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PROGRAM

Jes Vang   DE SIGN & LAYOUT

MEDVIRKE NDE

Jean Baptiste Monnoyer: Five Prints of Flowers in Glass Vases (1688–98) [udsnit]

24 M I N

J O H A N N S E BA STI A N BAC H ( 1 6 8 5 -175 0)

Orkestersuite nr. 3 (1731)
1 Ouverture
2 Air 
3 Gavotte I/II
4 Bourrée
5 Gigue

OM VÆRKERNE

Strålende jubel
A F C H R I STI N A B L A N G STR U P DA H L

Marc Soustrot
D IRIGE NT

Oliver Nordahl
OB O

Ian van Rensburg
VI OLIN

Koncert for violin og obo 
(1736)
1 Allegro 
2 Adagio 
3 Allegro

Brandenburgerkoncert 
nr. 1 (1721)
1 Allegro 
2 Adagio
3 Allegro
4 Menuetto - Trio I - Polacca - Trio II

2 5 M I NP A U S E

VA R I G H E D C A .  9 1  M I N

17 M I N

2 5 M I N

”Bach er Bach.” Så enkel er maestro 
Soustrots begrundelse for at vælge 
værker af Bach. Her får musikerne 
i orkestret lov til at stråle igennem, 
når den store symfoniske klang for-
vandler sig til intrikat sammenspil i 
barokmusikken. 

Bach underskrev alle sine kirkemu-
sikalske værker ”Soli Deo gloria”: 
Gud alene æren. Musikken til denne 
koncert viser imidlertid, at han ikke 
blot skrev musik for Gud, men også for 
mennesker – oven i købet den mere 
løsslupne del af jordelivet.

Bach 
Orkestersuite nr. 3, D-Dur, 
BWV 1068
Bach er en af de vigtigste komponister 
overhovedet – ikke mindst, fordi han 
var med til at vise, hvad den klassiske 

musik kunne. Orkestersuiterne er 
således ikke mindst bemærkelsesvær-
dige, fordi de er skrevet for et større 
orkester end den kammermusikalske 
besætning, som havde været kutyme 
indtil nu; her er både oboer, pauker og 
trompeter. Det er således ikke blot den 
klassiske musiks barndom, men også 
symfoniorkestrets, som vi besøger ved 
at spille denne orkestersuite. Det er 
også et eksempel på en mere løssluppen 
og underholdende Bach, end vi møder 
i kirkemusikken. Bach arbejdede på 
dette tidspunkt i Leipzig, hvor han også 
var dirigent for Collegium Musicum, 
en flok musikelskere, som mødtes 
hver uge i Zimmermanns Kaffehus for 
at spille musik. Derfor er hans tredje 
Suite for orkester underholdende, let 
og dansant.

Suiten begynder med en ouverture med 
en langsom indledningsdel efterfulgt af 
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Læs Leif V.S. Balthzersens artikel om Bach 
og barokkens basstemmer - i vores serie af 

“Baggrunds historier” på hjemmesiden:

en hurtig fuga-del, før den langsomme 
indledning vender tilbage. Musikken er 
energisk og frisk. Anden sats er Air - og 
den har man sikkert stødt på før, hvis 
man nogensinde har tændt for en radio 
eller set en film. Men den opleves helt 
anderledes meningsfuld her i sammen-
hængen mellem indledningssatsen og 
den efterfølgende gavotte. Gavotten er 
kvik og sjov; man ser tydeligt for sig, 
hvordan hoffet må have kastet sig ud i 
elegante danse med hvide pudderpa-
rykker og fine kjoler. Også næste sats 
er en dansesats; en bourrée er en hur-
tigere variant af en gavotte, og det var 
en satsform, som Bach (såvel som hans 
samtidige) brugte tit. Den går direkte 
over i en gigue. Det er endnu en danse-
sats, men en folkelig en af slagsen, som 
har sine rødder langt fra adlens fine 
fester – og som Bach ofte brugte som 
afslutningssats i sine suiter.

Bach 
Koncert for violin og obo, 
C-mol, BWV 1060R 
Koncerten for obo og violin er musik-
glæde i sin reneste form. Faktisk er det 
næsten en kammermusikalsk opgave 
for musikerne, når stemmerne væver 
sig ind og ud mellem hinanden. Det ser 
de to solister frem til, fortæller soloo-
boist Oliver Nordahl: 
”Jeg glæder mig til at dykke ned i mu-
sikken, fordi koncerten for violin og obo 
i den grad handler om sammenspil. Ikke 
kun mellem violinen og oboen, men også 
mellem solisterne og orkestret. Bach 
leger meget; stemmerne krydser hinan-

den, og vi kaster fraserne frem og tilbage 
og efterligner hinanden. Det er ganske 
enkelt glad musik – og jeg håber, at pub-
likum kan se, hvor sjovt vi har det, når vi 
spiller. Det virker, som om Bach havde 
en fest med at skrive musikken – og det 
bliver i hvert fald en fest at spille den!”

Første sats sprudler af musikalsk over-
skud, når stemmerne væver sig ind og 
ud mellem hinanden. Andensatsens 
rolige tempo står i kontrast til første-
satsens energi og forlader sig i stedet 
på akkompagnementets rolige, frem-
addrivende pizzicati, som solisterne 
så kan lade deres instrumenter synge 
ovenover i en langsommere og mere 
intrikat leg end førstesatsens tagfat. 
Tredjesatsens allegro minder om den 
bourrée-form, som vi allerede kender 
fra orkestersuiten. 

Bach 
Brandenburgerkoncert nr. 1,  
f-mol, BWV 1046
Brandenburg-koncerterne var rent 
faktisk en jobansøgning! Bach ville ger-
ne have et nyt job, og derfor sendte han 
et sæt på seks koncerter til markgreven 
af Brandenburg. Han var nemlig træt 
af sit arbejde i Köthen, selvom han 
der havde masser af tid til at skrive 
samt et stort orkester. Faktisk var 
orkester størrelsen både det, der skabte 
Brandenburg-koncerterne – og det, der 
gjorde, at de næsten gik tabt for efter-
tiden igen. Bach havde nemlig skrevet 
værket til den store orkesterbesætning 
i Köthen, og derfor kunne den slet ikke 

spilles ved hoffet i Brandenburg, der 
ikke havde nær så stort et orkester – og 
da slet ikke musikere af den kaliber, 
som koncerten kræver. Det fik Bach 
ikke noget nyt job ud af! 

En kuriøs historie om manuskriptet til 
musikken er, at det var tæt på at gå tabt 
i 2. verdenskrig, da det skulle transpor-
teres i sikkerhed for krigen. Toget kom 
under beskydning, og bibliotekaren, 
der transporterede det, stoppede det 
ind under frakken og flygtede fra toget 
til en skov i nærheden – og reddede 
dermed både skindet og manuskriptet.

Koncerten begynder med en kvik 
Allegro, der er fuld af liv og leg. Læg 
mærke til hornene; det var første gang, 
at de fik en solistisk rolle (datidens 
horn klang for øvrigt mere pågående 
end de moderne horn, så det er en 
nyskabelse, som samtidens publikum 
har lagt mærke til). Den langsomme 
Adagio-sats lader soloviolinen indgå i 
dialog med solooboen i en kanon, der 
snor sig ind og ud mellem stemmerne 

– næsten som et ekko af koncerten for 
violin og obo. I Brandenburgkoncerten 
er akkompagnementet imidlertid en 
aktiv del af melodiførelsen, helt ned 
til de dybeste instrumenter. Tredje 
sats lader igen hornene spille en større 
rolle med flere soloer, og 6/8-dels-ryt-
men giver satsen et rytmisk drive, som 
får den til at fremstå kæk og munter. 
Midt i satsen får vi dog en adagio – på 
to takter! Efter dette brud fortsætter 
genoptages musikken, som om intet er 
hændt. Sidste sats starter med en vær-
dig menuet – endnu en dansesats, men 
en mere afmålt en af slagsen, fjernt fra 
første sats’ løssluppenhed. Herefter 
følger en trio for oboer og fagot, en po-
lacca for strygerne, og satsen slutter af 
med endnu en trio med horn og oboer. 
Helhedsindtrykket af koncerten er 
afvekslende, både i styrkeforhold, og i 
den helt nye brug af instrumenterne. 
Det kan således godt være, at Bach 
skrev musik til Guds ære – men han 
havde nu også ganske godt styr på de 
jordiske virkemidler. 



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

BI OGRAF IER AF HJA RNE FE SSEL

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

Oliver Nordahl  OB O

Oliver Nordahl startede med at spille 
obo i Tivoligarden, inden han kom ind 
på MGK på Sankt Annæ Gymnasium, 
hvor han sideløbende gik på Talent 
Udvikling på Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium ved daværende 
Prorektor og prof. Ole-Henrik Dahl. 
Oliver debuterede fra solistklassen på 
Det Kongelige Danske Musikkonser-
vatorium, ved prof. Max Artved, i 2014.

Igennem tiden har Oliver assiste-
ret i Storstrøms Kammerensemble, 
 Diamant Ensemblet, Malmö Symfoni-
orkester, Malmö Opera, Helsingborg 
Symfoniorkester, Stavanger Symfoni-
orkester, Aarhus Symfoniorkester, 
Sønderjylland Symfoniorkester, Sjæl-

lands Symfoniorkester, DR Underhold-
ningsOrkestret, DR SymfoniOrkestret 
og Det Kgl. Kapel.

Oliver har været solist med Storstrøms 
Kammerensemble, Odense Symfo-
niorkester, DR SymfoniOrkestret og 
Aarhus Symfoniorkester.

Af priser han har modtaget kan næv-
nes J.C. Hempels Musikpris år 2006, 
 Sonnings Musikpris år 2011 samt 
 Aennchen og Eigil Harbys Fond legat 
år 2013 på 250.000kr.

I dag er Oliver solooboist i Aarhus 
Symfoni orkester og obolærer på Det 
Jyske Musikkonservatorium.

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.  

BI OGRAF I  AF C HRI STINA B.  DAHL

V I O LI N I

Sigrún Eðvaldsdóttir, 
gæstekoncertmester 
Johanna Tolvanen               
Todd Cadieux  
AnnMari Nielsen
Hanne Holt Nielsen
Matthias Gahl

V I O LI N I I

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

B R AT S C H 
Christine Hagge Larsen
Nikolaj Lind Pedersen               
Lise Pehrson
Ático Razera

C E LLO 
Eugene Hye-Knudsen
Brian Friisholm
Chiao-Hui Hwang

O B O 
Simona Sindrestean, assistent
Malene Bjerg Poulsen
Linnea Westblom, kontrakt

FAG OT 
Eric Beselin

H O R N

Lisa Maria Cooper
Jari Kamsula

T R O M P E T 
Kim Hansen
Martin Schuster
Boris Kertsman, assistent

PAU K E R 
Jes Jensen

C E M B A LO 
Nicolai Nielsen, assistent
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Øst for Paradis åbner ny 
café og samlet billetsalg 
på nyrenoveret etage

kom forbi og se alt det nye - eller 
giv et gavekort til en som elsker 
filmoplevelser i flotte rammer

byenS ART cInemA

BACHS JULEORATORIUM
AARHUS VOR FRUE KIRKE   Sønd. 10. dec. 2017 kl. 19.30

Nina Bols Lundgren 
Johanne Højlund
Jens Jagd
Thomas Sigh
Vor Frue Kirkes Kantori
Aarhus Bach-Orkester
/Poul S. Jacobsen

150 kr. (u. 25 år: 130 kr.) www.billetlugen.dk, tlf. 70 26 32 67
Musikhuset Aarhus 89 40 40 40 - og v. indgang fra kl. 18.30

Del I, II, III

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



J U H L - S Ø R E N S E N 
• 1 8 9 5 •

Steinway & Sons: København • Egå • Stockholm • Olso • Helsinki 
 Muslingevej 40 •  8250 Egå • Brofogedvej 10 • København NV  

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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