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En nyskabende traditionalist
A F C H R I STI N A B L A N G STR U P DA H L

BRAHMSFE STIVA L

Brahms en del af vores fælleseuro
pæiske musikalske arv. Han var en 
konservativ nytænker, han var klassisk 
uden at være reaktionær – og han er en 
af de vigtigste skikkelser i musikhisto
rien, fordi han både tog historien på sig 
og førte den ind i fremtiden. 

Aarhus Symfoniorkesters Brahms
festival giver mulighed for at høre alle 
Brahms’ symfonier, tre koncerter med 
kammermusik og to af de store kon
certer: Violinkoncerten og den anden 
klaverkoncert. Til sammen giver det 
mulighed for at udforske en af de vig
tigste komponister i musikhistorien. 
”En Brahmsfestival er en fantastisk 

ide,” siger chefdirigent Marc Soustrot. 
Brahms’ musik er nemlig helt essentiel 
for det moderne symfoniorkester: 
”Hos Brahms handler alting om klang 
og farver i orkestret; det er selve funda
mentet for orkestret, som vi udforsker.” 
Brahms er for øvrigt også en af Marc 
Soustrots personlige favoritter: ”Jeg er 
en dirigent, som er romantisk af natur; 
det er en stor fornøjelse for mig at være 
drivkraften i den kraft, som Brahms’ 
musik rummer.”

Brahms er med andre ord en sværvæg
ter. Vi glæder os til at dele ham med jer.  

BI OGRAF I  AF HJA RNE FE SSEL

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 nyligt 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

Omkring Johannes Brahms
Vil du vide mere om Brahms og hans liv, så læs Peer Kjær Andersens 
biografi i rækken af  "Baggrunds historier" på vores hjemme side.
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Det er en levende legende, der til kon
certerne 13. og 14. september tager 
plads ved orkestrets sorte Steinway 
flygel. Gennem mere end 50 år har den 
østrigske pianist Rudolf Buchbinder 
optrådt med de største dirigenter og 
orkestre verden over.

Med over 100 indspilninger bag sig, og 
en mængde priser for sit klaverspil, er 
Buchbinder især kendt for at sætte nye 
standarder med sine cykliske opførel
ser af Beethovens klaversonater.

Hans fortolkning af værkerne baserer 
sig på indgående studier af kildemate

rialet, og han er personlig indehaver af 
en samling på 39 komplette og origina
le Beethovenpartiturer. 

Ligeså forholder det sig med Brahms to 
klaverkoncerter – hvoraf vi får fornø
jelsen af at høre ham spille den anden – 
som han begge ejer i originale udgaver.

Trods sine intellektuelle tilgang til no
dematerialet, er hans teknik fuldstæn
dig organisk. Han noterer sig aldrig 
fingerstillinger eller andet, men lader 
kunsten flyde frit fra fingerspidserne 
med en ligefrem og gudsbenået natur
lighed. 

Rudolf Buchbinder  KLAVER Baiba Skride  VI OLIN

BI OGRAF IER AF JE S VA NG

Den lettiske violinist Baiba Skride er 
født 1981 i Riga ind i en yderst musi
kalsk familie. Kombineret med et for
friskende og legende naturtalent har 
det med hastige skridt ført hende langt 
og bredt på den klassiske scene.

Hendes åbenlyse og udtryksfulde glæde 
ved musikken har åbnet for solistkon
certer med nogle af de mest prestige
fyldte orkestre og dirigenter, heriblandt 
Berliner Filharmonikerne, Boston 
Symphony Orchestra, Concertgebouw 
Orkest, London Philharmonic, New 
York Philharmonic, Orchester de Paris 
og Chicago Symphony. 

Til sin debut med New York 
Philharmonic skrev anmelderen fra 
New York Times: “Baiba Skride bragte 
en bred tonal palette til hendes indsigts-
fulde og lidenskabelige fortolkning, hen-
des tone var indholdsrig og dristig, men 
samtidig så fin, skrøbelig og modig.”

Skride spiller på Yfrah Neamans 
Stradivarius fra 1724, venligst udlånt 
af Neamans familie gennem Beares 
International Violin Society, og til kon
certen 22. september er det altså det 
aarhusianske publikum, der kommer 
til at nyde godt af dens gyldne tone – og 
Baiba Skrides lysende spil.



Allegro non troppo
Scherzo. Allegro non troppo - Presto giocoso
Poco Adagio
Poco Allegro 

1 
2
3
4

5 M I N

Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen?
Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen?
Lasset uns unser Herz samt den Händen aufheben
Siehe wir preisen selig, die erduldet haben
Choral. Mit Fried und Freud ich fahr dahin 

I
1 
2
3
4

1 6 M I NVier Gesänge, op. 17 (1860)
Es tönt ein voller Harfenklang. Poco Adagio, con molto espressione
Lied von Shakespeare. Andante
Der Gärtner. Allegretto
Gesang aus Fingal. Andante 

1 
2
3
4

VA R I G H E D I  A LT C A .  9 6 M I N

Strygesekstet nr. 2, op. 36 (1865) 3 9 M I N

1 1  M I NMotet nr. 1, op. 74 (1877)

KAMMERKONC ER T
Tirsdag 11. september 2018, kl. 19.30

J O H A N N E S B R A H M S ( 1 8 3 3 -1 8 97 )

Geistliches Lied, op. 30 (1856)

2 5 M I NP A U S E

Kammerkoncert I
A F PE E R KJÆ R A N D E R S E N

Brahms’ ”Vier Gesänge”; fire sange 
for damekor, 2 horn og harpe,  er et 
ungdomsværk. De tre første sange 
med tekster af Ruperti, Shakespeare og 
Eichendorff er enkle og knytter sig stil
mæssigt til MendelssohnSchumann 
traditionen, mens den fjerde sang med 
tekst fra Ossiandigtningen viser en 
anden og mere moden side af kompo
nisten. Den lidt særegne kombination  
af to horn og harpe passer fortrinligt til 
den dystre fortælling om den unge helt 
Trenars død og peger i det hele taget 
frem mod Brahms senere vokalstil. 

To år senere skrev Brahms ”Geistliches 
Lied”, inspireret af de store vokalkom
ponister i renæssancen og barokken. 
Det er et polyfont kunstværk, bygget 
op som en dobbeltfuga mellem sopran/
tenor og alt/bas, men så naturligt, at 
man ikke mærker den kontrapunktiske 
spændetrøje. Værket viser, hvor langt 
Brahms var trængt ind i vokalmu
sikkens tekniske hemmeligheder, et 
studium, som senere bærer frugt bl.a. 
i ”Ein deutsches Requiem” og ikke 
mindst i de to motetter, op. 74.

Den første af disse, ”Warum ist das 
Licht gegeben” er uden tvivl Brahms’ 
fornemste værk for uakkompagneret 
kor og en de mest betagende a cappel
lakorsatser i romantikken. Værket 
er opstået som resultat af en række 

kanoniske messesatser, som Brahms 
skrev i midten af 1850’erne som kon
trapunktiske øvelser. Motetten er tileg
net Bachforskeren Phillip Spitta og den 
afsluttende udsættelse af koralen ”Mit 
Fried und Freud ich fahr dahin” kan ses 
som en hyldest til Johann Sebastian 
Bach, hvis indflydelse tydeligt mærkes 
i dette mesterværk. Som i ”Geistliches 
Lied” er Brahms her i stand til få selv 
komplicerede kompositionsteknikker 
til at lyde utvungent og naturligt, en 
evne, som kun er de største beskåret.

Den anden sekstet for strygere er 
komponeret i 1865 og er i forhold til 
den første mere gennemsigtig og mere 
kammermusikalsk anlagt. Det karak
teristiske kvintbaserede hovedtema i 
første sats modsvares af et tema med 
tonerne AGAHE, som henviser til 
en kærlighedsaffære få år tidligere med 
en pige ved navn Agathe von Siebold. 
Anden sats er elegant som en sats af 
Mendelssohn, hvor trioen dog har 
umiskendelig sigøjnerkarakter. Den 
følgende adagiosats hører til Brahms’ 
mest originale. Det er en variationssats 
så kunstfærdigt udført, at man først 
undervejs opdager temaet, der varie
res. Finalen er energisk og slutter med 
en livfuld coda, hvor konflikten mellem 
lyrik og dramatisk rytmik finder sin 
løsning.

Birgitte Bærentzen Pihl  v i o l i n 
Martha Wisniowska  v i o l i n 
Christine Hagge Larsen  b r at s c h 
Nikolaj Lind Pedersen  b r at s c h 
Ananna Lützhøft  c e l l o 
Chiao-Hui Hwang  c e l l o 
Lisa Maria Cooper  h o r n 

Carsten Adrian h o r n 
Mette Nielsen  h a r p e 

Concert Clemens 
v/ Carsten Seyer-Hansen  k o r

MEDVIRKE NDE



VA R I G H E D I  A LT C A .  1 1 3 M I N

Thomas Cole: The Titan's Goblet (1833) [udsnit]

MEDVIRKE NDE

Marc Soustrot   
D IRIGE NT 

Rudolf Buchbinder  
KLAVER

J O H A N N E S B R A H M S ( 1 8 3 3 -1 8 97 ) 

Symfoni nr. 4 (1885) 40 M I N

2 5 M I NP A U S E

J O H A N N E S B R A H M S ( 1 8 3 3 -1 8 97 )

Klaverkoncert nr. 2 (1881) 4 8 M I N

Allegro non troppo
Allegro appassionato
Andante
Allegretto grazioso 

1 
2
3
4

Allegro non troppo
Andante moderato
Allegro giocoso 
Allegro energico e passionato 

1 
2
3
4

Mageløse mesterværker
A F C H R I STI N A B L A N G STR U P DA H L

Uforfærdet nyskabende. Lige så ufor
færdet i sin hengivenhed for de musi
kalske skuldre, som han støtter sig til. 
Og ufortrøden i sin færd udi musikalske 
landskaber, som han gjorde til helt sine 
egne. Brahms var en banebrydende 
traditionalist, som man bliver ved med 
at vende tilbage til. Det gælder ikke 
mindst den mastodontiske 2. klaver
koncert, en tour de force af musikalsk 
fortællelyst og melodisk overskud. Det 
er en kraftpræstation, både af solist og 
komponist. 

I den fjerde symfoni indtager Brahms 
med stor naturlighed den plads i musik
historien, som han har skabt til sig selv. 
Symfonien er på mange måder kronen 
på værket for en komponist, som hyl
dede enhed, balance og proportioner. 

Klaverkoncert nr. 2
”Jeg har skrevet en meget lille kla
verkoncert med en meget lille og køn 
scherzo.” Sådan skrev Brahms i 1881 
til Clara Schumann. Ironisk, vel at 
mærke, eftersom hans 2. klaverkoncert 
er en mastodont af en solokoncert – i 
omfang, tematisk rigdom såvel som 
kompleksitet. Nogen bagatel er den så 
langtfra, men derimod et landskab af 
lyd, komplet med bjerge, dale og skove. 

Man kan imidlertid godt forledes til at 
tage komponistens ord for pålydende 
i den slanke, sværmeriske indledning 
med en idyllisk hornsolo, som lægger 
grunden for klaverets indsats. Lytteren 

bliver dog hurtigt klogere. Kontrasten 
mellem den lyriske hornsolo og den 
heroiske klaverkadence varsler, hvad 
der venter os: Et værk, der på en gang 
er lyrisk og indadvendt – og voldsomt 
og dramatisk. Alene første sats er 
længere end mange solokoncerter, og 
koncertens mangefacetterede univers 
minder faktisk mere om en symfoni 
end en solokoncert – i omfang, form 
såvel som i tilhørerens udbytte. 

Anden sats er en scherzo (den fra 
Brahmscitatet), og ironien i Brahms’ 
kokette underdrivelse bliver hurtigt 
tydelig: Vi er virkelig langt fra scher
zoens sædvanlige kække og spøgefulde 
natur. Denne scherzo er dramatisk og 
omskiftelig – en hel verden i sig selv. 

Tredje sats er en langsom sats, der ind
ledes af en lang cellodel, som leder over 
i en obosolo; faktisk kommer klaveret 
først på banen flere minutter inde i 
satsen. Denne beskedenhed på vegne 
af soloinstrumentet er kendetegnende 
for værket: Brahms lader musikken 
udfolde sig i sit eget tempo uden at 
forcere eller svælge i majestætiske og 
afgrænsede temaer. I stedet vokser 
temaerne organisk frem med klaver 
og orkester som ligeværdige partnere i 
musikmageriet. 

Fjerde sats består af fem tydeligt ad
skilte sektioner med fem forskellige 
temaer. Her bliver det for alvor tyde
ligt, at denne koncert (trods sit enorme 

SYMF ONIKONC ER T
Torsdag og fredag 13.-14. september 2018, kl. 19.30



omfang) i sin essens er kammermusik: 
Intrikat, sine steder indadvendt – og 
næsten hypnotisk. 

Det samlede indtryk af klaverkoncer
ten kan forekomme kalejdoskopisk, 
men musikken er langtfra tilfældig. I 
stedet er værket som en skildring af 
et varieret landskab: Musikkens logik 
er naturgiven og dens kontraster en 
renfærdig formidling af noget større – 
fuldstændig i tråd med romantikkens 
kongstanke om kunsten som bindeled
det mellem tilhøreren og det ophøjede. 

I denne koncert møder vi således en 
moden Brahms, en komponist, hvis 
musikerskab blomstrer i harmoni og 
overflod – langt fra den konstante tvivl, 
der plagede Brahms før han skrev den 
første symfoni. Og måske var Brahms 
selv klar over, at han med sin 2. klaver
koncert viste det fulde omfang af sine 
evner. I hvert fald tilegnede Brahms 
koncerten til Eduard Marxsen, Brahms’ 
første musiklærer – overbevist om, at 
han her viser sin lærer, hvad han kan. 
Det kan man kun give ham ret i. 

Symfoni nr. 4
Tricket at skabe noget ud af ingenting. 
Sådan omtalte en kritiker Brahms’ mu
sik. Det var ikke ment som en ros, men 
faktisk bør det tages som en kompli
ment, for det er meget rammende. Det 
er således hverken de store melodier 
eller en overdreven følelsesfuldhed, 
som kendetegner Brahms’ symfoniske 
værker. Men alligevel har hans musik 
altid (i mangel af en bedre beskrivel
se; det er ikke altid let at sætte ord på 
Brahms) en dybde, der giver genklang 
hos lytteren. 

Det er ikke de store ord, der kendeteg
ner Brahms’ egne beskrivelser af hans 
musik. Vi bliver i de kokette underdri
velser med Brahms’ fjerde symfoni; 
den kaldte han nemlig for ”valse og 
polkatingen”. ”Valsen” skulle være den 
tredje sats og ”polkaen” den fjerde sats. 
I virkeligheden er den såkaldte polka 
en fantastisk passacaglia bygget over 
en kantate af Bach. Trods sine ironiske 
tilnavne var den sidste symfoni dog 
Brahms’ yndlingsorkesterværk. 

Symfonien er en såkaldt tragisk sym
foni; den står således i mol. Det er også 
et værk, som ikke byder sig til; det giver 
ikke nødvendigvis sine hemmeligheder 
fra sig uden modstand. Og alligevel 
er der noget næsten uimodståeligt 
tiltrækkende over det musikalske uni
vers; især de to ydersatser indbyder til 
at blive udforsket igen og igen.  

Første sats bryder ud i et afklaret og 
harmonisk tema, i samme stemning 
som klaverkoncerten (der er kun fire år 
mellem de to værker). Der er noget på 
en gang triumferende og afklaret over 
temaerne, som en fejring af musikken 
selv og dens naturlighed. Det tilbage
vendende tema er trods moltonearten 
fejende og næsten optimistisk i sine 
tonale spring – som om komponisten 
henkastet slår ud med hånden og si
ger ”Så let kan det gøres.” Det bygger 
på et meget enkelt akkordmateriale 
(tertser, det vil sige intervaller på tre 
toner) – som om Brahms vil vise, hvor 
enkel musik kan være. Samtidig skaber 
han en kanon omkring temaet, en af 
de enkleste og ældste musikformer. 
Allerede her i symfoniens første toner 
ser vi således Brahms’ position midt i 

musikhistorien, uforfærdet nyskaben
de og ligeså uforfærdet i sin anerken
delse af sin musikalske forhistorie. Kun 
afslutningsakkorden står i sin moldun
kelhed tilbage som et minde om noget 
mørkere. 

Brahms’ er musik af den slags, som 
man hører mere end én gang, for den 
rummer næsten altid meget mere, end 
man kan opfatte på en enkelt gennem
lytning. Efter første gang at have hørt 
denne sats udbrød musikkritikeren 
Eduard Hanslick således: ”Gennem 
hele satsen havde jeg fornemmelsen af 
at blive banket af to utrolig intelligente 
mennesker!”

Anden sats starter med et tema, der på 
en gang er melankolsk og triumferen
de, spillet unisont i blæserne. Igen er 
der en renhed over musikken, som om 
den griber tilbage til noget større, et 
musikalsk urmateriale (og ja: Jo mere 
Brahms, man hører, jo større ord har 
man også en tendens til at bruge. Så er 
De advaret, kære læser). Dette musi
kalske materiale bliver vendt og drejet 
gennem hele satsen og ebber til sidst 
ud i stilhed. 

Kontrasten til tredje sats kunne dårligt 
være større. Det er den eneste rigtige 
scherzo blandt Brahms’ symfonier, og 
den er lystig, dansant og fyldt med vi
talitet og livskraft. Satsen var for øvrigt 
så populær på Brahms’ tid, at publikum 
ofte forlangte satsen gentaget til kon
certer. Og nej. Det er ikke nogen polka. 
Hvor meget Brahms end yndede at 
skæmte med det. 

Tredje sats går direkte over i fjerde sats. 
Det er den føromtalte ”vals”, eller mere 
korrekt: En passacaglia taget fra Bachs 
kantate nr. 150. En passacaglia er en va
riation over en basstemme. Her starter 
vi dog i blæserne, og herefter følger 30 
variationer, som stiger i intensitet. Det 
er som musikalske celler og frø, der 
vokser frem og bliver til en stadig mere 
kompleks skov af lyd. 

Satsen rummer strukturer fra tre mu
sikalske perioder: Her er et tema med 
variationer, en form, der var højt elsket 
i samtiden (Brahms brugte den også 
i sine Haydnvariationer). Vi møder 
naturligvis også sonatesatsformen fra 
klassikken og endelig passacagliaen fra 
barokken. Formerne er således kendte. 
Kombinationen er derimod nytænken
de og helt Brahms’ egen – og deri består 
hans geni. 

Det kan godt være, at Brahms i mange 
år op til sin første symfoni var plaget 
af Beethovens spøgelse – men på dette 
tidspunkt i sin karriere har han sluttet 
fred med sine musikalske forgængere 
og betræder selvsikkert den plads i 
musikhistorien, som han har skabt til 
sig selv: En komponist, der forener 
traditionsbevidsthed og nyskabelse 
som få – en nyskabende traditionalist. 
Musikkritikeren Eduard Hanslick 
udtrykte det måske bedst: ”Denne sym
foni er som en mørk brønd. Jo længere 
tid vi stirrer ned i den, jo klarere stråler 
stjernerne tilbage.”



Allegro non troppo
Scherzo. Allegro
Andante 
Finale. Allegro comodo 

1 
2
3
4

2 9 M I N

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

Klaverkvartet nr. 3, op. 60 (1875)

Ian van Rensburg  v i o l i n 
Johanna Tolvanen  v i o l i n

Ático Razera  b r at s c h 

Fang-Yu Liang  c e l l o

Flemming Aksnes h o r n 
Søren Rastogi k l av e r

MEDVIRKE NDE

Andante 
Scherzo. Allegro
Adagio mesto
Finale. Allegro con brio 

1 
2
3
4

Kammerkoncert II
A F PE E R KJÆ R A N D E R S E N

Brahms’ horntrio er skrevet i 1865 og 
er på mange måder et retrospektivt 
værk. Det kan ses som et minde om 
komponistens mor, som var død kort 
tid før, men også som en erindring om 
hans far, som var professionel hornist 
og havde introduceret Brahms til 
hornet. Kombinationen af horn, violin 
og klaver er en af de smukkeste i den 
romantiske kammermusik, og Brahms 
angiver også, at hornstemmen bør 
spilles på naturhorn, hvilket giver en 
mere karakteristisk klang. Første sats 
er i en udvidet tredelt form, hvor en 
langsom nostalgisk melodi afveksler 
med hurtigere afsnit. Scherzoen er en 
lystig jagtmelodi med en ländleragtig 
trio, mens den følgende elegiske adagio  
– en af Brahms’ mest intense kompo
sitioner – er bygget op om en af hans 
yndlingssange som barn. Sidstesatsen 
er let og munter og slutter med en bril
lant og virtuos coda.

Klaverkvartetten i cmol er et dystert 
værk uden mange lyspunkter. Ifølge 
komponisten selv kunne den ses som 
en illustration af Goethes roman ”Den 
unge Werthers lidelser”, hvor hoved
personen begår selvmord på grund af 
ulykkelig kærlighed. Brahms’ ulykke
lige kærlighed var Robert Schumanns 
enke Clara, til hvem han havde et 
langt, intimt, men platonisk forhold. 
Førstesatsens indledende totoners 

motiv synes næsten at sige ”Clara”, og 
dette motiv fører os ind i en malstrøm 
af romantiske følelser. Trods et lyrisk 
sidetema er satsen fuld af tilbageholdt 
trods og bitterhed i en grad, som sjæl
dent ses hos Brahms. Karakteren er lidt 
lysere i scherzoen, men stadig med en 
betoning af det dramatiske og dystre. 
Værkets eneste rigtige lyspunkt er 
andanten, som med sin sangbare cello
melodi bringer en følelsesmæssig ro og 
lindring inden den dramatiske finale. 
Her hersker igen en stemning af uro og 
længsel. En lang violinmelodi over et 
rastløst klaverakkompagnement fører 
til et koralagtigt afsnit for strygerne, 
som i reprisen bliver hamret ud i kla
veret, inden satsen tynder ud i en form 
for udmattelse uden forløsning. 

34 M I N

KAMMERKONC ER T
Mandag 17. september 2018, kl. 19.30

J O H A N N E S B R A H M S ( 1 8 3 3 -1 8 97 )

Horntrio, op. 40 (1865)

2 5 M I NP A U S E



VA R I G H E D I  A LT C A .  10 0 M I N

Odilon Redon: Vase of Flowers (Pink Background) (1906) [udsnit]

J O H A N N E S B R A H M S ( 1 8 3 3 -1 8 97 ) 

Symfoni nr. 2 (1877) 40 M I N

2 5 M I NP A U S E

J O H A N N E S B R A H M S ( 1 8 3 3 -1 8 97 )

Symfoni nr. 3 (1883) 3 5 M I N

Allegro con brio
Andante 
Poco allegretto
Allegro 

1 
2
3
4

Allegro non troppo
Adagio non troppo
Allegretto grazioso (quasi andantino)
Allegro con spirito 

1 
2
3
4

SYMF ONIKONC ER T
Onsdag 19. september 2018, kl. 19.30 Af ét hjerte

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

Brahms’ tredje symfoni er et af den 
slags værker, som ikke kan være an
derledes. Det er fuldendt i sin enkelhed 
og fuldstændigt naturlige musikalitet. 
”alle satserne virker til at være skabt af 
ét stykke, ét hjerteslag”: Sådan beskrev 
Clara Schumann sin gode ven Brahms’ 
musik – og som altid ramte hun plet. 
Det er afklaret, harmonisk musik.

Livsglæden er derimod kernen i 
Brahms’ 2. symfoni. Brusende vand
løb, skyfri himmel, solskin og kølige 
skygger: Symfonien emmer af sommer 
– og symfonien er ofte blevet kaldt for 
Brahms’ Pastoralesymfoni, så fuld 
af vidunderlige naturbilleder er den. 
Aftenens koncert viser således to sider 
af mesteren Brahms. 

Symfoni nr. 3
Beethovens spøgelse forfulgte Brahms 
hele livet – også ved tilblivelsen af den 
3. symfoni, som blev kaldt for ”Brahms’ 
Eroïca” af en kritiker. Men selv om 
omverdenen aldrig helt slap sammen
ligningen med Beethoven (Brahms og 
Beethoven var trods alt to af samtidens 
største navne inden for den klassiske 
musik), så er Brahms på dette tids
punkt for længst trådt ud af skyggen af 
sin forgænger. Efter den meget lange 
optakt til at skrive den første symfoni 
skrev han meget hurtigt efterfølgeren, 
og i tiden op til den 3. symfoni skrev 
han blandt andet violinkoncerten, 
Akademisk Festouverture, Tragisk 
Ouverture og den anden klaverkoncert. 

Den tredje symfoni blev skrevet på kun 
fire måneder, og det giver symfonien 
en organisk sammenhængskraft og 
helhed. 

I første sats hører vi et lille tema bestå
ende af tre toner, FAsF, og dette tema 
er der en historie bag: Brahms var 50 
år gammel, ugift, og erklærede sig selv 
for ”Frei aber froh” (”fri, men glad”). 
Forbogstaverne til dette motto er 
netop FAF, og variationer af disse tre 
toner kan høres igennem hele symfoni
en. Brahms har således bogstaveligt(!) 
talt skrevet sig selv ind i musikken. I 
starten af satsen kan vi høre det opti
mistiske motto både i melodistemmen 
og i basstemmen. I de første fire takter 
(og fire sekunder) præsenterer Brahms 
således materialet til en hel symfoni. 
Symfonien ER virkelig skabt af ét styk
ke, og det er dette lille motiv. 

Mådehold er måske et af de mest 
centrale begreber, når man taler om 
Brahms. Alle fire satser i denne sym
foni slutter stille, og lange passager er 
ganske svage. Både anden og tredje sats 
holder lige så meget tilbage, som de 
afslører, og det er måske det, som gør 
Brahms så fascinerende. Han er ikke så 
umiddelbar som andre romantikere; til 
gengæld har man altid lyst til at vende 
tilbage til hans værker for at opdage 
flere detaljer. I anden sats gælder det 
ikke mindst de fantastiske steder, hvor 
klarinetten sammen med obo og fagot 
bringer lys og eftertænksomhed til mu

MEDVIRKE NDE

Marc Soustrot   D IRIGE NT 



mellem hinanden, som små spurve 
en travl forårsdag (for ja, det er også i 
denne sats næsten umuligt at slippe 
naturbillederne for sit indre øje). Ved 
premieren var publikum for øvrigt så 
begejstret for denne sats, at de forlang
te den gentaget. 

Efter de første spæde toner i sidste sats 
bryder musikken ud i et overdådigt 
forte, som om musikerne har holdt 

sig tilbage indtil nu, og nu endelig kan 
bryde ud i musik, der det ene øjeblik 
er voldsom, det næste øjeblik drilsk og 
det næste igen idyllisk. Bølgerne går 
højt, og det virker som om Brahms har 
haft en fest med at skrive afslutningen 
af satsen. 

sikken. Tredje sats åbner med et langt 
cellotema med en klang af den slags, 
som er så typisk for Brahms: Mørkt 
og tilbageholdent, men med en stor 
skønhed. Senere hører vi en hornsolo 
suppleret af en obo, der giver det enkle 
melodiske materiale nye klangfarver. 
De to satser har for øvrigt samme 
grundtone (C), men hvor anden sats er 
i Cdur, er tredje sats i cmol. 

Sidste sats begynder i fmol – hvilket 
faktisk blev varslet allerede i de aller
første takter i første sats i det lille tema, 
hvor Brahms legede med dur og mol. 
Satsen slutter dog i Fdur, i en slutning, 
der er så langt fra en arketypisk roman
tisk triumferen, som man næsten kan 
forestille sig. Her lægger Brahms i ste
det nænsomt musikken til ro – som om 
han er fuldt tilfreds. ”Hjertets Renhed 
er at ville eet,” sagde Kierkegaard, og 
Brahms viser, hvordan det kan gøres. 
Fri, men glad.

Symfoni nr. 2
Brahms havde som bekendt en tendens 
til enten at underdrive eller være iro
nisk, når han skulle beskrive sine egne 
værker (for eksempel, da han kaldte 
sin mastodont af en klaverkoncert for 
en ”meget lille klaverkoncert med en 
meget lille og køn scherzo”). På samme 
måde fortalte han sin forlægger, at den 
2. symfoni var ”så melankolsk at du 
ikke vil kunne holde ud at høre den. Jeg 
har aldrig skrevet noget så sørgeligt.”

Sandheden er langt derfra. Symfonien 
er lys og pastoral og bliver ofte sam
menlignet med Beethovens 6. symfoni, 
Pastoralesymfonien (endnu en af de 
Beethovensammenligninger, som 

Brahms måtte slås med gennem hele 
sin karriere). Tilblivelsesperioden var 
ganske få måneder (til forskel fra de 
tæt på tyve år, som første symfoni tog 
at skrive) – og den anden symfoni for
melig emmer af sommerstemning og 
varme. Brahms komponerede altid om 
sommeren, denne gang i Pörtschach 
i Kärnten. En af hans venner skrev til 
ham efter at have fået noderne for før
ste gang: ”Det er alt sammen brusende 
bække, blå himmel, solskin og kølige 
grønne skygger. Hvor må der være 
smukt i Pörtschach.” Det kan høres i 
musikken, både i de direkte citater som 
hornsignaler og i strygernes billed
skønne temaer. 

Første sats sniger sig næsten ind på 
tilhørerne. Som en sommermorgen, 
hvor verden langsomt vågner, bliver 
instrumentgrupperne, en efter en, en 
del af musikken, der bruser op i et forte. 
Senere hører vi det lyse og muntre si
detema, som er noget af det mest indta
gende, Brahms har skrevet (det er det, 
der minder meget om melodien i hans 
vuggevise). Endnu mere idyllisk bliver 
det i anden sats, hvor man selv i de mere 
voldsomme øjeblikke har indtrykket 
af at være vidne til en civiliseret som
merstorm. Kontrasten mellem storm 
og stille er nok stor, men det er blot to 
udtryk af den samme grundstemning. 

Hvis indledningen af tredje sats ikke 
havde været så elegant ville temaet 
være decideret nuttet. Som det er, er 
det et af den slags Brahmstemaer 
som man ikke kan lade være med at 
blive begejstret over – og begejstringen 
spreder sig også hurtigt i musikken. 
Strygere og træblæsere vimser rundt 

1, 2, 3, 4, Brahms
Tidl. musikchef og mag.art. i musikvidenskab Leif Balthzersen 
giver dig endnu flere indsigter i Brahms' fire symfonier i den 
 fortsatte serie af  "Baggrunds historier" på vores hjemme side.
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Allegro 
Adagio 
Andantino 
Con moto 

1 
2
3
4

2 5 M I N

VA R I G H E D I  A LT C A .  9 3 M I N

Klarinetkvintet, op. 115 (1891)

Tue Lautrup  v i o l i n 
Sarah Foldager  v i o l i n 
Luminita Marin  b r at s c h

Brian Friisholm  c e l l o

Mathias Kjøller  k l a r i n e t 
Søren Rastogi  k l av e r

MEDVIRKE NDE

Allegro non troppo
Allegretto quasi Menuetto
Allegro 

1 
2
3

Ukendt kunstner: Vijf prenten met bloemen in glazen vazen (ca. 1688-1698) [udsnit]

Kammerkoncert III
A F PE E R KJÆ R A N D E R S E N

I det relativt lille repertoire for cello 
og klaver er Brahms’ to sonater blevet 
favoritter. De er skrevet med tyve års 
mellemrum og den første kom i 1865. 
Oprindelig var der fire satser, men i 
den endelige form undlod Brahms den 
langsomme sats. Klaveret skal i følge 
komponisten være ”en partner... men 
under ingen omstændigheder antage 
en rent akkompagnerende rolle”. Den 
indledende allegro er i sonateform, 
men hvor denne form ofte har kontra
sterende temaer, har alle temaerne i 
denne sats samme elegiske og dystre 
karakter. Kun hen imod slutningen 
anes et strejf af lys. Andensatsens 
første og sidste del er i den for Brahms 
så karakteristiske intermezzostil, der 
forener et romantisk indhold med en 
barok eller klassisk form, mens trioen 
bringer mindelser om Schumann. 
Brahms’ store reverens for Johann 
Sebastian Bach kommer til udtryk i 
tredje sats, som er en sonateform med 
lange fugerede indslag. Temaet er 
baseret på Contrapunctus 13 fra Bachs 
”Kunst der Fuge” og behandles med 
stor virtuositet og kompleksitet, inden 
en forrygende coda afslutter sonaten.

Da Brahms var i slutningen af halv
tredserne, kom han i kontakt Richard 
Mühlfeld, som var klarinettist i 
Meiningenorkestret. Han var berømt 
for sin smukke tone og udtryksfulde 

spillemåde, som fik Brahms til at kalde  
ham ”Fräulein Klarinette” og inspire
rede ham til nogle fremragende værker 
for klarinet, nemlig de to sonater, 
klarinettrioen og klarinetkvintetten. 
Værket er skrevet i 1891, og dets milde 
stemning af resignation er karakteri
stisk for komponistens sidste periode. 
Der er ingen skarpe kontraster mellem 
temaerne, og sammenhængen mellem 
satserne opnås gennem fælles motiver. 
Men hvad kvintetten måtte mangle i 
tematisk prægnans, har den til gengæld 
i kunsten at variere, især de rytmiske 
muligheder i førstesatsens 6/8taktart 
bliver udnyttet til bunds. Anden sats 
begynder mildt, men mellemdelen 
er dyster og virker med klarinettens 
mange løb sine steder næsten impro
visatorisk. Den korte tredje sats er et 
lyspunkt i et overvejende mørktfarvet 
værk, og  i sidste sats høres en række 
variationer over et motiv fra førstesats. 
Værket slutter, som det begyndte med 
en blanding af nostalgi og tungsind.

37 M I N

6 M I NIntermezzo nr. 2, A-dur, op. 118 (1893)

KAMMERKONC ER T
Torsdag 20. september 2018, kl. 19.30

J O H A N N E S B R A H M S ( 1 8 3 3 -1 8 97 )

Cellosonate nr. 1, op. 38 (1865)

2 5 M I NP A U S E



VA R I G H E D I  A LT C A .  10 9 M I N

Wijnand Nuijen: Schipbreuk op een rotsachtige kust (1837) [udsnit]

MEDVIRKE NDE

Marc Soustrot   
D IRIGE NT 

Baiba Skride  
VI OLIN

J O H A N N E S B R A H M S ( 1 8 3 3 -1 8 97 ) 

Symfoni nr. 1 (1876) 4 5 M I N

2 5 M I NP A U S E

J O H A N N E S B R A H M S ( 1 8 3 3 -1 8 97 )

Violinkoncert (1878) 3 9 M I N

Allegro non troppo
Adagio 
Allegro giocoso, ma non troppo vivace 

1 
2
3

Un poco sostenuto — Allegro
Andante sostenuto
Un poco allegretto e grazioso
Adagio — Allegro non troppo, ma con brio 

1 
2
3
4

SYMF ONIKONC ER T
Lørdag 22. september 2018, kl. 15.00 De første triumfer

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

Den første symfoni, den første (og ene
ste) violinkoncert: Nogle gange ændres 
musikhistorien med et brag og et brud. 
Andre gange sker det med allerstørste 
respekt for de musikalske kæmper, der 
er kommet forud. Brahms hører til de 
sidste. 

Brahms træder ind i musikhistorien 
med sin første symfoni – og han gør 
det ved at skabe sin helt egen vej. Han 
tager det bedste fra sine forgængere og 
væver det så umærkeligt ind i sin egen 
romantiske musik, at resultatet bliver 
helt hans eget. 

Hans violinkoncert hører til de store 
– og det samme gør verdensstjernen 
Baiba Skride, som blandt andet har væ
ret solist med Berlinerfilharmonikerne, 
Concertgebouworkestret og New York 
Philharmonic. 

Violinkoncert
Brahms skrev sin violinkoncert to år 
efter den 1. symfoni, og faktisk var 
den ikke nogen succes til premieren. 
Koncerten blev dog hurtigt en del af 
repertoiret – ikke mindst fordi Brahms 
havde skrevet koncerten til sin gode 
ven Joseph Joachim, og Joachim satte 
den ofte på programmet sammen med 
koncerten af Beethoven. 

Beethoven ville for øvrigt have gen
kendt koncertens form uden proble
mer. Den er nemlig ganske traditionel 
med tre satser, og en dobbelt ekspo

sition, først af orkestret, derefter af 
violinen, som start på værket. I orke
sterforspillet får vi præsenteret temaer 
fra værket: Det lyriske første tema, det 
mystiske andet tema og det punkterede 
tredje tema inspireret af den ungarske 
folkemusik. Brahms’ koncert er også 
den sidste store violinkoncert, som 
giver solisten mulighed for at improvi
sere i kadencen. 

Anden sats begynder med en af de 
smukkeste soloer i alle Brahms’ vær
ker – men den ligger hos oboen, ikke i 
violinstemmen. Efter sigende nægtede 
den spanske virtuos Pablo de Sarasate 
at spille denne koncert eftersom han 
ikke ville ”stå der på scenen med vio
linen i hånden og lytte til oboen spille 
den eneste rigtige melodi i hele vær
ket.” Violinen overtager dog hurtigt 
melodien, men rigtigt er det, at Brahms 
helt generelt snarere fokuserer på 
klang end melodi – og måske vigtigere i 
denne debat: Koncerten er ikke en ”vir
tuos” koncert af den slags, som lader en 
solist brillere med sit talent for at flytte 
fingrene. Der er meget mere på spil her 
end kvikke fingre, for ganske vist er 
de tekniske krav til solisten frygtind
gydende; de musikalske er imidlertid 
højere. Kernen i denne koncert er, som 
med mange af Brahms’ koncerter, sam
menspillet mellem orkester og solist.  

Sidste sats er livlig og munter, skre
vet i sigøjnerstil som en hyldest til 
Joseph Joachims ungarske rødder. 



ket en mildere karakter. Musikken er 
lyrisk og næsten munter – eller i hvert 
fald så munter, som Brahms’ højtyske 
musikalske univers nu engang bliver. 
Beherskelse vil altid være en dyd hos 
Brahms. 

Tredje sats går direkte over i sidste 
sats, hvor vi meget hurtigt er tilbage i 
førstesatsens fortættede kosmos. Om 
det så er de små pizzicati, altså knips 
på strengene, som starter satsen, så 
er de intense, og der er noget næsten 
religiøst over messingblæserne, der 
bygger intensiteten op – kun for at 
gå over i et næsten idyllisk univers. 
Stemningsskiftet er voldsomt: Som om 
de voldsomme bjerge fra første sats er 
afløst af en hyggelig tysk skov. I det hele 
taget er der en stemning af forsoning, 
også i de kraftige passager i denne sats. 
Musikken bliver måske nok voldsom, 
men det er altid en tøjlet energi.

Essentielt for denne symfoni er (som 
denne gennemgang måske har anty
det), at musikkens samlede fortælling 
bliver vigtig. Vi hører sidste sats i et 
andet lys, fordi vi allerede har været 
igennem de første tre satser – og det 
er en vigtig udvikling i musikhistorien. 
Det skete gradvist (det er således ikke 
Brahms, der revolutionerede musik
historien), men før i tiden kunne man 
sagtens spille en sats ad gangen til kon
certer, og værkerne blev ofte opført på 
den måde. Eksempelvis blev satserne 
i Beethovens 7. symfoni spillet enkelt
vist til uropførelsen, og den langsomme 
sats blev gentaget. 

Men her i den første symfoni har 
Brahms derimod en samlet fortælling 

at fortælle os – vi bliver inviteret ind i 
hans univers, og vi bliver taget i hånden 
og fulgt hen ad musikkens sti. Her er 
ikke tale om tilfældigt sammensatte 
musikdele, men om en komponist, som 
vil fortælle os noget helt bestemt – og 
hans fortælling starter med de aller
første paukeslag i første sats og slutter 
først med de allersidste toner i sidste 
sats. 

Beethovens navn er dukket op et par 
gange i denne note; vi bliver ved med at 
komme tilbage til Beethovens spøgel
se. Og hvis I nu sidder om lidt og synes, 
at musikken faktisk minder en del om 
Beethoven, så er I ikke alene om den 
fornemmelse; faktisk blev symfonien 
kaldt for ”Beethovens 10. symfoni” ef
ter premieren. Det var nu ikke en titel, 
som Brahms selv havde meget til overs 
for (hvilket man mildest talt godt kan 
forstå, når den stakkels mand nu havde 
brugt over 15 år på at samle mod til at 
skrive noget, der IKKE skulle lyde som 
Beethoven). Brahms havde heller ikke 
meget til overs for dem, der mente, at 
temaet i Brahms’ sidste sats lyder tem
melig meget som temaet i sidste sats i 
Beethovens 9. symfoni. ”Det kan et
hvert æsel da høre,” sagde Brahms ret 
tørt til den beskyldning og affærdigede 
dermed, at der skulle være tale om en 
tilfældighed. 

Skal man absolut tale om spøgelser, 
så bør Bach bringes på banen – eller 
rettere sagt: Brahms er sig sin musik
historie bevidst og bruger eksempelvis 
barokkens intrikate former. Men han 
væver dem så umærkeligt ind i sin egen 
romantiske musik, at resultatet bliver 
helt hans eget. Og med det ændres mu

Munterhed ligger ellers ikke lige for 
hos Brahms, men her overgiver han 
sig tilsyneladende uforbeholdent til sit 
soloinstruments temperament, fra den 
hurtige begyndelse til det langsomme
re sidetema. Satsen er fuld af glæde og 
begejstring. 

Symfoni nr. 1
Af og til kan det være en udfordring at 
komme i gang med en opgave. Det kan 
selvfølgelig være fordi den er kede
lig – men det kan også være fordi den 
virker overvældende. Eksempelvis hvis 
man er en af sin tids mest anerkendte 
komponister, men stadigvæk ikke har 
skrevet noget i den vægtigste, mest 
anerkendte form inden for den klas
siske musik: Symfonien. Og for øvrigt 
hele tiden bliver sammenlignet med 
Beethoven – hvilket betyder, at man 
skal matche Beethovens 9. symfoni. No 
pressure. 

Det var Brahms’ situation i 1876 – eller 
rettere sagt, i de 1520 år op til 1876 
hvor han skrev, tvivlede, skrev om 
og kasserede. Så lang tid tog det ham 
nemlig at samle mod til endelig at 
turde indvie offentligheden i, hvordan 
samtidens største komponist tog arven 
op efter Beethoven. ”I har ingen anelse 
om, hvordan det er at høre sådan en 
gigant trampe bag sig,” sagde Brahms 
om musikhistoriens tyngde på hans 
skuldre.

Og hvad er det så, Brahms giver os med 
sin første symfoni? For det første er det 
meget langt fra hans kammermusik. 
Selvfølgelig, kan man sige; et symfoni
orkester og et kammerensemble er im
mervæk væsensforskellige størrelser. 

Men der er langt mellem de to genrer i 
mere end én forstand: Den første sym
foni er nemlig en muskuløs symfoni 
med masser af bund i klangen (der er 
eksempelvis en kontrafagot i orke
stret). Musikken er ikke nødvendigvis 
melodiøs – i hvert fald ikke i store linjer 
som hos eksempelvis Tjajkovskij – men 
med en stor skønhed i både de store 
linjer og i de små melodistumper, som 
alligevel stikker hovedet frem i små 
glimt og er så typiske for Brahms. 

I første sats er musikken lidt som at gå 
oven på en vulkan eller måske en klippe 
– man har hele tiden fornemmelsen af, 
at der lurer enorme kræfter lige under 
klippelandskabets idylliske overflade. 
Der er et væld af følelser i musikken, 
men de er hele tiden holdt i skak af en 
”civiliserethed”, som måske er det, der 
for alvor kendetegner Brahms mere 
end noget andet. Det er formodentlig 
også en af de ting, som deler vandene, 
når det kommer til Brahms: Hans mu
sikalske udfoldelse er altid behersket, 
selv når den er allermest dybtfølt og 
hjerteskærende. Den er også inderlig 
og næsten intim; hvor Beethoven talte 
til hele menneskeheden i sin 9. sym
foni, taler Brahms her til os hver især 
som individer. 

Anden sats har flere vidunderlige 
soloer i for eksempel obo og klarinet. 
Brahms var i det hele taget meget glad 
for oboen, som vi netop har hørt i vio
linkoncerten. Satsen er med sit lys og 
luft et fortrøstningsfuldt åndehul efter 
første sats’ intensitet. 

Tredje sats er ganske kort, og her får vi 
en lethed og et lys, som giver hele vær
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asov.tc@gmail.com

AA RHUS SYMF ONI ORKE STER SEPT.  201 8sikhistorien. Brahms’ første symfoni er 
således også en genfødsel af symfonien, 
som den kom til at se ud i det sene 19. 
århundrede.

Med andre ord: Brahms træder ganske 
vist ind i musikhistorien med denne 

symfoni. Men han gør det ved at skabe 
sin helt egen vej, ikke ved at gå i no
gen som helst fodspor – ikke engang 
Beethovens. 

Søndag den26. november2017
www.jp.dk

***
Kr. 43,00

DANMARKS INTERNATIONALE AVIS
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Japansk elegance under juletræet
 
Håndlavet, unikt og vifteformet 
smykke i Binchotan-kul*
Vedhæng 599 kr. Øreringe 499 kr.

 

museumsbutikken.dk 

Japansk elegance 

*Trækul fra   japansk  egetræ

Volden 7     8OOO Aarhus C 

Eksklusive briller  -  valgt med omhu

Eksklusive briller  -  valgt med omhu

Højskolekurser 2018
Søg kurser og bestil de nye kataloger påwww.hojskolerne.dk  eller tlf. 33 36 40 40   

2018
Korte kurser1-7 uger

Nogle uger husker man bedre end andre

Højskolekurser 

Nogle uger husker man bedre end andre

Musikhistorien på skoleskemaet

KULTURWEEKEND, side 18-19

DJ-duoen Den Sorte Skole modtog i

aftes Kronprinsparrets Kulturpris for

deres spejling af musikhistorien i
nye numre.

Med podcastformatettræder radioen igen i forgrunden eftermange år i skyggen,og bevægelsen skerofte uden om de traditionelle kanaler.
KULTURWEEKEND, side 12-15

Miss Sunshine tilbage på toppen
SPORT, side 28-29

For første gang i seks år er Caroline
Wozniacki igen nomineret 

til Årets Sportsnavn.

Udlændingeminister Inger
Støjbergs (V) højt profilerede
Udrejsecenter Kærshoved-
gård i Midtjylland til afviste
asylsøgere og kriminelle med

udvisningsdomme skaber
utryghed i lokalområdet.

Flere butikker melder om
store problemer med butiks-
tyveri. Fakta i Bording har
øget kameraovervågningen
og installeret en overfalds-
alarm efter en episode, hvor
en medarbejder blev slået
med en knytnæve i ansigtet
af en af centrets beboere.

Arriva, der betjener tog-
strækningen til Bording, har
netop kontaktet politiet, for-
di mange af udlændingene
fra centret kører uden billet

og i nogle tilfælde maser sig
ind i toget, selv om togperso-
nalet forsøger at holde dem
ude. Det er utrygt for både
andre passagerer og konduk-
tører, lyder det fra Arriva.

På et borgermøde for nylig
har flere lokale beboere des-
uden givet udtryk for, at til-
stedeværelsen af de knap 200
udlændinge, der ofte færdes i
grupper, generelt har øget
utrygheden. Nogle forældre
er begyndt at hente og bringe
deres børn fra f.eks. togsta-
tionen.

Ifølge Michala Bendixen,
formand for foreningen
Refugees Welcome, er pro-
blemerne forudsigelige, fordi
regeringen presser og stresser
udlændingene, bl.a. ved at
sætte dem på en cafeteria-
ordning uden lommepenge
og mulighed for at arbejde. 

»Det er en rimelig logisk
konsekvens, når man ikke
giver folk nogen penge over-
hovedet og isolerer dem fuld-
stændigt, langt væk fra deres
netværk. Så tvinger man dem
nærmest til at stjæle eller

køre uden billet,« siger
Michala Bendixen, der til-
føjer, at udlændingene f.eks.
har behov for at købe tele-
fonkort og cigaretter.Udlændinge- og integra-

tionsminister Inger Støjberg
afviser, at regeringen skubber
udlændingene ud i krimina-
litet. Det er ikke meningen,
at de skal have hjælp til at
pleje netværk i Danmark,
men at de skal rejse hjem,
fastslår hun:»De har tag over hovedet og

får mad. Det er, hvad de har

krav på, ikke et hak mere.«
Ledelsen i Midt- og Vest-

jyllands Politi holder i næste
uge et møde med lokalpoli-
tiet om, hvad man kan gøre
for at imødegå utrygheden.

Beboere fra omstridt udrejsecenter

skaber utryghed i lokalområdetMARTIN JOHANSENmartin.johansen@jp.dk

Fakta i Bording har installeret en overfalds-alarm, Arriva beder poli-
tiet om hjælp, og foræl-dre tager forholdsregler.

Bording i 2017: Overfalds-
alarmer, gratister og tyverierINDBLIK, side 4-6

God fornøjelse!

Bare koncentrer dig om musikken
 
Bagefter skal vi nok opdatere dig med  
de vigtigste nyheder

V I O LI N I
Éléonore Darmon, 
gæstekoncertmester
Ian van Rensburg   
Johanna Tolvanen               
Tue Lautrup
Hanne Holt Nielsen
Thea Clemson Andersen
Todd Cadieux 
Katrin Djordjevic 
Sønnichsen
Matthias von Niessen         
Matthias Gahl
Peter Clemson Steensgaard, 
kontrakt
Cecilie Emtoft, kontrakt
Louise Gorm, kontrakt
Thomas Eisner, assistent

 V I O LI N I I
Sarah Lucy Foldager
Birgitte Bærentzen Pihl
Marta Wisniowska
Erik Søndergaard Jensen
Vibeke Lund Nielsen 
Charlotte Hald Lauridsen
Søs Nyengaard
Pernille Jönsson Nüchel 
Jens Astrup
Ida Spang-Hanssen, assistent
Hanne Askou, assistent
Sonja Lind, assistent
Leevi Nielson, assistent
Lisa Marie Vogel, assistent

B R AT S C H 
Luminita Marin
Christine Hagge Larsen
Nikolaj Lind Pedersen               
Lars Kvist                                  

Lise Pehrson
Eva Paulin
Morten Møller
Ático Razera
Robert Karlsson, assistent
Patrick Rutland, assistent

C E L LO 
Eugene HyeKnudsen
Brian Friisholm
Jens Lund Madsen 
Ananna Lützhøft
ChiaoHui Hwang
FangYu Liang
Else Anker-Møller, assistent
Muriel Cellier, assistent
Anne Hall, assistent

KO N T R A B A S 
David McIlfatrick    
Erik Higgins
Christian Jørgensen
Poul Erik Jørgensen
Frank Christensen
Charlotte Halkier, assistent
Alf Brauer, assistent

F LØ J T E 
Lena Kildahl Larsen
Neus Signes Llinares, 
kontrakt
Judith Werle
      
O B O 
Oliver Nordahl
Malene Bjerg Poulsen
Iria Porras, kontrakt 
Natalia Urbanelli, kontrakt 
    

K L A R I N E T 
Mathias Kjøller
Vibeke Kærsgaard Lembcke
Kristian Flagstad

FAG OT 
Eric Beselin
Simone Cipriano, kontrakt 
Anna Moe, assistent

H O R N
Flemming Aksnes/
Lisa Maria Cooper
Carsten Adrian
Jari Kamsula
Klaus Gottlieb

T R O M P E T 
Kim Hansen 
Anders Kildahl Larsen
Martin Schuster

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

PAU K E R 
Jes Jensen
Nikolai Pedersen, kontrakt

S L AG TØ J  
Anders Lynghøj



 » 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
 » BechBruun
 » BoostPLM
 » BRANDT Revision & Rådgivning
 » BRANDT Revision & Rådgivning,   

     personaleforeningen
 » CHD Holding A/S
 » Comwell Aarhus
 » Damstahl a/s
 » Danica Pension
 » Dansk Erhvervsprojekt A/S
 » Dansk Musiker Forbund
 » E.M. og B. Dalsgaard
 » Ebbe Juul Holding ApS
 » Ennova A/S
 » Fa. Benny Rasmussen
 » FOAarhus
 » Gorrissen Federspiel
 » Gurli og Knud Pedersens Fond
 » Holst, Advokater
 » INTERLEX Advokater
 » JuhlSørensen Pianohandel
 » Jyske Bank
 » Keld T. Lauritsen Holding APS
 » Kjeld Sachmann
 » Kosan Gas A/S
 » La Scala, Danas Plads

 » Linco Holding A/S
 » MEGAGROUP Holding Aps
 » Middelfart Sparekasse
 » Niras
 » Nordea
 » Nykredit
 » PDS Holding A/S
 » Per Aarsleff Holding A/S
 » Pressalit A/S
 » PricewaterhouseCoopers
 » Schouw & Co A/S
 » Stantræk A/S
 » Steffen Ebdrup Invest aps
 » Stibo A/S
 » Stibo Ejendomme A/S
 » StiboFonden
 » Stibo Holding A/S
 » Stormagasin Salling
 » Støtteforeningen FHH
 » SYDBANK
 » Todbjerg Busser A/S
 » torbenbrandi – projektudvikling
 » Vilhelm Kiers Fond
 » Wollebi Holding Aps
 » AAKJAER Landinspektører
 » Aarhus Oliefabriks Fond
 » Aarhus Stiftstidendes Fond
 » Aarhus Symfoniorkesters Venner
 » Aarhus Universitets Forskningsfond

Aarhus Symfoniorkesters Fond består af individuelle fadderskaber fordelt på fonde, virk
somheder og privatpersoner. Den selvstændige fond støtter orkestrets arbejde ved tilskud til 
instrumenter, turnéer, CDindspilninger og lignende.

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

S Y M F º BU S I N E S S

ET UNIKT PARTNERSKAB 
PÅ TVÆRS AF SYMFONI, 
UDVIKLING & ERHVERV

SymfoBusiness er et kulturfremmende 
værdi partnerskab og et direktørnet
værk — samt et berigende oplevelses
tilbud for alle ansatte i de virksom
heder, som samarbejder med Aarhus 
Symfoniorkester.

Ved at tegne et årligt medlemskab og 
blive partner støtter man direkte or
kestrets vision om at blive byens — og 
landsdelens — fjerde store interna
tionale kulturinstitution, i liga med 
Moesgaard, Den Gamle By og ARoS.

Som SymfoBusinesspartner er man 
derudover garanteret et skræddersyet 

koncertforløb med indlagte middage, 
rejse og foredrag, der tager medlem
merne helt ind i musikken — og bagom 
den.

Det er et forløb, der til fulde udnytter 
orkestrets professionelle kompeten
cer for sammenspil, organisering og 
inspiration — både som det kommer til 
udtryk i arbejdet på scenen og i alt det, 
der foregår før publikum lytter med.

Interesserede virksomheder og ledere 
kan kontakte Bjarne Bækgaard:
bb@baekgaardco.dk • 30 66 51 42

SYMFOBUSINESS PARTNERE 2018

SÆRLIGE GIVERE
• Salling Fondene
• StiboFonden
• Per og Lise Aarsleffs Fond

PLATINPARTNERE
• Bjerres Bureau ApS
• Danske Bank
• Deloitte
• Kammeradvokaten /

  Advokatfirmaet Poul Schmith
• Kaufmann
• Nybolig Erhverv Aarhus P/S
• PwC
• Schouw & Co
• Sparekassen Kronjylland
• Sydbank
• Vola
• Webco Invest ApS



Marc Soustrot D IRIGE NT

Rudolf Buchbinder KLAVER

Baiba Skride VI OLIN

MEDVIRKENDE

BRAHMSFESTIVALEN ER GJORT MULIG MED 
STØTTE FRA AARHUS SYMFONIORKESTERS 
VENNER, ORKESTRETS FADDERKLUB OG 
PLATINPARTNERNE I  SYMFOBUSINESS

Jes Vang   DE SIGN & LAYOUT                                            Claude Monet: La Corniche ved Monaco (1884)


