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BRUCKNER

Uafvendelig. Ufravigelig.
Uomgængelig.
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67 M I N

Allegro moderato
Adagio. Sehr feierlich und sehr langsam
Scherzo. Sehr schnell
Finale. Bewegt, doch nicht schnell

VA R I G H E D I A LT C A . 67 M I N

MEDV I RK E N DE

Leif Segerstam

D I R I G E NT

Segerstams rolle som 1. gæstedirigent, de medfølgende koncertaktiviteter
og indspilninger er gjort mulig med støtte fra Det Obelske Familiefond
og Augustinusfonden.

Uafvendelig. Ufravigelig.
Uomgængelig.
A F C H R I STI N A B L A N G STR U P DA H L

Den bedst kendte symfoni af en af de
bedst kendte komponister: Bruckners
syvende symfoni indeholder den mest
henrykte åbning af alle hans værker
og ender i rendyrket eufori. Mellem
disse yderpunkter er en rejse præget af
passager med strålende klarhed, hjer
teskærende melankoli og en dæmonisk
energi, der får lov til at bryde ud i lys
lue.
I den syvende symfoni skaber Anton
Bruckner en katedral af toner, en hyl
dest til Gud, til den døende Wagner,
og til musikken, der stiger og stiger,
til randen af vores fatteevne og følel
sesmæssige kapacitet – og måske lidt
længere.
Bruckner er en komponist, som er
uforfærdet og insisterende i sit mas
todontiske tonesprog; overbevist om
sit musikalske projekt i en grad, så han
ikke går af vejen for at lade musikken
gjalde af et orkestralt og følelsesmæs
sigt udtræk, hvis lige er svært at finde.

Bruckner
Symfoni nr. 7, WAB 107

Jes Vang

Bruckners musik er stor. Han skaber
enorme katedraler af lyd, nogle gange
så overvældende, at hans klange virker
til at være af en overmenneskelig skala.
De store følelser er altid ledestjernen
for Bruckners musik, ikke mindst i den
syvende symfoni.
D E SIG N & L AY O U T
Kobayashi Kiyochika: The Fury of Monk Raigō (ca. 1900) [udsnit]

Symfonien er en moden mands musik:
Komponisten var helt oppe i fyrrerne,
før han besluttede sig for at begynde at
skrive symfonisk musik (hidtil havde
den stærkt troende Bruckner især
skrevet kirkelig musik), og det var først
som 60-årig med den 7. symfoni, at han
for alvor opnåede anerkendelse.
Bruckners musik er let at gå til; det
samme kan ikke nødvendigvis siges
om komponisten selv. Længe blev han
stort set ignoreret, og efter sin død fik
han ideologiske venner af den slags,
som man godt kan være foruden. Når
man så tilføjer det faktum, at musikvi
denskabsmænd let går i selvsving i en
deløse analyser af de mange versioner
af hans værker, har vi en kombination,
som godt kan gøre vejen til at forstå
ham og hans værker lidt besværlig. Til
de interesserede kan vi fortælle, at vi i
aften spiller Nowak-udgaven, som byg
ger på den såkaldte Gutmann-udgave
fra 1885.
Bruckner var en meget stor beundrer
af Wagner, og det høres ikke mindst i
hans musiks format – både melodisk,
omfangsmæssigt og klangmæssigt. Det
var en af de ting, som gjorde ham svær
at sluge for samtidens kritikere. Her er
eksempelvis en samtidig anmeldelse
af den 7. symfoni: ”Bruckner kompo
nerer som en drukkenbolt. Han er en
virtuos imitator, hvis fantasi er blevet

inficeret med de mest forskelligartede
manifestationer af Beethovens og
Wagners musik – uden nogen modvægt
fra et intellekt, som er ude af stand til at
skelne mellem disse indtryks substans
og værdi, og fuldstændig uden den
kunstneriske evne til at assimilere dem
som én uafhængig individualitet.”

Symfonien starter med et drømmende
tema – og det skal man tage helt bogsta
veligt: Bruckner hævdede nemlig selv,
at han hørte temaet spillet på bratsch i
en drøm og skrev det ned, så snart han
vågnede. Satsen slutter i et af den slags
klimakser, som er så typisk Bruckner:
Stort og fejende.

Det er hårde ord, og under alle om
stændigheder fuldstændig unuancere
de. Eksempelvis var Bruckners projekt
ganske enkelt ikke det samme som
Beethovens. Hvor Beethoven fokuse
rede på udvikling og dramatiske kon
frontationer i musikken er Bruckner
optaget af udvikle den ”stående klang”;
i musikken fornemmer man altid, at
han er organist. Med andre ord: Han
fokuserer på arkitektur frem for ud
vikling. En anden kritiker, Wolfgang
Grandjean, udtrykte det mere nuan
ceret: “Temaet tiltrækker sig opmærk
somhed som en musikalsk ide i sig selv,
ikke på grund af hvad der måtte udvikle
sig fra temaet.”

Anden sats skal være ”meget andægtig
og meget langsom” ifølge komponi
sten, og det har en dyster baggrund:
Bruckner begyndte at skrive satsen,
mens Wagner var meget syg, så satsen
er skrevet i forventning om Wagners
død og begravelse. Ifølge myten skrev
Bruckner bækkenslaget i det store kli
maks i denne sats, da han fik nyheden
om, at Wagner var død. I satsen bruger
Bruckner fire wagnertubaer (det er
første gang, at de bliver brugt i en sym
foni), og en kontrabastuba.

Brahms var for øvrigt heller ikke nogen
stor Bruckner-beundrer. I et citat af
den slags, som er for godt til nogensin
de at blive glemt – ikke mindst, fordi
det siger noget om, hvor barsk tonen
var i datidens musikalske stridigheder
– sagde han: ”Bruckner komponerer
jo ikke symfonier; han komponerer
symfoniske kongeboaer.” Den almene
lytter vil dog (heldigvis!) nok synes, at
der er et stykke vej mellem Bruckners
klangverden og en kvælerslange.

Her bliver vi nødt til at nævne det
med de tvivlsomme venner. Bruckner
er nemlig en af de komponister, som
fik den tvivlsomme ære at have en høj
stjerne hos nazisterne – ikke mindst
takket være denne sats. Eksempelvis
sammenlignede Hitler den syvende
symfoni med Beethovens niende – til
Bruckners fordel – og adagioen blev
spillet i radioen både før den officielle
erklæring om nederlaget i slaget ved
Stalingrad i 1943 og ved nyheden
om Hitlers død. I modsætning til
Wagner har nazisternes kærlighed til
Bruckners musik dog ikke smittet af på
komponistens eftermæle.

Bruckners 7. symfoni er den oftest
opførte af Bruckners symfonier – og
den, der indbragte ham størst succes.

Tredje sats er en scherzo, men langt fra
de mere muntre toner, som ofte optræ
der i en scherzo. Her starter vi i stedet

i Bruckners højintense univers med
fuldt orkesterudtræk og ikke mindst
heftig brug af messingblæserne. Her
er dog også mindre bombastiske
steder, men elegant bliver Bruckner
aldrig. Det har han naturligvis heller
ingen intention om; i stedet er de store
følelser altid ledestjernen for hans
musik. Faktisk har denne symfoni af
og til tilnavnet ”den lyriske”, men når
man hører de store steder forstår man,
hvorfor tilnavnet aldrig rigtig er slået
an. ”Lyrisk” er bare noget helt andet i
Bruckners univers, end det er i andre
komponisters.
Som for at modsige den betragtning
begynder sidste sats faktisk både svagt
og næsten søgende. Finalen skal være
”bevæget, dog ikke hurtig”. I nogle
endog temmelig hårdt trampende uni
sone passager vender den efterhånden

velkendte kompromisløse Brucknerklang dog tilbage, men ofte i afveksling
med lettere passager med både so
loblæsere og strygere.
Selv i sine mest tilbageholdende
øjeblikke (og det er ikke dem, der er
flest af i hans musik) er der en tyngde
i Bruckners musik, der truer med at
knuse al modstand. Der er en uafven
delighed over udviklingen i alle satser –
som om Bruckner sætter en musikalsk
maskine i gang i første sats, hvis rute er
ufravigelig. Det er både tiltrækningen
og bagsiden ved Bruckners musik, og
hvis der er én ting, der karakteriserer
Bruckners musik, så er det, at den ofte
deler sine lyttere op i arge modstande
re og lige så lidenskabelige tilhængere.
Lyt til den syvende symfoni og beslut
selv, hvilket hold, du tilhører.

Et brev fra Anton Bruckner
Tidl. musikchef Leif V. S. Balthzersen beretter om Bruckners
tanker omkring den 7. symfoni, der til dels var skrevet i grænseløs
beundring for Wagner – og som en forudanelse om hans død.
Du finder artiklen under "Baggrundshistorier" på vores hjemme
side.
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Leif Segerstam

D IRIGE NT

Leif Segerstam er født i 1944. Han
er uddannet på Sibelius akademiet
som violinist, pianist og dirigent.
Efterfølgende har han studeret direk
tion på Julliard School of Music i New
York.
Listen af orkestre Segerstam har
været tilknyttet er alenlang. Bl.a. har
han været chefdirigent for Helsinki
Filharmonikerne, DR Symfoniorkester
og det østrigske radioorkester, samt
gæstedirigent for orkestre som
Chicago Symphony og Los Angeles
Filharmonikerne. Han er professor
ved Sibelius akademiet i direktion – og
listen af prominente elever er, ikke
overraskende, også lang.
Den fuldfede romantiske orkester
klang, det nye og det nordiske står Leif
Segerstams hjerte nær. Det afspejles
tydeligt af en lang liste af indspilninger:
Referenceindspilninger af det nordiske
standardrepertoire – Jean Sibelius’ og
Carl Nielsens symfonier – overdådigt
perspektiveret af ny orkestermusik af
finnen Einojuhani Rautavaara, sven
skerne Karl-Birger Blomdahl, Allan
Petterson og danske Per Nørgård.
Dertil indspilninger af klassikerne

Brahms, Mahler, Schnittke, Corigliano,
m.fl. Alt sammen præget af stor musi
kalsk indsigt og smittende livskraft.
Udover sin rolle som dirigent er Leif
Segerstam en komponist med et svim
lende antal orkesterværker på CV’et
– i skrivende stund 327 symfonier – og
ikke overraskende han har også modta
get Nordisk Råds Musikpris (1999) for
sit utrættelige virke for Nordisk musik.
I 2018 skrev Segerstam en treårig kon
trakt med Aarhus Symfoniorkester om
stillingen som 1. gæstedirigent, og pub
likum kan se frem til en række intense
og medrivende – både i indeværende
sæson og de kommende to sæsoner.
Aftenens koncert markerer således
Segerstams officielle tiltrædelse – og
signalerer samtidig begyndelsen på
en indspilningsrække af Bruckners
værker med Segerstam og Aarhus
Symfoniorkester. Optagelserne pro
duceres af den anerkendte producer
Preben Iwan. Der er i øvrigt tale om
en serie af verdenspremierer, da der
endnu ikke findes indspilninger af
Segerstam, der dirigerer Bruckner.

KON C E R T B E S Æ T NING
VIOLIN I

Éléonore Damon,
gæstekoncertmester
Ian van Rensburg
Johanna Tolvanen
Tue Lautrup
Hanne Holt Nielsen
Thea Clemson Anderson
Todd Cadieux
Katrin Djordjevic
Sønnichsen
Matthias von Niessen
Matthias Gahl
Peter Clemson Steensgaard,
kontrakt
Louise Gorm, assistent
Ida Spang-Hansen, assistent
Karolina Koivisto, assistent
VIOLIN II

Patrick Rudland, assistent
Dorthe Byrialsen, assistent
Lander Molinos, assistent
Jan Edlund, 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
Maria Isabel Edlund, assistent
KO N T R A B A S

David McIlfatrick
Erik B. Higgins
Christian Jørgensen
Frank Christensen
Poul Erik Jørgensen
Mads Uldall-Jensen, assistent

HORN

TROMPET

Kim Hansen
Anders Kildahl Larsen
Martin Schuster
BASUN

Marek Stolarczyk
Wojciech Prokopowicz,
kontrakt

Oliver Nordahl
Malene Bjerg Poulsen

Jes Jensen

B R AT S C H

KLARINET

Anders Lynghøj
Rune Schuster, kontrakt

Lena Kildahl Larsen
Judith Werle
Neus Signes Llinares,
kontrakt

OBO

BASBASUN

Jens Vind
TUBA

Jonathan Borksand Hanke

Mathias Kjøller
Kristian Flagstad

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 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 SymfoBusiness-partner er man
derudover garanteret et skræddersyet

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 2019
SÆRLIGE GIVERE

•
•
•

Salling Fondene
Stibo-Fonden
Per og Lise Aarsleffs Fond

FAG OT

Eric Beselin
Daniel Handsworth, kontrakt

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

PAU K E R

S L AG TØ J

Luminita Marin
Christine Hagge Larsen
Nikolaj Lind Pedersen
Lars Kvist
Eva Paulin
Morten Møller
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WAG N E R T U B A

Flemming Aksnes
Jari Kamsula
Jeppe Rasmussen, assistent
Christian Vinther, assistent

Sarah Foldager
Birgitte Bærentzen Pihl
Marta Wisniowska
Erik Søndergaard Jensen
Vibeke Lund Nielsen
Charlotte Hald Lauridsen
Pernille Jönsson Nüchel
Jens Astrup
Arnold Baker
Hanne Askou, assistent
Leevi Nielson, assistent
Lada Fedorova, assistent
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Lisa Maria Cooper
Carsten Adrian
Brendan Thomas, assistent
Klaus Gottlieb
Henriette Holk, assistent

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, virk
somheder 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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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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RESTAURANT BESTILLING: JOHANR.DK · TLF. 2230 0092
Beethoven, Schumann og Abrahamsen

10. MAR

