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Enkelt og enestående

Enkelt og enestående

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

H A N S A B R A H A M S E N ( 1 9 5 2-)

Ten Sinfonias (2010)

20 MIN

WO LFG A N G A M A D E US M OZ A R T ( 175 6 -179 1 )

Fagotkoncert (1774)
1
2
3

19 MIN

Allegro
Andante ma adagio
Rondo: Tempo di menuetto

PAU S E

25 MIN

LU DWI G VA N B E E TH OVE N ( 17 70 -1 8 27 )

Symfoni nr. 8 (1812)
1
2
3
4

26 MIN

Allegro vivace e con brio
Allegretto scherzando
Tempo di menuetto
Allegro vivace

VA R I G H E D I A LT C A . 9 0 M I N

M E DV I R K E N D E

Victor Aviat

Eric Beselin

D IRIGE N T

F AG OT

”Underholdende” er ikke det samme
som underlødig. Tværtimod, faktisk, når det er d’herrer Mozart og
Beethoven, som er i opløftet stemning.
Ved denne koncert spiller vi musik, der
ikke tager sig selv alt for alvorligt. Både
Mozart og Beethoven er i det legesyge
hjørne – Beethoven i sin lyse, morsomme 8. symfoni, som er både humoristisk
og humørfyldt. Og så får vi chancen
for endelig at høre en fagot spille solo!
Aarhus Symfoniorkesters solofagottist
gennem 28 år, Eric Beselin, viger pladsen for nye kræfter – og hvilken bedre
måde at slutte af på end med Mozarts
fagotkoncert: Legende munter musik,
der ganske enkelt er sjov at lytte til.
Aftenen krones med et billedskønt
værk af dansk musiks superstjerne,
Hans Abrahamsen. Abrahamsen skriver musik, som gør lytteren nysgerrig.
Hans Ten Sinfonias er ti begyndelser, ti
skarptskårne ”stofprøver”.

Abrahamsen
Ten Sinfonias

Hvis Danmark har nogen superstjerner
inden for klassisk musik, så må Hans
Abrahamsen siges at være en af dem.
Han har skrevet musik på bestilling til
blandt andet Berlinerfilharmonikerne,
og de seneste år har han modtaget to
af de største priser for klassisk musik,
Grawemeyer-prisen i 2016 og Léonie
Sonnings Musikpris for 2019.
Jes Vang

D E SIG N & L AY O U T
Claude Monet: Cap d’Antibes, Mistral (1888) [udsnit]

Hans Ten Sinfonias er en genskrivning
af et tidligere værk, hans første strygekvartet. Det er en af denne komponists
særtræk, at han ofte går tilbage – nogle
gange til egne værker, nogle gange til
andres. I dette tilfælde til den simplistiske, næsten minimalistiske stil,
som han dyrkede tidligt i sit virke.
Strygerstemmerne er for øvrigt – ifølge
et dogme, som komponisten har pålagt
sig selv – de samme som i strygerkvartetten (basstemmen er dog naturligvis
tilføjet).
Musikken er på én gang præget af et
personligt tonesprog – og en meget
stor klanglig og nogle gange ligefrem
melodiøs skønhed. Af og til kan visse
passager ligefrem opfattes som nybarokke, indtil der pludselig optræder en
vending eller en klanglig ændring, der
igen fæstner os solidt i Abrahamsens
univers. I Ten Sinfonias optræder de
dramatiske sneklange i strygerne side
om side med stillestående blæserklangflader og insisterende orkesterklange. Orkesterbesætningen mimer
for øvrigt et barokorkester med kun
oboer og fagotter i træblæsersektionen. Men modsat eksempelvis Bachs
Das Wohltemperierte Klavier arbejder
disse ti satser sig frem mod C-dur i
stedet for at tage udgangspunkt i den
– som om tonearten er et slutresultat,
som resten af satserne må arbejde sig
frem til. Og da vi endelig når frem er det
virkelig som at komme hjem til Bach.
Abrahamsen skriver musik, som gør en

nysgerrig. Den er en lille smule hypnotiserende – og meget, meget smuk.

Mozart
Fagotkoncert i B-dur, K.191

Der er musik, som man opsøger, fordi
man allerede kender den eller i hvert
fald har hørt om den. Og så er der musik, som dukker op, når man glemmer
at slukke for CD’en. Før nogen bliver
fornærmede på Mozarts vegne skal lige
nævnes, at dette er et eksempel fra en
af Jan Guillous romaner, hvor helten i
en feberdøs hører netop Mozarts fagotkoncert, fordi der er Mozarts klarinetkoncert på den anden side af båndet.
Og skal vi være helt ærlige (her mellem
dig og mig, kære læser) er der nok
mange, der har det sådan med Mozarts
fagotkoncert. Faktum er, at der ganske
enkelt er grænser for, hvor meget musik, man kan kende.
Heldigvis kommer vi engang imellem
til at lade CD’en køre, lytter til radioen
– eller går til koncert, hvor denne koncert bliver spillet. Og gudsketak og lov
for det, for koncerten er en lille perle.
Den er skrevet af en 18-årig Mozart,
som aldrig havde skrevet en koncert
for et blæserinstrument før. Det lod til,
at han kunne lide det, for faktisk har
Mozart formodentlig skrevet endnu
fire værker for instrumentet; de er
imidlertid desværre gået tabt.
I første sats giver han virkelig solisten
mulighed for at vise, hvor agil fagotten
er, hvor hurtigt den kan artikulere og
hvor stor en ambitus den har – uden

nogensinde at give køb på en underholdende dialog med orkestret. Selvom
koncerten kræver sin solist er der
meget langt til tomt virtuoseri. Den
langsomme sats er meget sangbar, og
fagotten udveksler høfligt meninger
med resten af orkestret – så galant, som
kun en fagot kan være. Den sidste sats
er en udadvendt rondo, som er nobel og
værdig og alligevel med et venligt glimt
i øjet.
Alt i alt er denne koncert en fantastisk
reklame for et af orkestrets mest oversete instrumenter. Faktisk har man lidt
lyst til at løbe ned til nærmeste musikskole og høre, om man ikke kan komme
til at spille fagot, når man hører musikken – og det er måske i virkeligheden
den bedste kvalitetsmarkør for et værk.

Beethoven
Symfoni nr. 8, op. 93

Galant er også ordet, som falder en
ind, når man hører begyndelsen på
Beethovens 8. symfoni. Det er en af
de mindre spillede (ligesom den 4.
symfoni, som vi spillede tidligere på
sæsonen; denne sæson tager vi os nemlig kærligt af de ”uelskede” Beethovensymfonier). Det er den formentlig af
samme grund som den fjerde symfoni:
Den er sakset inde mellem to uhyre
bemærkelsesværdige symfonier, og så
kan det godt være lidt svært at komme
til orde. Måske især, når man har et
mere belevent og mindre frembrusende gemyt end sine to søskende.
Tager man imidlertid den 8. symfoni
på sine egne præmisser er historien en

helt anden. Den er nemlig god – og så
er den fyldt med humor. Det mærker
vi allerede i første sats, der starter i et
muntert, udadvendt tonesprog og satsen igennem er fyldt med kontraster
og accenter. Her er fine blæsersoli, og
det hele virker til at være skrevet med
et humørfyldt glimt i øjet. Det fortsætter i anden sats – helt ned i titlen,
som er ”allegretto scherzando”. Her
leger Beethoven med wienerklassiske
virkemidler med en overlegenhed, der
signalerer, at nok tager han musikken
alvorligt – men derfor kan man jo godt
have det sjovt. Det har musikerne, fra
de korte toner i træblæserne til strengeknipsene og staccato-melodierne i
strygerne. For øvrigt mener man, at de
korte toner, der ligger under hele værket som en gående rytme er Beethovens
kærlige parodi af den nyopfundne
metronom – eller måske af Haydns
symfoni ”Uret”. Det spøgefulde fortsætter i tredje sats’ menuet, og faktisk

har denne symfoni på sin vis to tredje-satser i stedet for den traditionelle
smukke langsomme andensats og den
kække, skæmtende tredjesats. Tredje
sats er formmæssigt en helt traditionel
menuet, hvilket er usædvanligt – for
Beethoven. På dette tidspunkt havde
han nemlig videreudviklet denne sats
til noget andet og mere dramatisk,
og derfor er den helt klassiske brug af
formen her en venlig hilsen tilbage i
musikhistorien. I fjerde sats får vi et
mere dramatisk udtryk, der imidlertid
stadig er sig sit slægtskab med det
muntre bevidst.
Og til det der med spørgsmålet om,
hvorfor symfonien ikke er mere populær, lader vi Beethoven få det sidste ord.
Han blev spurgt, hvorfor den ottende
symfoni var mindre populær end den
syvende og svarede: ”Fordi den ottende
er så meget bedre.” Den kan vi så tygge
lidt på, kan vi.

Fagotter og gorgonzola?
Fagottens historie udredes med en række appetitvækkende
musikeksempler af tidl. musikchef Leif V. S. Balthzersen,
Du finder artiklen under "Baggrundshistorier" på vores
hjemmeside.
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Eric Beselin

Victor Aviat

D IRI G E N T

Aftenens dirigent er ikke fremmed for
træblæserne; han er nemlig uddannet
oboist. Victor Aviat (født i 1982) var
oboist i Opernhaus Zürich og i Lucerne Festivalorkester, men efter at have
videreuddannet sig begyndte han at
dirigere. Han har blandt andet dirigeret Orchestre National de Montpellier,
Luxemburgs filharmoniske orkester og
på Opéra de Lyon, og i 2016 blev han
udnævnt til Bournemouth Symphony
Orchestras Leverhulme Young Conductor in Association.

Selv ser han en tæt sammenhæng mellem det at være musiker og dirigent:
“Jeg mener, at det at være dirigent
er en forlængelse af at være musiker.
Direktion kræver andre evner – f.eks.
kommunikation, at kunne lede andre
og viden om musik. Så jeg ser mig selv
som en musiker, der blev dirigent,” siger Victor Aviat.
Victor Aviat dirigerede første gang
Aarhus Symfoniorkester sidste sæson,
hvor hans indsats var så overbevisende,
at han blev inviteret tilbage.

FAGOT

Nogle gange er det nødvendigt med en
udførlig beskrivelse af solisten – andre
gange er ord næsten overflødige. Det
sidste er tilfældet med Eric Beselin,
som har været orkestrets solofagottist
siden 1987. Men lad os alligevel fortælle
lidt om ham: Han er i besiddelse af et
enestående teknisk overskud, og han er
en myreflittig og ihærdig musiker, som
altid stræber efter det perfekte. Han er
både en kompromisløs musiker og en
dygtig holdspiller, hvilket blandt andet
blev belønnet med Sydbanks regionale
musikpris i 2011 – og igen i 2012, denne
gang i nationalt regi.
Han er født i Genève, har boet i så forskellige lande som Puerto Rico, Tyskland, Frankrig, Sverige og Danmark
og taler fem sprog flydende. Ud over
musikken er han et nysgerrigt og enga-

geret menneske, en filantrop og lidt af
en samler - bl.a. på barokinstrumenter
Tonerne fra Mozarts fagotkoncert
markerer i øvrigt både en begyndelsen
og – en slags – afslutning: det er nemlig
samme værk, som Eric Beselin i sin tid
vandt solostillingen på i orkestret, og
som nu markerer et skift fra 1. solofagot
til 2. solofagot efter aftenens koncert.
Stafetten gives videre til den unge
australier, Justin Sun, som træder ind
i orkestret 1. marts.
Vi skal altså hverken undvære Erics
klang eller indflydelse i orkestret, ligesom man kan opleve ham i alskens
andre musikalske sammenhænge på
fagot, barokfagot og barokobo – eller et
af de andre instrumenter, han har lært
sig selv at beherske i mellemtiden.

KON C E R T B E S Æ T NING
VIOLIN I

Ian van Rensburg
Johanna Tolvanen
Tue Lautrup
Hanne Holt Nielsen
Todd Cadieux
Katrin Djordjevic
Sønnichsen
Matthias von Niessen
Matthias Gahl
Peter Clemson Steensgaard,
kontrakt
Louise Gorm Nielsen,
assistent
Lisa Maria Vogel, assistent

Nikolaj Lind Pedersen
Lars Kvist
Lise Pehrson
Eva Paulin
Morten Møller
Ático Razera
C E L LO

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

Sarah Foldager
Birgitte Bærentzen Pihl
Marta Wisniowska
Vibeke Lund Nielsen
Søs Nyengaard
Pernille Jönsson Nüchel
Jens Astrup
Arnold Baker
Hanne Askou, assistent
Leevi Nielson, assistent

Erik B. Higgins
Christian Jørgensen
Frank Christensen
Poul Erik Jørgensen
Mads Uldall-Jensen, assistent
F LØ J T E

Lena Kildahl Larsen
Neus Signes Llinares,
kontrakt

OBO

B R AT S C H

Luminita Marin
Christine Hagge Larsen

Oliver Nordahl
Malene Bjerg Poulsen
Daniel Bogorad, assistent
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Mathias Kjøller
Kristian Flagstad

FAG OT

Britta Cortabarría Adde,
assistent
Daniel Handsworth, kontrakt
HORN

Flemming Aksnes /
Lisa Maria Cooper
Carsten Adrian
TROMPET

KO N T R A B A S

VIOLIN II

KLARINET

Anders Kildahl Larsen
Martin Schuster
PAU K E R

Jes Jensen

S
S
E
N
USI
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 2019
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
Sydbank
Vola

Vær m e d t i l at s t øt t e

Aarhus Symfoniorkester
b l i v m e d l em a f
A a r hu s S y m fo n i o r k e s t e r s Ve n n e r

Bliv fadder

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

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
»» Danske Andelskassers Bank
»» 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

Se programmet på
www.asov.dk

»» 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
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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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Boston Symphonic Chamber Players
Mozart: Obokvartet i F-dur, KV 370.
Barber: Summer Music for blæserkvintet
Francaix: Decet for blæser- og strygekvintet.
Beethoven: Septet i Es-dur for strygere og blæsere, opus 20
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