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F R A N Z SC H U B E R T ( 1797-1 8 2 8)

Symfoni nr. 5 (1816)
1
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3
4

28 MIN

Allegro
Andante con moto
Menuetto. Allegro molto
Allegro vivace

PAU S E

25 MIN

PJ OTR I LITJ TJAJ KOVS K IJ ( 1 840 -1 8 9 3)

Symfoni nr. 4 (1878)
1
2
3
4

45 MIN

Andante sostenuto - Moderato con anima
Andantino in modo di Canzona
Scherzo. Pizzicato ostinato. Allegro
Finale. Allegro con fuoco

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

Jes Vang

Fælles for aftenens to værker er, at det
er svært ikke at tabe sit hjerte hovedkulds og fuldstændigt til musikken.
Musikhistorien rummer værker, hvor
man graver sig ned gennem betydningslag og vender hver en musikhistorisk sten – og så er der andre værker,
hvor man ganske enkelt må overgive
sig betingelsesløst til musikken. Begge
aftenens symfonier hører til i sidste
kategori.

Schubert
Symfoni nr. 5 (D 485)
Det er svært at forestille sig, at
Schuberts 5. symfoni faktisk er et ungdomsværk. Ganske vist sprudler værket
af en ungdommelig energi – men det
er også sprængfyldt af musikalsk saft
og kraft, der er en moden komponist
værdig. Her er mere end en hentydning
til Schuberts idol Mozart – og så flyder
musikken over af humor, melodier og
en ligefrem kærlighed til musikken,
der går lige i hjertekammeret hos tilhøreren. ”At spille Schuberts musik er ligesom at dykke i havet,” fortæller TungChieh Chuang, aftenens dirigent. ”De
lied-agtige melodier er bevægende, som
det varme hav, der omgiver en. Men den
virkelige skønhed finder man først, når
man navigerer igennem de dramatiske
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Tung-Chieh Chuang
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Johann Friedrich Grueber: Stilleven (1662-1681) [udsnit]

harmonier – det er som overraskelsen
ved at finde perler i forskellige farver
i havet. Schuberts musik udvider den
symfoniske musiks følelser.”
Fra de første noble toner sprudler
musikken af et overskud, der ikke skal
forveksles med manglende drama.
Følelserne i Schuberts musik er bare
altid pakket ind i en distingveret civilisation. I første sats får vi således både
de smukke indslag fra træblæserne og
mere stormfulde toner fra strygerne.
Til tider bærer musikken præg af en
næsten mozartsk elegance, og på andre
tidspunkter hører vi tydeligt, at vi er i
den spirende romantik.
Hvor romantikken senere (og senere i
aften) bærer præg af de helt store følelser er denne symfoni elegant. I anden
sats nikker det enkle tema nådigt både
fremad og tilbage i musikhistorien.
Melodikken er uhyre enkel, men resultatet er mesterligt i en grad, så man ikke
helt forstår, at den er skrevet af en blot
19-årig ungersvend. Det bliver heller
aldrig blodfattigt; det er blot så overlegent skrevet, at man sidder helt ude
på kanten af stolen af lutter beundring
over, hvor meget musik der kan komme
ud af så enkelt et materiale. Måske er
det symptomatisk for det schubertske

temperament, at den første mere dramatiske sats var ganske kort, mens den
elegante og afbalancerede langsomme
sats her er næsten tre gange så lang.
I tredje sats går Schubert ganske vist
tilbage i musikhistorien, idet han
bruger menuet-formen. Men hans
temperament lader sig ikke skjule, og vi
er hurtigt tilbage i et romantisk udtryk,
som faktisk er temmelig dramatisk.
Alene denne sats er musikhistorie i en
nøddeskal: Fra den harmløst underholdende wienerklassiske menuet til
romantikkens liv-og-død scherzo. Det
sidste yderpunkt når vi dog kun i glimt,
men selv de korte glimt er nok til at
holde musikken frisk og lytterens ører
rettet fast mod scenen.
Sidste sats rinder over af energi og
udadvendthed på et tidspunkt, hvor
vi egentlig troede, at selv den unge
Schubert efterhånden må have brugt
det meste af sit materiale. Men nej;
musikken emmer af et overskud, der
på en gang er henkastet og temperamentsfuldt, og man kan ikke andet end
overgive sig uforbeholdent til den unge
Schubert.

Tjajkovskij
Symfoni nr. 4, Op. 36
Det samme gælder Tjajkovskijs store
4. symfoni. Det er en emotionel mastodont af en symfoni. Fra hornenes
gjalden i den legendariske begyndelse
over andensatsens obosolo til sidstesatsens primale orkesterudbrud;

hos Tjajkovskij får vi alt det, som
endnu var i sin vorden hos Schubert:
Romantikken i fuldt flor.
Faktisk er det der med at skrive en programnote om denne symfoni en kende
risikabelt: Symfonien blev således temmelig dårligt modtaget ved premieren.
Dels fordi den var for ”vestlig”, men
også fordi Tjajkovskij havde formastet
sig til at skrive en programtekst til
musikken. Det affødte meget kritik, for
en sådan tekst forsimpler ifølge kritikerne musikken. Så ved De det, kære
programnote-læser.
Symfoniens
begyndelse
mimer
Beethovens skæbnesymfonis beskrivelse af skæbnen, der banker på.
Værket blev da også skrevet på et
dramatisk tidspunkt i Tjajkovskijs liv.
Han var homoseksuel, men giftede
sig alligevel (om det var af panik eller
på grund af afpresning ved man ikke
helt). Ægteskabet varede dog kun fire
måneder; så forsøgte Tjajkovskij at
begå selvmord og flygtede derefter til
Schweiz, hvor han skrev symfonien.
Den fjerde symfoni er en af TungChieh Chuangs yndlingssymfonier:
”Tjajkovskij er en af de komponister,
som jeg føler en stærk forbindelse til – og
holder allermest af,” siger Tung-Chieh
Chuang. ”Ikke bare på grund af hans
ekstraordinære evner til at skrive melodier og genopfinde det harmoniske sprog
og den symfoniske form – men fordi hans
musik er et spejl af hans egen kamp med
at være en offentlig figur. For mig er det

at spille hans musik ligesom at sidde ved
siden af ham under et besøg hos psykologen: En enestående 45-minutters terapi-session, hvor Tjajkovskij fortæller
hele sandheden. Noget af den rørende,
andre dele deprimerende, opløftende og
drømmende.”
Et ”problem” med denne symfoni er, at
Tjajkovskij er en mester til melodier.
Det lyder som et luksusproblem, men
en symfoni kræver jo udvikling af det
melodiske materiale for rigtigt at være
interessant. Tjajkovskijs temaer er så
fuldendte, at vi ofte i højere grad får
gentagelser frem for variationer.
Denne (på sin vis berettigede) kritik virker imidlertid fuldstændig ligegyldig,
når man sætter sig ned og hører værket.
Melodierne er nemlig fantastiske – og
gentagelserne er snarere med til at øge
intensiteten i den dramatiske, medrivende musik. Messingblæsernes indledende fanfare er måske nok inspireret
af Beethoven, men de står tilbage som
en af de mest karakteristiske indledninger i musikhistorien – og som musik, der er umiskendeligt Tjajkovskijs.
Den går over i en fængslende valseagtig
melodi, der dog hele tiden forrykker
sig rytmisk. Åndehuller er der også i
form af træblæsersoloer. Stille og roligt
bygges intensiteten op igen, til vi får et
triumferende mellemstykke, som på
en gang er overmodigt og melankolsk
og i flere omgange leder op til en kort
gentagelse af indledningsfanfaren, som
imidlertid ikke rigtig bliver til noget –
det er svært ikke at forbinde det med

Tjajkovskijs livssituation, da han skrev
musikken. Også valsedelen bliver inddraget i opbygningen, der kulminerer
i en fanfare magen til den indledende,
men denne gang startende med de høje
instrumenter og derefter aftagende i
intensitet. Herefter vender den tilbage
flere gange i en højintens, fortættet
slutning.
I anden sats er vi i et helt andet univers.
Den billedskønne obosolo er en af dem,
som en solooboist glæder sig allermest
til at spille. Den bliver overtaget af
strygerne, og satsen er blandt komponistens allersmukkeste – hvilket siger
en hel del.
Tredje sats begynder med et langt
stykke, hvor strygerne knipser på
strengene. Det er et sted, der kan varieres meget alt efter dirigentens fortolkning – fra det næsten overdrevent
kække til et dybt dramatisk udtryk.
”Den fjerde symfoni bliver ofte gjort for
endimensionel – enten voldsomt råb
eller drømmende vals,” fortæller TungChieh Chuang. ”For mig er Tjajkovskijs
følelser mere sofistikerede og flertydige,
og derfor er udfordringen for mig at
finde den yndefulde dans i tragedien
og den skjulte krise i valsen.” Lyst og
muntert bliver det imidlertid under
alle omstændigheder, når træblæserne
blander sig, og hele orkestret efterhånden deltager i spøgen. Læg for øvrigt
mærke til piccolofløjten; den her solo
er umanerligt svær! Satsen rundes af
med en tilbagevenden til strengeknips.

Sidste sats starter med et ordentligt
brag! Tjajkovskij har hældt hele orkestret ned i de første toner i fjerde sats,
som starter uden pause. Det her er romantisk musik, som låner fra det noble
udtryk, vi lige har hørt hos Schubert
– men komponisten krænger også sin
sjæl ned i musikken på en måde, der
ikke kan undgå at gøre et dybt indtryk
på tilhøreren. Det er umiddelbart og
medrivende, hvad enten Tjajkovskij
næsten svælger i et idyllisk udtryk eller
kaster alt overbord i dramatik, som
går helt til kanten. Når messingblæ-

serne vrænger temaet fra både sidste
og første sats ud føles det som om vi
er vidne til det ypperste, som denne
tidsperiodes musik rummer. Det er
så mesterligt, at det ikke kan overgås
uden at gøre noget helt andet, og som
sådan er denne symfoni på sin vis også
et farvel til en musikalsk periode og
måde at udtrykke sig på. Herefter går
musikken i nye retninger – Mahlers
ironi er første skridt, musikkens opløsning i tolvtonemusikken det næste – og
det er mageløst at få lov at overvære.
Større bliver det ikke.

KON C E R TBE SÆ TNI NG
VIOLIN I

Ian van Rensburg
Johanna Tolvanen
Tue Lautrup
Laura Simonsen
Hanne Holt Nielsen
Thea Clemson Andersen
AnnMari Nielsen
Todd Cadieux
Katrin Djordjevic
Sønnichsen
Matthias von Niessen
Matthias Gahl
Romane Queyras, assistent
Toke Daniel Hansenius
(DJM)

Lars Kvist
Lise Pehrson
Eva Paulin
Morten Møller
Ático Razera
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Eugene Hye-Knudsen
Brian Friisholm
Jens Lund Madsen
Ananna Lützhøft
Chiao-Hui Hwang
Fang-Yu Liang
Malthe Volfing Højager
(DJM)

Schubert og musiklivet i Wien
Schubert var ikke særligt kendt i sin samtid, og slet ikke udenfor Wien.
Langt de fleste af hans værker er blevet opført i private sammenhænge,
enten som musiceren i fællesskab eller som små, private koncerter i
hjemmene, hvor f.eks. hans mange lieder er blevet opført.
Dyk ned i 1800-tallets Wien sammen med tidligere musikchef Leif V.S.
Balthzersen i serien af "Baggrundshistorier" på vores hjemmeside.
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Birgitte Bærentzen Pihl
Arnold Baker
Peter Clemson Steensgaard,
kontrakt
Erik Søndergaard Jensen
Vibeke Lund Nielsen
Charlotte Hald Lauridsen
Søs Nyengaard
Pernille Jönsson Nüchel
Jens Astrup
Henrik Teistrup, kontrakt
Leevi Nielsson (DJM)
Yusen Bai (DJM)

Luminita Marin
Christine Hagge Larsen
Nikolaj Lind Pedersen
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Lisa Maria Cooper
Carsten Adrian
Jari Kamsula
Klaus Gottlieb
TROMPET

Kim Hansen
Anders Kildahl Larsen
Marek Stolarczyk
Rolf Sandmark

David McIlfatrick
Christian Jørgensen
Poul Erik Jørgensen
Frank Christensen

Jens Vind
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TUBA

Lena Kildahl Larsen
Toril Vik
Judith Werle
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Oliver Nordahl
Ekaterina Bergstedt, kontrakt
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VIOLIN II
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Eric Beselin
Bryndís Þórsdóttir, assistent

Vibeke Kjærsgaard Lembcke
Kristian Flagstad
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Carl Boye Hansen, assistent
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Jes Jensen
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Anders Lynghøj
Nikolai Petersen, kontrakt
Jonas Weitling, assistent
DJM = Det Jyske
Musikkonservatorium
Med forbehold for ændringer
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Tung-Chieh Chuang
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Musikken er ikke det eneste, der sprudler denne aften. På podiet står TungChieh Chuang, der med sit musikalske
overskud (og en god portion humor)
vandt Malko-konkurrencen 2015 – og
dermed også chancen for at optræde i
Aarhus. En del af præmien er nemlig
en række koncerter med europæiske
orkestre, og derfor havde Tung-Chieh
Chuang i starten travlt på grund af
konkurrencen. Nu har han imidlertid
engagementer, som strækker langt ud
over konkurrencen, og han har derfor
et tætpakket program – i ugerne efter
Aarhus-koncerten skal han således
blandt andet til Finland, Tyskland
og Kina, og denne sæson byder bl.a.
på optrædener med BBC Symphony
Orchestra, Helsinki Philharmonic
Orchestra og Oslo-Filharmonien.
Han er uddannet på det prestigiøse Curtis Institute i USA og på
Hochschule für Musik Franz Liszt i

Tyskland – og så har han faktisk også
en universitetsgrad i anvendt statistik
fra Purdue University. Ud over Malkokonkurrencen har han også vundet
priser i Gustav Mahler Conducting
Competition og The International Sir
George Solti Conducting Competition.
Tung-Chieh Chuang blev kendt under
Malko-konkurrencen for sin smilende
og imødekommende attitude over for
orkestret: ”En dirigent skal have mange egenskaber: Gode ører, lederevner…
listen kunne fortsætte i det uendelige.
Men mest af alt skal dirigenter inspirere. Enhver dirigent gør det forskelligt,
alt efter personlighed, og faktisk ændrer
jeg mig selv fra orkester til orkester. At
dirigere er faktisk temmelig meget ligesom en blind date: Hvis man gerne vil
opnå et godt kunstnerisk resultat skal
begge parter tilpasse sig for at opnå den
perfekte balance.”

Vær m e d t il at s t øt t e

Aarhus Symfoniorkester
b l iv m e d l em af
A a rhu s S y m fon i or k e s t e r s Ve n n e r

Husk at
venneforeningen
holder gratis optakt
for alle før hver
torsdagskoncert.

AARHUS DOMKIRKE 27. mar. 2018 kl. 19.30

MATTHÆUS
PASSIONEN

Medlemskab giver
fri adgang til særlige
prøver/generalprøver,
gratis medlemsblad
samt uvurderlig støtte
til byens orkester
Meld dig ind på
www.asov.dk

Nicolai Nørgaard Chr., Thomas Sigh, Berit Barfred Jensen, Karolina Blixt,
Leif Ahrun-Solén, Jens Søndergaard, Skt. Clemens Drengekor, Aarhus
Domkirkes Kantori, Aarhus Bach-Orkester, dir. Carsten Seyer-Hansen

eller ved henvendelse til formand
Tove Christensen, dr. med.
asov.tc@gmail.com
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“ suger tilskueren ind i et
brus af smerte og skønhed,
kærlighed og savn”
Berlingske tidende
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Gidon Kremer
& Daniil Trifonov
Med Kremerata Baltica
30. MAJ
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