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Forførende forspil

Forførende forspil

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

É D O UA R D L A LO ( 1 8 2 3 -1 8 9 2)

Ouverture til “Le roi d’Ys”

(1875-88)

11 MIN

C H A R LE S G O U N O D ( 1 8 1 8 -1 8 9 3)

Juvelarien fra “Faust” (1859)
Ballet fra “Faust” (1859)

10 M I N
15 MIN

G E O R G E S B I Z E T ( 1 8 3 8 -1 875)

Micaelas arie fra “Carmen” (1874)
Ouverture til “Carmen” (1874)
PAU S E

5 MIN

11 MIN

Vores franske chefdirigent Marc
Soustrot har valgt en række ouverturer
fra sit hjemland – suppleret med den
tyske musik, der ligger hans hjerte og
ikke mindst hans dirigenttemperament så nært. Og så skal I ikke snydes
for nogle af højdepunkterne fra operaerne, så derfor slutter sopranen Anaïs
Constans sig til orkestret med en række
af de mest kendte arier.

5 MIN

Det bliver en aften, hvor du får det
bedste af en hel forestilling, kogt ned
til ganske få minutter. Med andre ord:
Hele dramaet på den halve tid.

3 MIN

25 MIN

R I C H A R D WAG N E R ( 1 8 1 3 -1 8 8 3)

Ouverture til “Den flyvende
hollænder” (1841)
JAC Q U E S O F F E N BAC H ( 1 8 1 9 -1 8 8 0)

Antonias romance fra “Hoffmanns
eventyr” (1880)
R I C H A R D WAG N E R ( 1 8 1 3 -1 8 8 3)

Siegfried Idyll (1870)
Ouverture til “Tannhäuser” (1860)

18 MIN
14 M I N

VA R I G H E D I A LT C A . 1 17 M I N

M E DV I RK E N DE

Marc Soustrot

Anaïs Constans

D IRIGE NT

SO P R A N

Jes Vang

DE S IGN & LAYOUT

Begyndelsen. De allerførste toner.
Ouverturer er ikke bare indledningen
til en forestilling – de er ofte essensen af
en hel opera. ”Aarhus Symfoniorkester
er jo også et operaorkester,” fortæller
Marc Soustrot. ”Det bliver en aften
med alle de værker, man bare må have
med, når vi snakker opera.”

Om musikken

Forventningens glæde. Bevidstheden
om, at man har en hel aften fuld af god
musik foran sig. Det er, hvad ouverturer
kan formidle – og det er i høj grad, hvad
Lalo iscenesætter i den smukke ouverture til Le roi d’Ys. Det er beretningen
om det sagnomspundne Ys, der ifølge
et sagn fra Bretagne går til grunde under havets bølger. Operaen selv bliver
sjældent spillet uden for Frankrigs
grænser – hvilket ærlig talt er svært at

forstå, når man har hørt ouverturen.
Musikken er storslået, smuk – og giver
i den grad appetit på mere.
Det får vi – men ikke fra Lalo (aftenen
er trods alt for kort til syv operaer).
I stedet springer vi til en anden af de
franske komponister, som ikke bliver
spillet nær så meget i Danmark, som de
fortjener. Gounouds Faust er den ældgamle fortælling om en mand, der slår
en handel af med djævlen. Historien
er god, og musikken er endnu bedre.
Her får vi først ”Juvelarien”, som
Marguerite synger, mens hun beundrer
de smykker, som Faust har efterladt for
at forføre hende (foranlediget af den
onde selv, Mefistofeles). Marguerite er
en uskyldig ung pige, men ved synet af
juvelerne bliver hun ganske revet med
(som kvinder som bekendt let bliver. I
hvert fald, når operaen er skrevet af en
mand). Og ja, hvis De er ivrig Tintinlæser, så er det ganske rigtigt denne
arie, som Bianca Castafiore fremfører.
Det er ikke den eneste gode musik
fra denne opera – og faktisk er det
næste uddrag et, der sjældent spilles i
selve operaen nutildags. Det er nemlig
balletmusik, og den slags bliver ofte
udeladt i moderne opførelser (det er
trods alt de færreste, der lige har et balletkompagni på lager). Til gengæld kan
vi nyde det i koncertsalen i aften, for
musikken er dansant og aldeles medrivende. Det syntes den store balletskaber Balanchine for øvrigt også, og han

har skabt sin ballet Walpurgisnacht
til musikken. Walpurgisnacht – eller
Valborgsaften – er en skik, der kan føres tilbage til førkristen tid og er fyldt
af ild, underjordiske kræfter og overgangen mellem vinter og sommer. Det
ser man tydeligt for sig, når man hører
musikken.
Historien om den dødbringende
femme fatale Carmen kender de fleste
– men rent faktisk har en af bipersonerne også en aldeles glimrende arie
i operaen. Micaëla er den ulyksalige
pige, som Carmens flamme José egentlig havde lovet at gifte sig med. Men det
får Carmen som bekendt forpurret, og
dødeligt jaloux synger Micaëla arien
”Je dis que rien ne m’épouvante” (”Jeg
siger, at intet kan skræmme mig”). Hun
er fast besluttet på at få ham tilbage,
men forgæves.
Det ender som bekendt heller ikke godt
for Carmen, og det så også skidt ud med
operaen efter premieren. Carmen blev
en stor fiasko ved premieren, og Bizet
døde tre måneder senere uden at vide,
at hans opera allerede få måneder senere skulle begynde sin vej mod at blive
den måske mest elskede opera overhovedet. En af grundene til omgivelsernes
tøven var måske, at Carmen er en del
af den nye skole, som blev kendt som
”verismo” – en mere realistisk form
for opera. Det var ikke alene uhørt at
bruge så proletariske personer som en
korporal, en promiskuøs sigøjnerske
og en sportshelt i en opera; Bizet tog
også disse personers følelser alvorligt.
Carmen gik dog sin sejrsgang, og operaen var begyndelsen til enden for den
tidligere så skarpe opdeling mellem

komisk opera og seriøs opera. Vi slutter
første del af koncerten med ouverturen
til operaen.
Det kan godt være, at vores chefdirigent
er fransk – men hans hjerte banker også
for den tyske musik. Derfor bevæger
vi os i koncertens anden halvdel over
til den tyske musik med Offenbach og,
naturligvis, Wagner.
Ouverturen til Den flyvende hollænder
blev Wagner inspireret af på en stormfuld sørejse fra Riga til London. Det
var i hvert fald den meget romantiske
historie, som han fortalte i sin selvbiografi, og fortællingen om den skabende
kunstner i naturens vold var noget, som
den tids publikum labbede i sig. Senere
indrømmede Wagner dog, at han simpelthen havde snuppet handlingen
fra Heinrich Heines genfortælling af
legenden om frelse gennem kærlighed.
Ouverturen er for øvrigt næsten en
guidebog til selve operaen; her hører vi
nemlig alle de ledemotiver, som operaen indeholder – en slags ”Turen går til
Den flyvende hollænder”.
Nogle gange er der forbindelser mellem musik, som man ikke lige regner
med: Stjernen Alexandre Talazac
sang de store tenorroller i både Le roi
d’Ys og i Offenbachs opera Hoffmanns
eventyr. I aften skal vi dog ikke høre
tenorpartiet, men derimod en romance
af den unge heltinde Antonia. Hun
synger om, hvor meget hun ville ønske
at hendes elskede snart vendte tilbage
til hende – hendes far har nemlig skilt
de elskende, og nu drømmer hun om
sin elskede. Antonias skæbne er for
øvrigt højdepunktet af skidte skæbner

for operaheltinder: Ikke bare dør hun
– hun synger sig simpelthen ihjel. Men
på dette tidspunkt ånder endnu fred og
ingen fare.

salen i dag, og solgte værket til sin
forlægger. Måske nok synd for Cosima,
hvis fødselsdagsgave ikke længere var
privat – men godt for os andre.

En fødselsdagsgave af de mere imponerende. Det er, hvad Siegfried Idyll er.
Wagner skrev den nemlig til sin elskede
hustru Cosima, og den blev spillet en
tidlig morgen på trappen uden for deres
hus i Tribschen i Schweiz. Det var kort
tid efter fødslen af deres søn, og den oprindelige titel var faktisk ”Triebschen
Idyl med Fidis fuglesang og den orange
solopgang, som en symfonisk fødselsdagshilsen. Givet til Cosima af hendes
Richard.” ”Fidi” var kælenavnet for
deres lille søn, og titlen hentyder til
parrets fælles private oplevelser. Og
faktisk skulle værket være forblevet
privat, hvis det stod til Wagner – men
det gik hverken værre eller bedre, end
at komponisten fattedes penge. Derfor
udvidede han det lille trappeorkester
til den besætning, vi kan se i koncert-

Vi slutter aftenen af med endnu et
stykke af Wagner. Han snuppede som
allerede nævnt handlingen til Den
flyvende hollænder fra Heinrich Heine,
og samme digter var inspirationen til
Tannhäuser. Heine bygger sin fortælling på de middelalderlige sangerkonkurrencer i 1200-tallet, og Wagners
opera er en historie om kærlighed,
begær og frelse. Storladne ideer, med
andre ord, og musikken matcher til
fulde: Afslutningen på denne ouverture er simpelthen en af de allerflotteste
i den klassiske musik. Det er svært at
forestille sig en bedre afslutning på en
storslået aften end Wagners brusende
orkesterklange.

Wagners ouverture til
Den flyvende hollænder
Hos Wagner er ouverturerne hele kunstværker i sig selv. Opdag
hvordan i tidl. musikchef Leif V.S. Balthzersens seneste bidrag til
serien af "Baggrundshistorier" på vores hjemmeside.
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Marc Soustrot

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

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.

Anaïs Constans

S OP RA N

Til aftenens koncert har chefdirigent
Soustrot håndplukket en vaskeægte
fransk chanteuse, der trods sin unge
alder allerede har gjort sig bemærket i
hjemlandet. Født i 1988 i Montauban,
skolet hos Beatrice Viliare og uddannet ved konservatoriet i Toulouse og
Centre Nationale d’Artistes Lyriques i
Marseille, er Anaïs Constans en stærk
og lyrisk sangerinde, der allerede som
11-årig tiltrak sig opmærksomhed for
sin fremførelse af sopranpartiet af L
 éo
Delibes’ Messe brève.

Siden har hun vundet et hav af priser
i operakonkurrencer rundt omkring
i Frankrig – ligesom hun har sunget
på operascenerne i Toulouse, SaintÉtienne, Avignon, Toulon, Bordeaux,
Marseille og Monte-Carlo.
De mange franske operafestivaler har
naturligvis også nydt godt af Constans’
talent, men koncerterne i denne uge
markerer første gang, hun optræder
på dansk jord. Vi håber I vil tage godt
imod hende – og nyde hendes klare og
spillende røst.

KON C E R T B E S Æ T NING
VIOLIN I

Helena Jiříkovská,
gæstekoncertmester
Ian van Rensburg
Johanna Tolvanen
Tue Lautrup
Hanne Holt Nielsen
Todd Cadieux
Katrin Djordjevic
Sønnichsen
Matthias von Niessen
Matthias Gahl
Peter Clemson Steensgaard,
kontrakt
Romane Queyras, kontrakt

C E L LO

Eugene Hye-Knudsen
Brian Friisholm
Jens Lund Madsen
Ananna Lützhøft
Chiao-Hui Hwang
Fang-Yu Liang

VIOLIN II

B R AT S C H

Christine Hagge Larsen
Nikolaj Lind Pedersen
Lars Kvist
Lise Pehrson
Eva Paulin
Morten Møller
Ático Razera
Mikkel Schreiber, assistent

Thomas Lennartz

Baroque for lovers

Lisa Maria Cooper
Flemming Aksnes
Niklas K. Mouritsen, kontrakt
Jari Kamsula
Klaus Gottlieb

Brass and
passion

TROMPET

KO N T R A B A S

David McIlfatrick
Erik Higgins
Christian Jørgensen
Poul Erik Jørgensen
Frank Christensen
F LØ J T E

Sarah Foldager
Birgitte Bærentzen Pihl
Marta Wisniowska
Erik Søndergaard Jensen
Vibeke Lund Nielsen
Charlotte Hald Lauridsen
Pernille Jönnsson Nüchel
Jens Astrup
Arnold Baker
Henrik Teistrup, kontrakt

HORN

Kim Hansen
Anders Kildahl Larsen
Martin Schuster
William Castaldi, assistent
BASUN

Marek Stolarczyk
Alejandro García Sánchez,
kontrakt

Lena Kildahl Larsen
Judith Werle
Anne Sophie Rønne Andersen,
kontrakt

Jens Vind

OBO

TUBA

Oliver Nordahl
Ekaterina Bergstedt, kontrakt
Linnea Westblom, assistent

BASBASUN

Janus Mogensen , assistent

PAU K E R

Jes Jensen

KLARINET

Mathias Kjøller
Patricia Martin, kontrakt
Kristian Flagstad

8. - 18. november 2018
Aarhus og Mariager
Hør stjernerne med
Sigurd Barrett!

S L AG TØ J

Anders Lynghøj
Nikolaj Petersen, kontrakt
Rune Schuster, kontrakt

Symfonikoncerter

FAG OT

Yuan Tianwei, assistent
Eric Beselin

HARPE

Mette Nielsen, assistent

Festhøjmesse

Bernstein og hans
symfoniske salmer
Víctor Contreras

Flavio:
Opera i Den Gamle By

Festivalåbningskoncert: Kærlighed, død og forvandling (symfonikoncert): Musikhuset Aarhus
8. nov. 2018 - Flavio - opera: Den Gamle By 10. nov. 2018 - Baroque for lovers - Ulrik SpangHanssen og Randers Kammerorkester: Musikhuset Aarhus 10. nov. 2018 - Orgelkoncert med
Thomas Lennartz: Mariager Kirke 11. nov. 2018 - Masterclass med Eric Lebrun: Mariager Kirke
13-14. nov. 2018 - Brass and passion - med Poul S. Jacobsen: Vor Frue Kirke, Aarhus 13. nov.
2018 - Orgelkoncert med Víctor Contreras: Musikhuset Aarhus 14. nov. 2018 - Symfonikoncert: Elskelig og egenrådig: Musikhuset Aarhus 15. nov. 2018 - Familiekoncert med Sigurd
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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Husk at
venneforeningen
holder gratis optakt
for alle før hver
torsdagskoncert.
Se programmet på
www.asov.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

Medlemskab giver
fri adgang til særlige
prøver/generalprøver,
gratis medlemsblad
samt uvurderlig støtte
til byens orkester.

SymfoBusiness er et kulturfremmende
værdi
partnerskab og et direktørnetværk — samt et berigende oplevelsestilbud for alle ansatte i de virksomheder, som samarbejder med Aarhus
Symfoniorkester.

Meld dig ind på
www.asov.dk

eller ved henvendelse til formand
Tove Christensen, dr. med.
asov.tc@gmail.com
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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.
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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
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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
BILLETSALG: TLF. 8940 4040 · MUSIKHUSETAARHUS.DK
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