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DUTILLEUX & MAHLE R

Himmelhvælvets tonefald

Himmelhvælvets tonefald

PR O GR A M

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

H E N R I D UTI LLE UX ( 1 9 1 6 - 2 0 1 3)

Correspondances (2003)
1
2
3
4
5

Gong I (R. M. Rilke)
Danse cosmique (P. Mukherjee)
A Slava et Galina... (A. Solsjenitsin)
Gong II (R. M. Rilke)
De Vincent à Théo... (V. van Gogh)

PAU S E

22 MIN

25 MIN

G USTAV M A H LE R ( 1 8 6 0 -1 9 1 1 )

Symfoni nr. 4 (1901)
1
2
3
4

Bedächtig, nicht eilen
In gemächlicher Bewegung, ohne Hast
Ruhevoll, poco adagio
Wir geniessen die Himmlischen Freuden. Sehr behaglich

58 MIN

VA R I G H E D I A LT C A . 10 5 M I N

MEDV I R K E N D E

Marc Soustrot

Henriette Bonde-Hansen

D IRIGE N T

SO P R A N

Overjordiske klange. Musik, der overskrider vores simple hverdagsverden
og åbner porten ind til en verden af
klang og tankerækker så uendelige, at
vi ikke helt ved, hvornår de stopper.
Musik til himlen. Intet mindre.
Det er – på hver deres måde – Dutilleux
og Mahlers musikalske projekter.
Dutilleux i klange, der tårner sig op
i skønhed og forsvinder i afgrunden.
Mahler i sin stadige vekslen mellem
håb og afmagt, ironi og en dybfølt håbefuldhed, der aldrig brænder ud.
Vores franske chefdirigent har et helt
særligt forhold til Dutilleux: ”Dutilleux
er en af de bedste komponister overhovedet, og hans musikalske teknik og
klanglige transparens stammer direkte
fra Debussy,” fortæller Marc Soustrot.
Og hvorfor så Mahler sammen med
Dutilleux? ”Det er sangen, der forbinder dem,” siger Marc Soustrot.
Mahler og Dutilleux er musikalske
åndsfæller, adskilt af et århundrede,
forenet af deres projekt: At skrive himlen ned på jorden og ind i koncertsalen
gennem deres musik.

Dutilleux
Correspondances

Jes Vang

Gåsehud. Dutilleuxs klangverden er
noget helt for sig selv, på en gang avanceret og fremmedartet – og alligevel
indlysende og sært inviterende i al

D E SIG N & L AY O U T
Benjamin West: Moses Shown the Promised Land (1801)

sin modernitet. Dutilleux er ikke bare
frygtløs i sin omgang med klang, men
også med genrer: Correspondances
er således et af komponistens senere
værker – og den første sangcyklus med
orkester, som han har skrevet. Han
kastede sig således ud i denne for ham
helt nye genre i en alder af 87 år.
“Correspondances” betyder direkte
oversat korrespondance, men i fransk
litteratur er det også en betegnelse for
en overensstemmelse mellem eller
sammenblanding af sanserne. Det er en
definition, der er inspireret af digteren
Baudelaire, og det er ikke tilfældigt, at
vi pludselig blander litteratur ind i musikken: ”Baudelaire er det menneske,
der har haft størst indflydelse på mig,”
sagde Dutilleux. ”Jeg er meget optaget
af 1800-tallet og dets digtere – først og
fremmest Baudelaire. Han forfølger
mig stadig.”
Denne sansernes sammenblanding
spejles i værket, hvor sangerens stemme fødes ud af musikken, fra den indledende gong i første sats til klarinetten
i den kosmiske dans i anden sats. Her
høres himlens flammer (som teksten
omtaler) tydeligt i sopranens dramatiske himmelstræbende tonerækker.
Mellemspillet er en ganerenser med
messingblæserne i centrum. I tredje
sats, ”Til Slava og Galina” (til en tekst
af Solsjenitsin) bevæger sangerens
stemme sig også ned i et dybere leje, og
satsen – værkets længste – skifter mel-

lem at være dramatisk og melankolsk.
Med Gong II er vi tilbage i stemningen
fra første sats (sjovt nok spiller gongen
ikke nogen stor rolle her musikalsk).
I ”Fra Vincent til Théo” – breve fra
van Gogh til hans bror – er der fokus
på træ- og messingblæsere, og værket
slutter på en udstrakt høj tone, som om
klangen rækker ud efter himmelhvælvets tonefald.
Teksterne kommer fra forskellige
kilder, men fælles for dem er, at de alle
behandler menneskehedens plads i
kosmos. Deres kilder er meget forskellige – Rilke, Solsjenitsin, østens mystik
– men Dutilleux skaber alligevel en høj
grad af sammenhæng i værket. Måske
fordi værket er bygget på virkelige breve til virkelige mennesker. Teksterne
er således ikke fiktion, men vinduer ind
i andre menneskers liv.
Dirigenten Esa-Pekka Salonen er en af
dem, der har indspillet Correspondances
(for øvrigt på opfordring af komponisten selv). Han fortæller, at der altid er
et meget stærkt fortællende element i
Dutilleuxs musik. ”Dutillleux har sans
for harmoni – uden nogensinde at falde
tilbage på traditionel harmonik. Hans
klange er transparente, og der er tit en
underliggende fornemmelse af flygtighed og sorg i hans musik. Der er altid et
underliggende mørke i musikken, selv
når den er lys. Hans musik altid ’rigtig’,
selv når den er dissonant og tonesproget uhyre komplekst.”

Mahler
Symfoni nr. 4

Fem forskellige symfoniske satser. Så
mange har den lille melodi ”Das himmlische Leben” inspireret hos Mahler, og
en af dem er den sidste sats i den fjerde
symfoni. Men selvom den kommer
sidst i symfonien, kom den først i kompositionsprocessen: Den stammer fra
Des Knaben Wunderhorn, en samling af
traditionelle tyske digte, som inspirerede Mahler fra han første gang stødte
på dem i 1887 og mange år frem; faktisk
var det kun en enkelt af hans sange i
de næste 14 år, som ikke stammede
fra denne samling. ”Das himmlische
Leben” (eller ”Der Himmel hängt
voll Geigen”, som digtet oprindeligt
hedder) er en naivistisk lille folkesang
fra Bayern om himmeriges vidundere.
Egentlig havde Mahler skrevet den
som sidste sats i tredje symfoni – men
han ombestemte sig og brugte den i
stedet i fjerde symfoni.
Det betyder, at det bliver den fjerde
symfonis opgave at færdiggøre den
fortælling, som Mahler begyndte i den
tredje symfoni – og den sidste sats er
således afslutningen på ikke bare en,
men to symfonier. Som altid peger
Mahlers musik ud over sig selv, både
indenfor komponistens egne værker og
videre ud i verden.
Det er en fortælling om bevægelsen fra
skyld til tilgivelse, fra kompleksitet til
simplicitet – og fra det jordiske til det
himmelske. Det sker uden en egentlig
programtekst; dertil er Mahlers projekt
for komplekst. Det er en udvikling, som
ikke bare kan aflæses i teksterne, men

også i musikken: For at formidle denne
vej mod uskyld bliver satserne stadig
mindre komplekse gennem symfonien
for til sidst at forene tekstens budskab
og musikkens form i den uskyldsrene
og afklarede sidste sats.
Allerede i symfoniens allerførste takter
varsler Mahler, hvor vi ender henne.
Klangen af bjælder og fløjter er det,
som senere vil møde os i himlen. Det er
dog blot et kort glimt, før vi bliver introduceret til en enkel melodi, der (som
oftest i Mahlers univers) udvikler sig i
komplekse retninger. Der er en næsten
barnlig naivitet i mange af temaerne,
for eksempel den gæve obo. Bjælder
vender tilbage flere gange, men med
stadigt mindre idylliske resultater.
Mahlers karakteristiske fordobling af
instrumenter giver selv de smukke unisone fløjter en sær ildevarslende klang
– eller også er det blot den erfarne
Mahler-lytter, som ved, at idyl sjældent
optræder uden sin modpol hos denne
komponist. Som om uskylden bliver
holdt op som et eftertragtelsesværdigt
ideal, hvis umulighed herefter bevises.
Mahlers musik er så interessant, fordi
hans ironiske flertydighed altid bibringer musikken (og dens fortolkning) et
væld af nuancer. Hen mod slutningen
får vi et sært modløst hornsignal før en
slutning, der ikke helt ved, om den skal
være majestætisk eller lidt kejtet; som
en bombastisk erklæring, som afsenderen ikke selv helt tror på.
Anden sats er bygget over en dyster
historie om en violinist, der leder sine
ofre i døden. Denne rolle spilles af
soloviolinen, som har stemt sit instru-

ment en hel tone op for at give det en
mere rå og folkemusikalsk tone. Der er
i det hele taget noget skævt med denne
musik; hornsignalet i begyndelsen er
alt andet end triumferende, og blæsernes overdrevne accenter henleder
opmærksomheden på noget kunstlet
i musikken – som om musikken siger
”Se mig” i stedet for at formidle et
udtryk, og tilløbene til idyl er korte
og ofte afbrudte. I stedet for at lægge
den langsomme sats pænt til ro, stiger
spændingen og det ukomfortable hen
mod slutningen, sluttet af med grove
strengeknips i soloviolinen og – som
for at få det sidste ord – en fløjtesolo
med en vildt overdrevet accent.
I tredje sats er vi et helt, helt andet
sted med den langsomme strygermelodi. Satsen er inspireret af synet
af en gravsten, hvor den afdøde lå
afklaret med foldede arme i den evige
søvn. Orkesterklangen er med sine
håbefulde, smukke romantiske klange
som nat og dag i forhold til anden sats.
Obosoloerne er som selve inkarnationen af håb, en genskabelse af det,
der blev sønderbrudt i anden sats – en
forhåbning om noget højere, og på sin
vis også en overenskomst med lytteren
om, at vi kan stole på komponisten og
hans musikalske projekt. Midtvejs
kommer vi ind i en pastoral stemning
af munterhed og skovtur, nænsomt og
lyrisk – for eksempel overdøver oboerne næsten helt en af de ellers allestedsnærværende hornsignaler. Klimakset
giver os et glimt af den E-dur, som
kommer til at symbolisere det himmelske i næste sats. Satsen slutter ganske,
ganske svagt – men i dur, og går næsten

direkte over i sidste sats, hvor en lys
klarinetsolo slår fast, at vi endelig er i
en dur-toneart.
Så kommer den menneskelige stemme endelig i spil – for at gengive det
himmelske. Om end det himmelske
liv faktisk er temmelig hverdagsagtigt:
Englene bager brød, Skt. Peter fisker
i en dam, men alligevel er der ”ingen

musik på jord, som nogensinde kan
sammenlignes med vores.” Bjælderne
vender endelig tilbage i en markering
af, at det himmelske er kommet nærmere, og satsen lægges til ro. Uroen fra
anden sats er glemt, og alt er godt.

Man hører ingen jordisk
tummel i Himlen
Den 4. symfoni er i lange stræk mere optimistisk musik,
end man er vant til hos Mahler. Find ud af hvorfor i Leif
V.S. Balthzersens seneste artikel i serien af "Baggrunds
historier" på vores hjemmeside.
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Johann Sebastian Bach

JULEORATORIUM

I-III

Nina Bols Lundgren
Stina Schmidt
Emil Lykke
Teit Kanstrup
Vor Frue Kirkes Kantori
Aarhus Bach-Orkester
Dirigent Poul S. Jacobsen

200 kr. (u. 25 år: 150 kr.) www.billetlugen.dk, tlf. 70 26 32 67
Musikhuset Aarhus 89 40 40 40 - og ved indgangen fra kl. 18.45

KON C ER TBE SÆ T NI NG
VIOLIN I

Emily Davies,
gæstekoncertester
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
Karoliina Koivisto, assistent
Lise Maria Vogel, assistent
Louise Gorm Nielsen,
assistent

Patrick Ruthland, assistent
Mikkel Schreiber, assistent
C E L LO

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

David McIlfatrick
Christian Jørgensen
Poul Erik Jørgensen
Frank Christensen
Andreas Bennetzen, assistent
Alf Brauer, assistent

VIOLIN II

Sarah Foldager
Birgitte Bærentzen Pihl
Marta Wisniowska
Erik Søndergaard Jensen
Vibeke Lund Nielsen
Charlotte Hald Lauridsen
Søs Nyengaard
Pernille Jönsson Nüchel
Jens Astrup
Eva Paulin
Arnold Baker
Henrik Teistrup, kontrakt
Hanne Askou, assistent
B R AT S C H

Luminita Marin
Christine Hagge Larsen
Nikolaj Lind Pedersen
Lars Kvist
Lise Pehrson
Morten Møller
Ático Razera
Robert Karlsson, assistent

HORN

Flemming Aksnes
Jari Kamsula
Klaus Gottlieb
Niklas Mouritsen, kontrakt
TROMPET

Kim Hansen
Anders Kildahl Larsen
Martin Schuster
BASUN

Marek Stolarczyk
Jure Medvešek , kontrakt

BASBASUN

Lars Peder B. Sørensen,
assistent
TUBA

Jonathan Borksand Hanke

F LØ J T E

Lena Kildahl Larsen
Judith Werle
Ann Sophie Rønne Andersen,
kontrakt
Osrath Weinberger, assistent

OBO

Oliver Nordahl
Malene Bjerg Poulsen
Ekaterina Bergstedt, kontrakt

PAU K E R

Jes Jensen
S L AG TØ J

Anders Lynghøj
Nikolai Petersen, kontrakt
Rune Schuster, kontrakt
Jonas Weitling, assistent
HARPE

Sophia Warczak , assistent

KLARINET

Mathias Kjøller
David Botella Pascual,
kontrakt
Kristian Flagstad

FAG OT

Justin Ruo-Fei Sun, assistent
Eric Beselin
Anna Moe, assistent

CELESTE

David Strong, assistent
A K KO R D E O N

Frode Andersen, assistent

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

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.

Henriette Bonde-Hansen

S OP RA N

Henriette Bonde-Hansen har i en
generation været en af Danmarks førende sopraner. Hun har med omhu
og begavelse forvaltet sit talent og står
i dag på toppen af sin karriere med en
blomstrende, virtuos stemme og et
enestående kunstnerisk overskud.
Hun har et omfattende operarepertoire, som udover alle de store Mozartroller indbefatter de kvindelige
hovedpartier i Elskovsdrikken, Lucia
di Lammermoor, Romeo og Julie,

Rigoletto, Rosenkavaleren, Pelléas og
Mélisande, I Puritani, og mange flere.
Henriettes koncertrepertoire spænder
mindst lige så vidt; fra Beethoven,
Brahms, Fauré, Liszt, Debussy,
Nielsen, Delius over Chausson – og så
selvfølgelig Mahler og Dutilleux. Som
en af få danske sopraner mestrer hun
både Dutilleuxs ekstremt krævende
Correspondances og den himmelske
fjerde sats i Mahlers 4. symfoni; en
åbenbaring, vi alle får glæden af i aften.
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Tredobbelt jul og jublende obo
Musik af Corelli, Vivaldi, Händel m.fl.

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

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
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RNADaniel
TIONAL Lanthier og Eric Beselin, obo
E ASlotskirke:
Skanderborg
Lørdag 8. december 2018 kl. 16.00
VIS

Musikhuset Aarhus: Søndag 9. december 2018 kl. 15.00
Billetter, Aarhus: 85-160 kr. Købes ved døren og på www.billetlugen.dk
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Mesterkoncerter

Tre store pianister i Lille Sal

Katrine
Gislinge

Debussy, Schumann,
Beethoven og Sørensen

7. APR

Ewa
Poblocka
Bach og Chopin

1. DEC

Jens Elvekjær
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Beethoven, Schumann og Abrahamsen

10. MAR

