Koncerten
torsdag aften
optages og
sendes 30. okt.
kl. 19.30
på DR P2

25.-26 . O KT OBER 20 1 8 KL . 1 9.30
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Struktur og sanselighed

Struktur og sanselighed

P RO GR A M

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

C L AU D E D E B U S SY ( 1 8 6 2-1 9 1 8)

Forspil til en fauns eftermiddag (1894)

10 M I N

C A M I LLE SA I NT-SA Ë N S ( 1 8 3 5 -1 9 2 1 )

Violinkoncert nr. 3 (1880)
1
2
3

30 MIN

Allegro non troppo
Andantino quasi allegretto
Molto moderato e maestoso

PAU S E

25 MIN

C L AU D E D E B U S SY ( 1 8 6 2-1 9 1 8)

Première rhapsodie (1910)

8 MIN

C A M I LLE SA I NT-SA Ë N S ( 1 8 3 5 -1 9 2 1 )

Symfoni nr. 3, “Orgelsymfonien” (1886)
1
2

Adagio – Allegro moderato – Poco adagio
Allegro moderato – Presto – Maestoso – Allegro

37 M I N

VA R I G H E D I A LT C A . 1 10 M I N

Mathias Kjøller

D IRIGE N T

KL A R I N E T

Tianwa Yang

Kristian Krogsøe

V I OLIN

ORGEL

Jes Vang

Saint-Saëns hyldede derimod de klassiske dyder og den romantiske musik,
og det hører vi tydeligt i violinkoncerten. Han var også organist, og derfor
spiller orglet en stor rolle i hans tredje
symfoni. Det bliver en fantastisk lejlighed til igen at høre det store Klais-orgel
sammen med Aarhus Symfoniorkester.
Sammen giver de to komponister et
billede af den franske musik i en brydningstid – den ene skuer fremad, den
anden tilbage i tiden. Kontrasterne
mellem komponisterne er til at føle på i
denne koncert.

M E DV I RK E N DE

Marc Soustrot

Nogle gange ændrer musikhistorien
sig på et øjeblik. Til denne koncert kan
du høre et af disse øjeblikke, som blev
til et af de største nybrud i musikken:
Debussys Forspil til en fauns eftermiddag. Faktisk blev musikken aldrig den
samme efter premieren. Den moderne
musik var født. I Debussys rhapsodi
for klarinet og orkester kan vi opleve
alle klarinettens facetter, når Aarhus
Symfoniorkesters
soloklarinettist
Mathias Kjøller er solist.

Debussy
Forspil til "En fauns
eftermiddag"

Ti minutter, der ændrede musikhistorien: Nogle gange skifter historien på
et enkelt øjeblik – eller med et enkelt
værk, når det gælder kunst. Debussys
Forspil til en fauns eftermiddag er et af
den slags værker. Pierre Boulez kaldte

D E SIG N & LAY O U T
Thomas Cole: Clouds (ca. 1838) [udsnit]

således den impressionistiske itonesættelse af Mallarmés digt for ”begyndelsen på den moderne musik.” Her leger Debussy både med heltoneskalaer
og flydende harmonier, hvilket bryder
med den hidtidige måde at komponere
musik.
Der er visse værker, som visse instrumentalister glæder sig ekstra meget
til at spille – og Debussys Forspil til en
fauns eftermiddag står endog meget
højt på listen over de fleste fløjtenisters
ønskeværker. Næsten lige så højt står
den på oboistens liste, for dette er virkelig musik, som giver de to instrumenter plads til at folde sig ud. Debussys
impressionistiske musik svæver i pastelfarvede billeder af faunens drømme
og begær, og kræver stor musikalitet
såvel som stilsikkerhed. Det er for øvrigt en af de ting, som maestro Soustrot
har arbejdet meget med: Fransk musik
skal ikke bare spilles godt, den skal også
spilles fransk. Også selvom orkestret er
fuldt af aarhusianere.

Saint-Saëns
Violinkoncert nr. 3, op. 61

Fra impressionistiske pasteller til
drama og store følelser: Saint-Saëns’
violinkoncert er skrevet til virtuosen
Pablo Sarasate. Og ja, det var ganske
rigtigt ham, der var sur over ikke at
have nogen store melodier i Brahms’
violinkoncert. I denne koncert har
solisten imidlertid masser at lave, og
masser af materiale til at vise sit musi-

kalske og tekniske overskud.
Koncerten af Saint-Saëns har en særlig
plads i Tianwa Yangs hjerte: ”Jeg var
otte år gammel, da jeg spillede den
første gang, og den var mit livs første
’voksenkoncert’. Før da havde jeg kun
spillet Paganini og etuder, så jeg var
meget begejstret for de sarte, søde
melodier og de varme klangfarver hos
Saint-Saëns.”
Solisten er på fra første færd. Efter et
par akkorder i orkestret bryder solisten
ud i et kantet tema, som ligger verdener
fra Debussys pastelfarvede sfærer.
Gennem hele satsen kontrasteres voldsomme passager med mildere, mere
eftertænksomme dele. Koncerten
virker således ved første møde som et
næsten kalejdoskopisk værk, men det
er faktisk bygget på en klassisk sonatesatsform (Saint-Saëns var meget optaget af struktur og hyldede den klassiske
franske form, hvilket især i hans senere
år gjorde ham til en arg modstander af
eksempelvis impressionismen).
Der er noget næsten tidløst over solostemmen i begyndelsen af anden sats.
Solisten leger med især orkestrets
træblæsere i en elegant barcarolle,
der virker som skabt til elegantieren
Sarasate. Efter en række bølgende
unisone arpeggioer i violin og klarinet
er slutningen en harmoni, der umærkeligt dør ud i æteren.
I tredje sats får vi den langsomme
indledning, som vi egentlig kunne
have forventet i første sats. Solisten
er tilbage i den rå klang fra første sats
i en showmanship-indledning, som

viser solistens kunnen og fremhæver
violinens dramatiske, mørke side.
Tonesproget vækker mindelser om
spansk musik (koncerten er ikke
bare skrevet til en spanier, men også i
Spanien), og orkestret træder for alvor
i karakter i denne sats.
Det er ikke første gang, at Tianwa Yang
spiller musik af Saint-Saëns – eller
arbejder sammen med Marc Soustrot:
”Jeg elsker at spille Saint-Saëns, og jeg
har også indspillet hans koncertstykker sammen med Maestro Soustrot.
Violinkoncerten bliver ikke spillet så
tit som koncerterne af for eksempel
Beethoven, Brahms og Sibelius, men
jeg nyder virkelig blandingen af de
mangeartede klangfarver, fransk elegance og teknisk brillans kombineret
med et strejf melankoli.”
Egentlig var det ikke en karriere som
solist, som Tianwa Yang oprindeligt
drømte om, og faktisk tog hun til
Tyskland af én bestemt grund: Hun ville fordybe sig i kammermusikken. Det
er en forkærlighed, der præger alt, hvad
hun laver som musiker i dag: ”Mine
erfaringer som kammermusiker har
også påvirket mig som solist. For mig
er de store solistiske violinkoncerter
også kammermusik; det handler altid
om at musicere med hinanden, at lytte
til hinanden og reagere på hinanden,”
fortæller hun.

Debussy
Première rhapsodie

Et mesterværk i miniature: Vi træder
tilbage i Debussys klanglige univers med hans første Rhapsodi for

klarinet. Stykket er skrevet som et
prøvestykke for klarineteleverne på
Pariserkonservatoriet (trods Debussys
kritik af mange ting ved konservatoriet
var han nemlig meget imponeret af
dets træblæserelever). Også i dette
værk udnytter han et træblæseinstrument karakteristika til fulde og skaber
en svævende, flydende klangverden.
Debussy lader dog også klarinettens
væverhed komme til udtryk, og her er
i det hele taget tale om en komponist,
der kender sit instrument. Måske en
mere moden komponist – og en mere
moden faun? Sikkert er det, at der er
langt mere drama i dette stykke end
i Forspil til en fauns eftermiddag, og
enhver klarinettist elsker at vise, hvad
instrumentet kan i dette stykke. Og lad
Dem ikke narre: Det lyder måske ikke
sådan i hænderne på en god solist –
men det er hundesvært.

Saint-Saëns
Symfoni nr. 3, op. 78
"Orgelsymfonien"

Lad os starte med at slå fast, at SaintSaëns’ orgelsymfoni ikke – trods
tilnavnet – er en koncert for orgel. Det
er ganske enkelt en symfoni, hvori et af
instrumenterne er et orgel. Det er også,
ifølge anmelderne, skrevet på højdepunktet af Saint-Saëns’ karriere – en
dom, som Saint-Saëns delte: ”Jeg gav
alt hvad jeg havde. Hvad jeg opnåede
her, vil jeg aldrig mere opnå,” sagde han
om orgelsymfonien. Det blev SaintSaëns’ sidste forsøg udi det symfoniske,
og det kan høres næsten som et resume
af hans egen karriere: Virtuose klaverpassager, højromantisk orkestermusik
– og det store orgel.

Det er også et af den slags værker, som
man næsten ikke kan lade være med
at knuselske. Allerede fra den smukke
langsomme indledning, der hurtigt går
over i en hurtigere allegro er musikken
umiddelbart tilgængelig – ja, hvis man
kunne kalde musik for ”venlig”, så ville
det være en glimrende karakteristik af
dette værk. Det næste tema er så optimistisk, at man næsten ikke kan lade
være med at smile. I den langsomme
del får vi endelig orglet med, og det er
tydeligt, at det netop bruges som endnu
et orkesterinstrument og ikke solistisk.
Starten på anden del har en djærvhed
over sig, der hurtigt får temperament
af de gentagne toner i træblæsere og
derefter strygere. Her gør klaveret også
sin entre, først to-hændigt og senere i
satsen firhændigt. Presto-delen er om
end endnu mere underholdende, og i
Maestoso-delen får vi orglet for fuld
udblæsning i det tema, som blev udødeliggjort i filmen ”Babe, den kække gris”.
Klassisk musik kommer vidt omkring.
Det er ikke sikkert, at traditionalisten
Saint-Saëns ville have været synderligt
begejstret for det, men resten af os kan
glæde os over, at også ungerne lærer
den klassiske musik at kende, om end
ad uventede veje. Og både børn og
voksne kan glæde sig til at høre Klaisorglet blive en del af orkestret.

BI O GR A F I A F H JA R NE F E S S EL

B I OGR A F I A F J E S VA N G

Tianwa Yang
Marc Soustrot

DIRIGENT

Marc Soustrot er født i Lyon og tog
eksamen i basun og klaver på konservatoriet i Lyon i 1969, hvorefter han
begyndte at studere direktion på konservatoriet i Paris.

Europa og Japan, og i de senere år har
han hyppigt dirigeret i Norden, herunder DR SymfoniOrkestret.

Han har været Aarhus Symfoniorkesters chefdirigent siden 2015 og
har nyligt forlænget sin aftale med
orkesteret i yderligere tre år.

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.

Soustrot har et meget stort og bredt
repertoire, og han regnes for specialist inden for den franske musik. Han
har dirigeret en lang række orkestre i

Marc Soustrot har indspillet adskillige
CD’er med overvejende fransk musik. I
2008 blev han udnævnt til Chevalier de
la Légion d’Honneur.

VI OLIN

“This young woman could outplay the
devil”. Sådan lyder karakteristikken
i Seattle Times af Tianwa Yang; den
unge kinesiske solist, som træder på
scenen i aften. “En af de mest sensationelle violintalenter i det nye århundrede” beskriver MusicWeb International
hende – og lægger man dertil, at hendes indspilninger af Eugène Ysaÿes “6
Sonater for soloviolin” (Naxos) i 2015
indbragte hende den prestigefyldte
ECHO Klassik Instrumentalist of the
Year-pris, kan man godt sætte forventninger højt til Yangs fortolkning af
Saint-Saëns Violinkoncert nr. 3.

i Beijing tegner Tianwa Yangs karriere et tydeligt billede af et musikalsk
vidunderbarn. Hun begyndte at spille
violin som fireårig, og som tiårig studerende hun under professor Lin Yaoji
ved konservatoriet. Ved Beijing Music
Festival 1999 blev hun som 12-årig
opdaget af den legendariske violinist
Isaac Stern og inviteret til at spille
med ham i Amerika. Som kun 15-årig
indspillede hun Paganinis 24 Caprices
– den yngste violinist, som har opnået
det bedrift. Og siden er lovprisningerne
og engamenterne kun steget i takt med
hendes berømmelse.

Født i 1987 og uddannet på Det
Musikalske Centralkonservatorium

Hun er i dag bosiddende i Tyskland,
men optræder verden over.

BI O GR A F I A F C H R I S T INA B. DAHL

Mathias Kjøller

BI O GRA F I AF JE S V A N G

Kristian Krogsøe

KL A R I N E T

Mathias Kjøller begyndte som 18-årig
på Det jyske Musikkonservatorium,
og i 2007 vandt han pladsen som solo
klarinettist i Aarhus Symfoniorkester.
Denne stilling bestred han sideløbende
med sine studier i Aarhus og senere i
solistklassen på Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium.
Mathias har vundet solistkonkurrencer
på konservatorierne i både Aarhus og
København og var i juni 2011 solist med
DKDM Symfoniorkestret i Nielsens
klarinetkoncert dirigeret af Michael
Schønwandt. Desuden har han været
solist med Odense Symfoniorkester,
Sjællands Symfoniorkester og flere
gange med Aarhus Symfoniorkester,
bl.a. ved indvielseskoncerten i
Symfonisk Sal i Musikhuset Aarhus i

2007. Siden har han optrådt med klarinetkoncerter af bl.a. Nielsen og Mozart.
I 2011 blev han udpeget som 2. solo
klarinettist i DR Symfoniorkestret.
Siden har han valgt at genoptage stillingen som soloklarinettist i Aarhus
Symfoniorkester. Han er en aktiv
kammermusiker og har bl.a. spillet
med Den Danske Strygekvartet og
Marianna Shirinyan.
I 2013 fik Mathias 2.-pris i Den
Internationale Carl Nielsen Kon
kurrence, og han har desuden mod
taget bl.a. Sonnings Musikstipendium,
Gladsaxe Musikpris, Victor Borges
Musiklegat og Statens Kunstfonds
legat, Den Unge Elite.

ORGEL

Kristian Krogsøe er domorganist
ved Aarhus Domkirke og lærer ved
Det Jyske Musikkonservatorium og
Syddansk Musikkonservatorium i solistisk og liturgisk orgelspil.
Han er uddannet organist hos Prof.
Ulrik Spang-Hanssen på Det Jyske
Musikkonservatorium og i solistklassen på Universität der Künste i Berlin
som elev af Prof. Leo van Doeselaar og
Erwin Wiersinga. Her tog han i 2009
Konzertexamen med højeste udmærkelse. Siden sin debut i Berliner Dom
har Kristian Krogsøe givet koncerter
med et bredt repertoire i Danmark såvel som i udlandet.
Kristian Krogsøe har udgivet 2 cd’er:
I 2012 udkom Duruflés samlede or-

gelværker samt Requiem og motetter
sammen med Aarhus Domkirkes
Kantori, Concert Clemens, Carsten
Seyer-Hansen m. fl. Cd’en er blevet
præmieret med den anerkendte tyske kritikerpris “Preis der deutschen
Schallplattenkritik”. I 2016 udkom
cd’en “A Tribute to J. S. Bach” med værker af Bach, Liszt og Reger.
Som solist med orkester har Kristian
Krogsøe
medvirket
i
Berliner
Staatsopers opsætning af Busonis
opera Doktor Faust dirigeret af Daniel
Barenboim og i Poulencs Orgelkoncert,
Saint-Saëns’ 3. symfoni og Mahlers 8.
symfoni med Aarhus Symfoniorkester
under ledelse af Giancarlo Andretta,
Leif
Segerstam
og
Alexander
Vedernikov.

KON C E R T B E S Æ T NING
VIOLIN I

Emily Davies,
gæstekoncertmester
Ian van Rensburg
Johanna Tolvanen
Tue Lautrup
Hanne Holt Nielsen
Todd Cadieux
Katrin Djordjevic
Sønnichsen
Matthias von Niessen
Matthias Gahl
Toke Hansenius, assistent
Violina Petrova, assistent
Christian Ericsson, assistent

C E L LO

Eugene Hye-Knudsen
Brian Friisholm
Jens Lund Madsen
Ananna Lützhøft
Chiao-Hui Hwang
Fang-Yu Liang
Else Anker-Møller, kontrakt
KO N T R A B A S

David McIlfatrick
Erik Higgins
Christian Jørgensen
Frank Christensen
Mathilde Qvist Lauridsen,
assistent

HORN

Flemming Aksnes
Niklas K. Mouritsen, kontrakt
Jari Kamsula
Klaus Gottlieb
TROMPET

Kim Hansen
Anders Kildahl Larsen
Martin Schuster
BASUN

Marek Stolarczyk
Alejandro García Sánchez,
kontrakt

VIOLIN II

Birgitte Bærentzen Pihl
Marta Wisniowska
Erik Søndergaard Jensen
Vibeke Lund Nielsen
Charlotte Hald Lauridsen
Pernille Jönnsson Nüchel
Jens Astrup
Arnold Baker
Hanne Askou, assistent
Sonja Lind, assistent
Paulina Storbacka, assistent

F LØ J T E

Jens Vind

OBO

PAU K E R

Oliver Nordahl
Ekaterina Bergstedt, kontrakt
Natalia Urbanelli, assistent
KLARINET

B R AT S C H

Luminita Marin
Nikolaj Lind Pedersen
Lars Kvist
Lise Pehrson
Eva Paulin
Morten Møller
Ático Razera
Mikkel Schreiber, assistant
Jan Edlund, assistant

BASBASUN

Lena Kildahl Larsen
Judith Werle
Anne Sophie Rønne Andersen,
kontrakt

Angelo Montanaro, assistent
Patricia Martin, assistent
Kristian Flagstad

FAG OT

Justin Sun, assistent
Eric Beselin
Simone Cipriano, kontrakt

TUBA

Jonathan Borksand Hanke

Jes Jensen

Saint-Saëns og Debussy –
konservatisme og fornyelse
Årene omkring år 1900 var en musikalsk brydningstid i Europa.
I Frankrig stod modsætningerne skarpt overfor hinanden i forholdet mellem Camille Saint-Saëns og Claude Debussy; Saint-Saëns
som fransk musiks anerkendte nestor og Debussy som den unge
billedstormer, der gik sine egne veje.
Læs Peer Kjær Andersens artikel om komponisterne i serien af
"Baggrundshistorier" på vores hjemmeside.

S L AG TØ J

Anders Lynghøj
Nikolaj Petersen, kontrakt
Rune Schuster, kontrakt
HARPE

Sophia Warczak, assistent
Lucie Delhaye, assistent

K L AV E R

David Strong, assistent
Arne Jørgen Fæø, assistent

WW W . AA R H US SY M F O N I . DK

Vær m e d t il at s t øt t e

Thomas Lennartz

Aarhus Symfoniorkester

Baroque for lovers

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.
Se programmet på
www.asov.dk

DANMA
R

KS INT
E

Brass and
passion

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

eller ved henvendelse til formand
Tove Christensen, dr. med.
asov.tc@gmail.com
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Barrett: Hør stjernerne!: Musikhuset Aarhus - 17. nov. 2018 - Festhøjmesse: Aarhus Domkirke
18. nov. 2018 - Bernstein og hans symfoniske salmer: Helligåndskirken, Aarhus 18. nov. 2018
Billetsalg og mere information: www.asof.dk
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E T U N I K T PA R T N E R S K A B
PÅ T VÆ R S A F SY M F O N I ,
U DV I K L I N G & E R H V E RV

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

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

»» 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,
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
»» FO-Aarhus
»» Gorrissen Federspiel
»» Gurli og Knud Pedersens Fond
»» Holst, Advokater
»» INTERLEX Advokater
»» Juhl-Sørensen Pianohandel
»» Jyske Bank
»» Keld T. Lauritsen Holding APS
»» Kjeld Sachmann
»» Kosan Gas A/S
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»» 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
»» Stibo-Fonden
»» 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

SymfoBusiness er et kulturfremmende
værdi
partnerskab og et direktørnetværk — samt et berigende oplevelsestilbud for alle ansatte i de virksomheder, som samarbejder med Aarhus
Symfoniorkester.
Ved at tegne et årligt medlemskab og
blive partner støtter man direkte orkestrets vision om at blive byens — og
landsdelens — fjerde store internationale kulturinstitution, i liga med
Moesgaard, Den Gamle By og ARoS.
Som SymfoBusiness-partner er man
derudover garanteret et skræddersyet

koncertforløb med indlagte middage,
rejse og foredrag, der tager medlemmerne helt ind i musikken — og bagom
den.
Det er et forløb, der til fulde udnytter
orkestrets professionelle kompetencer 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
Stibo-Fonden
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

K L A S S I S K

Morgan Kvintetten
Lee Morgan, klarinet, Charlotte Rafn Welzel, violin,
Emilie Eskær, cello, Ettore Causa, bratsch og
Julie Eskær, violin.
W. A. Mozart klarinetkvintet i A-dur, KV 581 og
J. Brahms Klarinetkvintet i H-mol, op. 115
21. NOVEMBER
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