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Berusende romantisk
af Christina Blangstrup Dahl

En kvik lille forret efterfulgt af 
to dejlige hovedretter lige ud af 
romantikken: Ouverturen til Fidelio 
udgør sammen med Schumann og 
Schubert denne koncerts menu. 

Schumanns Cellokoncert er legende 
lethed for solist og orkester. Koncerten 
er i høj grad musik frem for teknik, og 
her er ingen kappestrid eller modsætning 
mellem solist og orkester. I stedet er 
de to parter forenet i musikmageriet. 

Schuberts store C-dursymfoni er 
brusende og berusende. Lange linjer, 
der driver og lokker lytteren med, altid 
nysgerrig efter at opdage, hvad der fin-
des omkring det næste hjørne. Der sker 
nemlig hele tiden noget hos Schubert. 
Symfonien er fuld af musikalsk drama; 
altid nobel, men fyldt med energi, 
smittende humør og en anelse bid.

Beethoven 
Ouverture til Fidelio, op. 72
Ouverturerne til Fidelio er et godt 
eksempel på, hvorfor det af og til er 
temmelig besværligt at hitte hoved og 
hale i klassisk musik: Først og fremmest 
er der fire af dem. Herudover hedder 
nr. 1 ”Leonore nr. 2” og nr. 2 hedder 
”Leonore nr. 3”. Nummer 3 hedder 
derimod ”Leonore nr. 1”, og endelig har 
nummer 4 ikke noget nummer, men et 
navn, nemlig ”Fidelio”. Til gengæld spiller 
man ofte både ”Fidelio” og ouverture nr. 

3 i løbet af en operaopførelse; nr. 3 bliver 
så stoppet ind længere inde i operaen. 

Nå, men Fidelio er altså den, som 
Beethoven skrev sidst, og som man 
derfor må formode, at han selv var mest 
tilfreds med. Det er også den letteste 
i karakteren af de fire; de to Leonore-
ouverturer, som bliver spillet i dag, det 
vil sige nummer 2 og nummer 3, er små 
helstøbte dramaer i sig selv. I modsæt-
ning hertil kommer Fidelio-ouverturen 
lige til sagen, og efter blot seks minutter 
er vi klar til, at det hele – i vores tilfælde 
Schumann og Schubert – kan begynde.

Schumann 
Cellokoncert i a-mol, op. 129
I stedet for en opera får vi i aften en 
cellokoncert – af en komponist, der ikke 
bare havde hørt Fidelio-ouverturen, 
men også alle de tre andre ouverturer! 
Felix Mendelssohn havde spillet alle fire 
ouverturer med Gewandhaus-orkestret, 
og Schumann var blevet så tryllebundet 
af oplevelsen, at han opfordrede til, 
at de blev udgivet, eftersom de var 
”et monument af foretagsomhed, 
omhu og en enormt talentfuld 
komponists skabende kraft, både 
aktiv og destruktiv.” Desuden takkede 
han wienerpublikummet for at afvise 
operaen, så Beethoven ”i guddommeligt 
raseri” skrev de øvrige ouverturer. Bedre 
indledning til Schumanns cellokoncert 
er det således svært at forestille sig.

Varighed i alt ca. 120 min.

PROGRAM

Claude Monet: Île aux Orties near Vernon (1897) [udsnit] 

MEDVIRKENDE

Marc Soustrot  
DIRIGENT 

Alexander Buzlov  
CELLO

Jes Vang   D E S I G N  & L AYO U T
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Franz Schubert (1797-1828)

Symfoni i C-dur, 
“Den store” (1826)
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Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Ouverture til Fidelio (1814)

Nicht zu schnell 
Langsam
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Robert Schumann (1810-1856)

Cellokoncert (1850)



 to modne symfonier er den ene 
ufuldendt og den anden uendelig. 

”Den store” bliver Schuberts symfoni 
(D944) i C-dur derfor også kaldt. Det 
er der som sagt en god musikalsk årsag 
til – men der er også en meget praktisk 
grund: Navngivningen af Schubert-
symfonier er noget rod. Således har 
denne symfoni, som i dag kaldes for 
nummer 9, tidligere både haft nummer 
7 og nummer 8. Der er også geografiske 
forskelle: Tysktalende musikforskere 
kalder som regel symfonien enten 
nummer 7 eller 8, mens engelsktalende 
forskere normalt kalder den nummer 9. 
Bare for at gøre forvirringen komplet har 
Schubert tilmed skrevet endnu en sym-
foni i C-dur. Derfor kalder man ofte bare 
denne symfoni for ”Den store C-dur-
symfoni”. Så ved vi, hvilken vi taler om. 

En af symfoniens største beundrere 
var som nævnt Robert Schumann, 
der også hørte værket til premieren: 
”Her har vi, udover en mesterlig 
beherskelse af kompositionsfagets 
tekniske detaljer, livet i alle dets faser, 
farver i udsøgte nuancer, udtrykkets 
fineste detaljer og velvalgthed.”

Første sats er fyldt med en energi 
og friskhed af en anden verden. 
Og en verden er netop, hvad man 
træder ind i med denne symfoni; den 
er et univers, som Schubert venligt 
inviterer os indenfor i – og derefter 
tager han os med på en musikalsk rejse 
gennem sine musikalske landskaber. 
Begyndelsen er faktisk en hel sats i sig 
selv med eksposition, udviklingsdel og 

repetitionsdel – fuldstændig ligesom en 
hel sats, men blot komprimeret i nogle 
få takter. Herefter får vi alt fra vævre 
træblæsere, bøse basuner (som Schubert 
brugte som en af de første), og først og 
fremmest melodistumper, der hele tiden 
fastholder lytterens opmærksomhed. 
Satsen ender med en majestætisk 
afslutning, når tempoet går ned. 

Anden sats indledes af den mest 
charmerende obosolo i marchtakt, 
som bliver overtaget af de målbevidste 
strygere. Satsen er et godt eksempel 
på, at selv om Schubert ganske vist 
skriver gentlemanmusik, så kan der også 
være noget på spil i hans musik med de 
voldsomme forte-steder og det efter-
følgende følelsesfulde piano. Anden sats 
er i det hele taget en utrolig kompliceret 
måde at skrive en helt enkel sang på. 

Tredje sats er kvik og kæk. Den er fyldt 
med smittende humør og glæde – og 
lidt bid. Stemmerne skiftes mellem 
at danse nobelt med hinanden og 
udfordre modparten til duel – eller, 
som Schumann udtrykte det: ”En 
samtale mellem intenst menneskelige 
stemmer.” Begge invitationer bliver 
taget op med musikalsk overskud og 
en ikke ringe mængde kamplyst. 

Det smittende humør fortsætter i fjerde 
sats, hvor melodilinjen bærer os videre 
og videre. En af de mest uimodståelige 
træk ved Schuberts musik er de lange 
linjer, der driver lytteren stadig videre. 
Det er ganske enkelt meget svært at 
stoppe en Schubert-symfoni midtvejs; 
man er altid nysgerrig efter at finde 

Schumann hørte faktisk aldrig selv 
sin cellokoncert, for den blev aldrig 
spillet i komponistens levetid. Den 
er skrevet på blot to uger i oktober 
1850. Det var en lykkelig periode i 
komponistens liv; han havde fået et godt 
job i Düsseldorf, og han skrev både den 
”rhinske” symfoni og cellokoncerten i 
løbet af en periode på tre måneder. 

Koncerten kaldte Schumann faktisk for 
et ”Konzertstück” i stedet for ”koncert”, 
og koncerten følger da heller ikke ganske 
standarderne for en koncert: Satserne 
spilles blandt andet uden pause. Det 
gør, at det materiale, som vi første gang 
hører i første sats, gennem hele værket 
udvikles og citeres i én sammenhæn-
gende musikalsk fortælling. Der er dog 
også en mere prosaisk årsag til denne 
struktur: Schumann hadede nemlig 
publikum, der klappede mellem satserne!

Første sats præsenterer det smukt 
syngende tema, som vi kan genfinde 
gennem hele koncerten, og anden sats 
er lyrisk og ganske kort. Tredje sats er 
en brillant, let rondo med en kadence 
ledsaget af orkestret. Det er et træk, der 
er karakteristisk for koncerten: Her er 
ingen kappestrid eller modsætning mel-
lem solist og orkester; i stedet for er de 
to forenet i musikmageriet. Koncerten 
slutter for øvrigt i dur i stedet for mol. 

Det er generelt ikke nogen virtuos 
koncert; den slags mente Schumann 
nemlig ikke, at han kunne skrive. 
Han kendte nu faktisk instrumentet 
temmelig godt, eftersom han var 
begyndt at spille cello efter at være 

tvunget til at opgive klaveret på grund 
af en skade i højre hånd. Så ganske vist 
bliver celloens muligheder udnyttet 
til det yderste, men der er ingen tom 
brillans i denne koncert. Og selvom 
cellisten skal mestre sit instrument til 
fulde, så skal solisten i lige så høj grad 
være en brillant fortolker af musikken. 

Schubert 
Symfoni nr. 9 i C-dur 
”Den store”, D944
Nogle gange har komponister meget 
at takke hinanden for, også ud over 
musikalsk inspiration: Fidelio-ouverturen 
ville som nævnt aldrig være udgivet 
uden Schumanns opfordring til det 
– og Schuberts store C-dursymfoni 
ville aldrig være blevet opført uden 
Schumanns assistance. I tilfældet 
med den store C-dursymfoni besøgte 
Robert Schumann Wien ti år efter 
Schuberts død og så dér manuskriptet 
til C-dursymfonien. Han tog en kopi 
med tilbage til Leipzig, hvor symfonien 
endelig blev opført offentligt, dirigeret 
af Felix Mendelssohn. Schumann 
skrev en ekstatisk artikel og kaldte 
symfoniens længde for ”himmelsk”. 

Helt så himmelsk fandt musikerne i Paris 
og London den nu ikke på grund af de 
lange og svære stemmer for strygere og 
træblæsere. I London brød strygerne 
ligefrem sammen i latter, da de øvede 
finalesatsen, og Wienerfilharmonikerne 
ville kun spille de to første satser. Det 
var i det hele taget en svær symfoni 
efter datidens målestok – og lang: 
En vittighed lyder, at ud af Schuberts



                   
ud af, hvad der findes omkring det 
næste hjørne. Der sker til stadighed 
noget i hans musik; den er hele tiden 
travlt optaget af variationen i de små 
ting, mens de store ting – det vil sige 
temaerne – ofte bliver gentaget. Det er 
uimodståeligt og så medrivende, at man 
godt kan sidde og hoppe en lille smule i 
stolen – metaforisk eller ej. Schumann 
sammenlignede symfonien med ”den 
bedste slags romantisk roman: Den 
slutter aldrig – af alle de bedste grunde.”

Schuberts musik kan godt være drama-
tisk, men den er altid nobel. Dirigenten 
Roger Norrington beskrev det således: 
”Musik behøver ikke at skændes; den 
kan simpelthen fortælle historier. Hvor 
Beethoven gjorde den klassiske form 
dramatisk, g jorde Schubert den lyrisk.” 
Det er nu ikke, fordi Schuberts musik 

mangler drama – men den er ofte af 
en nobel karakter, som faktisk blot 
gør budskabet endnu mere intenst. 

Det er for øvrigt en symfoni, der kan 
have meget forskellig længde – alt 
efter, hvor mange gentagelser, som 
dirigenten beslutter sig for at tage 
med. Derfor kan den vare alt mellem 
45 og helt op imod 60 minutter. Og 
ganske, som Schumann aldrig hørte 
sin cellokoncert hørte Schubert heller 
aldrig sin store C-dur-symfoni. 

Vi slutter med dagens musikalske 
staldtip: Læg mærke til basunerne! 
Schubert er en af de første komponister, 
der giver basunen en rolle som fuld-
byrdet orkestermedlem – hidtil havde 
instrumentet mest være anvendt som 
effekt eller til at doble sangstemmer. 

Schubert, en stak 
noder og Schumann
Det var Schumann, som opdagede Schuberts 

9. symfoni i en stak noder og med ét slag g jorde 
musikhistorien et himmelsk storværk rigere.

Læs konstitueret musikchef Leif V. S. Balthzersens 
fascinerende  historie om Schuberts berømte symfoni

på vores hjemmeside under “Baggrundshistorier”.

WWW.AARHUSSYMFONI.DK

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

Han har været Aarhus Symfoni-orkesters 
chefdirigent siden 2015 og forlængede i 
2018 sin aftale med orkesteret i yderli-
gere tre år.

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 Europa 

og Japan, og i de senere år har han hyp-
pigt dirigeret i Norden, herunder DR 
SymfoniOrkestret. 

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.

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

Marc Soustrot  DIRIGENT



Biografier af Hjarne Fessel & Christina B. Dahl

Den unge russiske cellist Alexander 
Buzlov er født i 1983 og har vundet 
priser ved en række cellokonkurren-
cer som Feuermann-konkurrencen, 
ARD-konkurrencen München og 
Tchaikovsky-konkurrencen i Moskva (i 
sidstnævnte vandt han sølvmedalje samt 
Rostropovich-prisen).

Alexander Buzlov spiller i Ruslands stør-
ste koncertsale og i udlandet som ek-
sempelvis Philharmonie Berlin, Carnegie 
Hall, Herkulessaal München, Lincoln 
Center, La Scala og Théatre des Champs 
Élysées. Han har optrådt med orkestre 
som Mariinskij-teatrets symfoniorkester, 
Orchester des Bayrischen Rundfunks 

og det russiske nationale filharmoniske 
orkester og med dirigenter som Valery 
Gergiev, Yuri Bashmet, Paavo Järvi 
og Leonard Slatkin. Alexander Buzlov 
optræder med musikere som Natalia 
Gutman, Yuri Bashmet, Vadim Repin, 
Leonidas Kavakos og Martha Argerich, og 
er en ivrig optrædende på musikfestivaler 
verden over, herunder Verbier Festival 
(Schweiz), Musical Kremlin og festivalen 
i Menton, Frankrig. Alexander Buzlov har 
optrådt i russisk tv og radio samt radio-
stationer i Tyskland, Schweiz, Frankrig, 
Østrig og USA. Han er uddannet ved 
Moskvakonservatoriet og underviser i dag 
samme sted. 

Alexander Buzlov  CELLO

KONCERTBESÆTNING
VIOLIN I
Cristian Chivu Ivan /
Ian van Rensburg
Tue Lautrup
Hanne Holt Nielsen
Thea Clemson Andersen
Todd Cadieux
Katrin Djordjevic Sønnichsen
Matthias von Niessen
Matthias Gahl
Nadia Kornilova
Thomas Eisner, assistent
Astrid Mikaelyan, assistent
Lisa Marie Vogel, 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
Peter Clemson Steensgaard, 
kontrakt
Ina Tagmose, assistent

BRATSCH 
Luminita Marin
Christine Hagge Larsen

Nikolaj Lind Pedersen
Lars Kvist 
Eva Paulin
Ático Razera
Johannes Pihl, assistent
Jan Edlund, assistent

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

KONTRABAS 
David McIlfatrick
Erik B. Higgins
Frank Christensen
Poul Erik Jørgensen
Alf Brauer, kontrakt

FLØJTE 
Lena Kildahl Larsen
Toril Vik
Judith Wehrle
      
OBO 
Oliver Nordahl
Malene Bjerg Poulsen
Linnea Westblom, kontrakt

KLARINET 
Mathias Kjøller
Kristian Flagstad

FAGOT 
Justin Sun 
Eric Beselin

HORN
Flemming Aksnes 
Carsten Adrian
Klaus Gottlieb
Susanne Skov, kontrakt

TROMPET 
Kim Hansen
Anders Kildahl Larsen
Martin Schuster

BASUN 
Marek Stolarczyk
Wojciech Prokopowicz, kontrakt

BASBASUN 
Jens Vind

PAUKER 
Nikolai Petersen, kontrakt 



Vær med t i l  at  støtte

Aarhus Symfoniorkester
bl iv  medlem af

A arhus Symfoni orkesters Venner

Husk at 
venneforeningen 

holder gratis optakt 
for alle før hver 

torsdagskoncert. 

Se programmet på 
www.asov.dk

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

Søndag den26. november2017
www.jp.dk

***
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Japansk elegance under juletræet
 
Håndlavet, unikt og vifteformet 
smykke i Binchotan-kul*
Vedhæng 599 kr. Øreringe 499 kr.

 

museumsbutikken.dk 

Japansk elegance 

*Trækul fra   japansk  egetræ

Volden 7     8OOO Aarhus C 

Eksklusive briller  -  valgt med omhu

Eksklusive briller  -  valgt med omhu

Højskolekurser 2018
Søg kurser og bestil de nye kataloger påwww.hojskolerne.dk  eller tlf. 33 36 40 40   

2018
Korte kurser1-7 uger

Nogle uger husker man bedre end andre

Højskolekurser 

Nogle uger husker man bedre end andre

Musikhistorien på skoleskemaet

KULTURWEEKEND, side 18-19

DJ-duoen Den Sorte Skole modtog i

aftes Kronprinsparrets Kulturpris for

deres spejling af musikhistorien i
nye numre.

Med podcastformatettræder radioen igen i forgrunden eftermange år i skyggen,og bevægelsen skerofte uden om de traditionelle kanaler.
KULTURWEEKEND, side 12-15

Miss Sunshine tilbage på toppen
SPORT, side 28-29

For første gang i seks år er Caroline
Wozniacki igen nomineret 

til Årets Sportsnavn.

Udlændingeminister Inger
Støjbergs (V) højt profilerede
Udrejsecenter Kærshoved-
gård i Midtjylland til afviste
asylsøgere og kriminelle med

udvisningsdomme skaber
utryghed i lokalområdet.

Flere butikker melder om
store problemer med butiks-
tyveri. Fakta i Bording har
øget kameraovervågningen
og installeret en overfalds-
alarm efter en episode, hvor
en medarbejder blev slået
med en knytnæve i ansigtet
af en af centrets beboere.

Arriva, der betjener tog-
strækningen til Bording, har
netop kontaktet politiet, for-
di mange af udlændingene
fra centret kører uden billet

og i nogle tilfælde maser sig
ind i toget, selv om togperso-
nalet forsøger at holde dem
ude. Det er utrygt for både
andre passagerer og konduk-
tører, lyder det fra Arriva.

På et borgermøde for nylig
har flere lokale beboere des-
uden givet udtryk for, at til-
stedeværelsen af de knap 200
udlændinge, der ofte færdes i
grupper, generelt har øget
utrygheden. Nogle forældre
er begyndt at hente og bringe
deres børn fra f.eks. togsta-
tionen.

Ifølge Michala Bendixen,
formand for foreningen
Refugees Welcome, er pro-
blemerne forudsigelige, fordi
regeringen presser og stresser
udlændingene, bl.a. ved at
sætte dem på en cafeteria-
ordning uden lommepenge
og mulighed for at arbejde. 

»Det er en rimelig logisk
konsekvens, når man ikke
giver folk nogen penge over-
hovedet og isolerer dem fuld-
stændigt, langt væk fra deres
netværk. Så tvinger man dem
nærmest til at stjæle eller

køre uden billet,« siger
Michala Bendixen, der til-
føjer, at udlændingene f.eks.
har behov for at købe tele-
fonkort og cigaretter.Udlændinge- og integra-

tionsminister Inger Støjberg
afviser, at regeringen skubber
udlændingene ud i krimina-
litet. Det er ikke meningen,
at de skal have hjælp til at
pleje netværk i Danmark,
men at de skal rejse hjem,
fastslår hun:»De har tag over hovedet og

får mad. Det er, hvad de har

krav på, ikke et hak mere.«
Ledelsen i Midt- og Vest-

jyllands Politi holder i næste
uge et møde med lokalpoli-
tiet om, hvad man kan gøre
for at imødegå utrygheden.

Beboere fra omstridt udrejsecenter

skaber utryghed i lokalområdetMARTIN JOHANSENmartin.johansen@jp.dk

Fakta i Bording har installeret en overfalds-alarm, Arriva beder poli-
tiet om hjælp, og foræl-dre tager forholdsregler.

Bording i 2017: Overfalds-
alarmer, gratister og tyverierINDBLIK, side 4-6

God fornøjelse!

Bare koncentrer dig om musikken
 
Bagefter skal vi nok opdatere dig med  
de vigtigste nyheder

SYMF ºBU S I N
E S S

ET UNIKT PARTNERSKAB 
PÅ TVÆRS AF SYMFONI, 
UDVIKLING & ERHVERV

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 

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

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

PLATINPARTNERE
• Bjerres Bureau
• Danske Bank
• Deloitte

• Kammeradvokaten /
  Advokatfirmaet Poul Schmith
• Kaufmann
• PwC
• Schouw & Co
• Sydbank
• Vola



Billetsalg: tlf. 8940 4040 · Musikhusetaarhus.dk
Restaurantbestilling: johanr.dk · tlf. 2230 0092

K L A S S I S K

Copenhagen Soloists  
Mozarts Requiem og Klarinetkoncert 

3. NOV · SYMFONISK SAL
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