Juul
 » torbenbrandi – projektudvikling
 » Vilhelm Kiers Fond
 » Violinbygger Jens Stenz
 » AAKJAER Landinspektører
 » Aarhus Oliefabriks Fond
 » Aarhus Stiftstidendes Fond
 » Aarhus Symfoniorkesters Venner
 » Aarhus Universitets Forskningsfond
 » ÅF Transport A/S

Aarhus Symfoniorkesters Fond består af 99 fadderskaber fordelt på fonde, virksomheder og 
privatpersoner. Den selvstændige fond støtter orkestrets arbejde ved tilskud til instrumenter, 
turnéer, CD-indspilninger og lignende.

Kontakt os på tlf. 89 40 90 90 / symfoni@aarhus.dkBliv fadder



se den i øst for paradis 

kære far 
kunsten at leve før vi dør

EN FILM AF JOHAN LÖFSTEDT

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

Wiener  
Sängerknaben

3. MARTS

K L A S S I S K

Gidon Kremer & 
Daniil Trifonov

Med Kremerata Baltica

30. MAJ

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

72133_20_MAA_KLASSISK_x2_ann_A5.indd   1 27/09/2017   14.11



O K T—N OV 2017

GADE & NIELSEN |  26.—27.  OKT

EFTERKLANGE AF OSSIAN
Den danske musiks ukronede konger inviterer på 
smagfuld kur i anledning af Niels W. Gades 200-års 
fødselsdag.

BERLIOZ, POULENC & FRANCK |  9.—10. NOV

FREMRAGENDE FRANSK
Landlivets idyl og naturens majestæt dramatiseres 
og ironiseres ligeligt i billedrige impulser og 
æteriske strøg.

MUSIKHUSET AARHUS
SYMFONISK SAL

100-330 KR

AARHUSSYMFONI.DK 

SJOSTAKOVITJ |  2.—3. NOV

BRUTALT BRÆNDER HÅBET
Midt i menneskehedens sorteste nat nægter 
håbet at dø — og aldrig har dets kamp været så 
frygtindgydende smuk.

FAMILIEKONCERT |  25.  NOV

SIGURD OG DANMARKSHISTORIEN
Sigurd og Aarhus Symfoniorkester blæser støvet af 
Danmarkshistorien med et brag af en koncert, fuld af musik, 
underholdning og læring.


