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Skønhed og skæmt
af Christina Blangstrup Dahl

Indfølt fædrelandskærlighed, en 
gammel mands farvel til livet – og Carl 
Nielsens skæmtende portræt af sine 
medmennesker. Musikken til denne 
koncert har både glimt og tårer i øjnene. 

Dvoráks serenade er som en sommerdag 
uden en sky i sigte: Det kan godt være, 
at den ikke er så dramatisk som en 
heftig efterårsstorm – men vi nyder den 
alligevel i fulde drag. Kort, men godt. 

Strauss’ Vier letzte Lieder er korte i 
omfang, men enorme i emotionelt 
udtryk: Vi går fra forårets overdådige 
løfterighed til dødens skumring. Er 
det en 84-årig komponist, der gør 
status over sit liv? I så fald er det den 
fuldendte måde at gøre det på.

Den sjove, skæmtende symfoni 
om De fire temperamenter er et af 
Carl Nielsens mest elskede værker. 
Kolerikeren farer op, flegmatikeren 
dagdrømmer, melankolikeren klager sig 
og sangvinikeren ”stormer tankeløst 
frem i den Tro at hele Verden tilhører 
ham og at stegte Duer flyver ham ind i 
Munden uden Arbejde og Omtanke.”

Dvořák 
Serenade for strygere, op. 22
Man siger ofte, at den bedste kunst 
opstår af kunstnerens lidelse. Dvoráks 
Serenade for strygere er måske et 
af de bedste eksempler på, at den 

slags tænkning i bedste fald er efter-
rationalisering (og i værste fald bare 
en romantisering foretaget af folk, der 
aldrig har prøvet at mangle penge til 
huslejen). Serenaden er nemlig skrevet 
på et af de mest lykkelige tidspunkter 
i komponistens liv: Han var lige blevet 
gift og havde fået en søn, og for første 
gang blev han anerkendt som komponist 
og havde derfor ingen økonomiske 
bekymringer. Serenaden er skrevet på 
blot tolv dage i maj 1875, og værket viser 
på mange måder de første glimt af de 
sider af Dvorák, som publikum elsker 
i dag: Den bøhmiske folketone – på 
dette tidspunkt i den unge komponists 
liv ganske vist stadig i en nobel og 
behersket udgave – og den uforfærdede 
omgang med temaer, som i andre og 
mindre talentfulde komponisters hænder 
let ville blive til pastiche. I stedet er 
serenaden som at træde direkte ind i en 
bøhmisk sommerdag – charmerende 
musikalsk uskyld hele vejen igennem.

Den billedrige serenade er en lille, men 
fuldbåren perle i en genre, der ellers er 
fyldt med musikalske svendestykker. 
Det er nemlig lettere at overskue fem 
strygerstemmer end et helt symfo-
niorkester for en ung komponist – og 
derfor er verden fuld af strygerserenader 
af unge komponister, som senere 
blev berømte for noget helt andet. 

Varighed i alt ca. 115 min.

PROGRAM

Richard Roland Holst: Boomgaard te Eemnes (1888-1895) [udsnit] 
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Marc Soustrot  
DIRIGENT 

Camilla Tilling  
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Jes Vang   D E S I G N  & L AYO U T

Allegro collerico
Allegro comodo e flemmatico
Andante malincolico
Allegro sanguineo - Marziale
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Symfoni nr. 2, “De fire 
temperamenter” (1902)
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Scherzo: Vivace
Larghetto
Finale: Allegro vivace
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sjælen, ubevogtet, vil blive sat fri for 
at leve i nattens trolddomskreds. 

Fjerde sats, Im Abendrot (”I aftenrø-
den”), blev skrevet først, men synges 
sidst – og er på mange måder indbe-
grebet af disse fire sidste sange. Strauss 
var meget optaget af digtet, og det 
er svært ikke at læse noget personligt 
ind i den 84-årige Strauss’ valg af Im 
Abendrots smukke afsked med livet. Er 
det en komponist, der gør status over 
sit liv? I så fald er det den fuldendte 
måde at gøre det på – i ordets sandeste 
betydning et rekviem over et liv.

Strauss’ tonemalerier og subtile kromati-
ske harmonier er for øvrigt helt sublime 
her. Ved tekstens ”es dunkelt schon die 
Luft” mørkner hele orkesterklangen 
pludselig, og et par takter senere dukker 
lærkerne op i skikkelse af to fløjter. Det 
er overlegent orkestermaleri. Hen mod 
slutningen af sangen – efter sopranen 
synger ”Wie sind wir wandermüde; 

Ist dies etwa der Tod?” – citerer 
Strauss ”forklaringstemaet” fra et af 
sine andre værker, Tod und Verklärung. 
Det skrev han 60 år tidligere, og 
temaet er blevet fortolket som ”sjælens 
fuldendelse gennem døden”. I den 
forbindelse kommer vi nok ikke udenom 
et af musikhistoriens bedste citater: 
Da Strauss lå på dødslejet sagde han 
til sin svigerdatter: ”Det er pudsigt, 
Alice: Døden er fuldstændig som jeg 
komponerede den i Tod und Verklärung.”

”Nu er det snart tid at sove,” lyder en 
af digtets linjer, og musikken – ikke 
mindst det hendøende efterspil – 
går sammen med den udmattede 
vandrer ind i den udmattede, salige 
forløsning. Døden gås i møde med 
fuldkommen accept og fredfyldthed. 

Premieren på værket blev for øvrigt 
– efter Strauss’ ønske – betroet den 
norske sopran Kirsten Flagstad. 

I første sats føler man sig med det sam-
me hensat til fordums idylliske Bøhmen, 
mens anden sats byder på et af den slags 
temaer, som man er sikker på, at man har 
hørt før, her i form af en melankolsk vals. 
Tredje sats er en scherzo, og den lyriske 
fjerde sats er rolig og længselsfuld; 
Dvoráks kærlighed til sit fædreland – og 
til strygerne! – stråler gennem musik-
ken. Satsen ebber ud i ingenting – kun 
for at springe til i en bøhmisk landsbyfest 
i sidste sats, som er livlig og langt mere 
folkelig end de foregående satsers 
beherskede, pastelfarvede tonemaleri. 
Hvis resten af værket har trådt sine sko 
på borgerlighedens velbonede gulve, er 
vi her ude på landsbyens lerstampede 
markedsplads. Det bryder dog ikke 
med helheden – især ikke, fordi Dvorák 
gennem hele værket til stadighed citerer 
temaer fra tidligere satser. Han runder 
det hele af med at gentage temaet 
fra første sats og slutter med de tre 
E-durakkorder, der også afsluttede 
første sats. Så er der bundet en nydelig 
sløjfe på det bøhmiske landskabsmaleri.

Strauss 
Vier letzte Lieder
Vier letzte Lieder er de sidste toner fra en 
stor komponist, og sjældent har et sidste 
værk været mere velvalgt. Sangene 
er korte i omfang, men – i al deres 
enkelhed – enorme i emotionelt udtryk.
Det skyldes ikke mindst deres sam-
menhæng; vi går fra forårets overdådige 
løfterighed til dødens skumring. Det 
er dog ikke en sammenhæng, som 
komponisten selv skabte; han satte 
ganske enkelt musik til disse fire digte 
(og et femte, der først blev opdaget i 

1984), fordi de inspirerede ham – og 
eftersom det er komponistens fire sidste 
sange, er det også titlen på udgivelsen. 

Tilfælde eller ej; sammensætningen af 
de fire digte giver en meget rørende 
helhed til digte, der i forvejen er stærke 
hver for sig. De fire tekster om søvn, død 
og transcendens danner en umådelig 
overbevisende enhed i Strauss’ hænder.

Vi lægger – naturligvis – ud med 
forårets overdådige, løfterige og lysende 
forventning i Frühling. Musikkens 
lange linjer lader underet ved igen 
at opleve lyset strømme frem – som 
var det et uventet mirakel. Eller 
måske sidste gang? Sangen rummer en 
fuldstændig afklarethed og samtidig 
en ubegrænset kærlighed til forårets 
transformation af mørket ind i lyset. 

September er den forrige sats’ 
modpol – et farvel til forårets over-
dådige frugtbarhed. Sommeren ser 
overrasket til, mens dens lysende glans 
blegner og dør hen – som et gammelt 
menneske, der til sin forundring 
opdager alderdommens ubønhørlige 
indtog og på én gang længselsfuldt 
og gysende lukker sine trætte øjne. 

I Beim Schlafengehen (”Ved sengetid”) 
giver fortælleren slip i mere end én 
forstand – sindet på tankerne, hænderne 
på alle gøremålene: ”Nu har dagen gjort 
mig træt”. Som en understregning af 
dette overtager soloviolinen melodien 
fra sangeren – en konstatering af, 
at hendes dont er overstået. Efter 
soloen beskriver sopranen, hvordan 

Vier letzte Lieder
Oversat af Per Bærentzen

Vier letzte Lieder

I Frühling / Forår
Tekst: Hermann Hesse 

II September / September
Tekst: Hermann Hesse

Fire sidste sange

III Beim Schlafengehen / Ved sengetid
Tekst: Hermann Hesse

IV Im Abendrot / I aftenrøden
Tekst: Joseph von Eichendorff 



Frühling
In dämmrigen Grüften
Träumte ich lang
Von deinen Bäumen und
blauen Lüften,
Von deinem Duft
und Vogelgesang.
Nun liegst du erschlossen
In Gleiss und Zier
Von Licht übergossen
Wie ein Wunder vor mir.
Du kennst mich wieder,
Du lockest mich zart,
es zittert durch
all meine Glieder
Deine selige Gegenwart.

September
Der Garten trauert,
Kühl sinkt in die Blumen der Regen.
Der Sommer schaudert
Still seinem Ende entgegen.
Golden tropft
Blatt um Blatt
Nieder vom hohen Akazienbaum.
Sommer Lächelt
erstaunt und matt
In den sterbenden
Gartentraum.
Lange noch bei den Rosen
Bleibt er stehen,
sehnt sich nach Ruh.
Langsam tut er die (grossen),
Müd gewordenen Augen zu.

Forår
I halvmørke grave
Drømte jeg tit
Om dine træer 
og blånende luftninger,
Om dine dufte 
og fuglenes sang.
Nu ligger du åben
I glitrende pragt
Af lys overstrømmet
Som et under foran mig.
Du kender mig atter,
Du lokker mig ømt,
Jeg sitrer 
i alle lemmer
Ved dit salige nærvær.

September
Haven sørger,
I blomsten nedsynker den kølige regn.
Sommeren gyser
Tavs sit endeligt i møde.
Gyldent drypper 
blad efter blad
Ned fra den høje akacie.
Sommeren smiler 
forbavset og mat
Til den hendøende 
havedrøm.
Længe endnu ved roserne
Står den stille, 
længes efter hvile.
Langsomt la’r den de store,
Trætte øjne falde i.

Beim Schlafengehen
Nun der Tag mich müd gemacht,
Soll mein sehnliches Verlangen
Freundlich die gestirnte Nacht
Wie ein müdes Kind empfangen.
Hände lasst von allem Tun,
Stirn vergiss du alles Denken,
Alle meine Sinne nun
Wollen sich in Schlummer senken.
Und die Seele unbewacht
Will in freien Flügen schweben,
Um im Zauberkreis der Nacht
Tief und tausendfach zu leben.

Im Abendrot
Wir sind durch Not und Freude
gegangen Hand in Hand,
vom Wandern ruhen wir (beide)
nun überm stillen Land.
Rings sich die Täler neigen,
es dunkelt schon die Luft,
zwei Lerchen nur noch steigen
nachträumend in den Duft.
Tritt her und lass sie schwirren,
bald ist es Schlafenszeit,
dass wir uns nicht verirren
in dieser Einsamkeit.
O weiter, stiller Friede!
So tief im Abendrot.
Wie sind wir wandermüde -
ist dies etwa der Tod?

(NB. Ordene i parentes har
Strauss udeladt)

Ved sengetid
Nu har dagen gjort mig træt,
Derfor skal min dybe længsel
Venligt møde stjernenatten
Som var den et mødigt barn.
Hænder slip hvert gøremål,
Pande glem du hver en tanke,
Alle mine sanser nu
Vil i søvnen sig nedsænke.
Og nu sjælen ubevogtet
På sin frie flugt vil svæve,
For i nattens trolddomskreds
Dybt og tusindfold at leve.

I aftenrøden
Igennem sorg og glæde
Vandred’ vi hånd i hånd,
Vi efter rejsen dvæler
Højt over det stille land.
Rundt om os falder dalene,
Og snart er luften mørk,
Et lærkepar kun stiger
I disen længselsfuldt.
Kom hér og lad dem svirre,
Snart er det tid til søvn,
Gid vi os ej forvilder
I denne ensomhed.
Oh store, stille fred!
Så dyb i aftenrøden.
Hvor er vi vandringstrætte -
Er dette måske døden?

– PB



                   
Nielsen 
Symfoni nr. 2, ”De fire 
temperamenter”, op. 22
Fra det ophøjede til det jordnære – 
endog meget jordnært: Carl Nielsen fik 
således ideen til sin anden symfoni på en 
kro på Sjælland, hvor han drak et glas øl. 
På væggen hang nogle komiske billeder 
af ”De fire temperamenter”, det vil sige 
antikkens fire mennesketyper. Billederne 
var temmelig primitive, og Nielsen og 
hans venner gjorde sig lystige over dem. 
Det gik imidlertid hverken værre eller 
bedre, end at Carl Nielsen ikke kunne 
glemme billederne igen – og en dag fik 
han den idé at omsætte dem i musik. 

Ifølge antikken er der fire menneske-
typer: Det koleriske temperament er 
heftigt, det flegmatiske sindigt, det 
melankolske tungsindigt, og det sangvin-
ske temperament er optimistisk. Derfor 
er kolerikeren hos Nielsen en musikalsk 
hidsigprop af en sats, flegmatikeren er 
dovenlarsen, som ikke rigtig kan hidse 
sig op over noget som helst, melankolien 
stråler ud af tredje sats og sangvini-
keren er i højt humør i fjerde sats. 

Nogle komponister er ikke så glade for 
at snakke om deres musik. Nielsen var 
ikke en af dem, og han var ovenikøbet 
umådelig god til det. Det er en sjælden 
lejlighed til at høre guldkorn fra kom-
ponistens egen mund, så derfor har vi 
valgt at bringe uddrag fra komponistens 
programnoter til den anden symfoni 
(og nej, Nielsen var ikke glad for at 
bruge kommaer. Vi beklager, hvis det 
under læsningen rykker i fingrene for 
at finde den røde korrekturpen frem): 

”Symfoniens fire Satser er komponeret 
ud fra Idéen om de fire menneskelige 
Karakterer: den Heftige (Allegro 
collerico), den Lade (Allegro flem-
matico), den Sørgmodige (Andante 
malincolico) og den Livsglade, godtro-
ende (Allegro sanguineo). – Men den 
heftige kan have sine blidere Øjeblikke, 
den sørgmodige sine heftige eller lysere 
og den fremstormende Livsglade kan 
blive betænkelig, ja, helt alvorlig; dog 
kun for en lille Stund. Den Lade, den 
ugidelige derimod kommer vanskeligt 
ud af sin flegmatiske Tilstand, hvorfor 
denne Sats baade er kort (han gider 
ikke) og ensformig i sit Forløb.” 

I en anden programnote fortæller 
Nielsen om inspirationen til værket: 
”Anledningen til Symfonien ‘De fire 
Temperamenter’ fik jeg for mange Aar 
siden i en Landsbykro paa Sjælland. 
Der hang paa Væggen i det Værelse, 
hvor jeg sammen med min Hustru og 
nogle Venner drak et Glas Øl, et højst 
komisk koloreret Billede som var inddelt 
i fire Felter, hvori ‘Temperamenterne’ 
var fremstillet og forsynet med Titler: 
‘Den Koleriske’, ‘Den Sangvinske’, ‘Den 
Melankolske’ og ‘Den Flegmatiske’. – 
Kolerikeren var tilhest; han havde et 
langt Sværd i Haanden, hvormed han 
fægtede vildt ud i den tomme Luft, 
Øjnene var ifærd med at trille ud af 
Hovedet paa ham, Haaret flagrede 
vanvittigt omkring hans Ansigt, der 
var i den Grad fortrukket af Vrede og 
djævelsk Had, at jeg uvilkaarligt brast 
i Latter. De andre tre Billeder var i 
samme Stil og mine Venner og jeg 

                   
morede os hjerteligt over Billedernes 
Naivitet, deres overdrevne Udtryk og 
komiske Alvor. Men hvor forunderligt 
som Tingene ofte kan forme sig! Jeg 
som havde lèt højt og haanligt af 
disse Billeder, kom i Tankerne bestandig 
tilbage til dem og en skønne Dag gik 
det op for mig at disse tarvelige Billeder 
dog indeholdt en Slags Kerne eller Ide 
og, – ja tænk – oven i Købet en musi-
kalsk Undergrund! – Nogen Tid senere 
begyndte jeg saa at udarbejde første Sats 
af Symfonien, men jeg maatte jo passe 
paa at den ikke fægtede i den tomme 
Luft og haabede naturligvis at mine 
Tilhørere ikke kom til at le saa Skæbnens 
Ironi skulde ramme mig i Sjælen. Jeg 
forsøgte at bringe Billedernes Ide op i 
et andet Plan og nu skal jeg – da man 
ønsker det – gerne give en beskeden 
Forklaring af min Symfoni Nr 2: 

I.
De fire Temperamenter’, Op 16. 1ste 
Sats, Allegro collerico, sætter strax 
heftigt ind med følgende Motiv som ud-
vikles sammen med et senere lille Motiv 
i Klarinetten og stiger til en Fanfare der 
fører hen til Sidetemaet der synger me-
get espressivo, men snart atter afbrydes 
af heftigt bevægede Figurer og rytmiske 
Stød. Efter en Fermatpause synger 
Sidetemaet i ff [fortissimo, red.] og 
udfolder sig med større Bredde og Kraft, 
som efterhaanden fortaber sig, hvorefter 
Modulationsdelen tager sin Begyndelse 
og hvor der arbejdes med de allerede 
anførte Motiver, snart vildt og heftigt, 
som et Menneske der næsten forløber 
sig, snart i blidere Stemning, som En 
der fortryder sin Opfarenhed. Tilsidst 

kommer en Coda (Stretto) med heftige 
Passager i Strygerne og Satsen slutter 
i samme Karakter som den begyndte.  

II. 
2den Sats er tænkt som en fuldkommen 
Modsætning til den første. Jeg holder 
ikke af Programmusik, men det kan 
maaske alligevel interessere mine 
Tilhørere, at jeg under Udarbejdelsen 
af dette Musikstykke oplevede omtrent 
følgende: En ung Mand viste sig for mig. 
Han var vist sin Moders eneste Søn. 
Moderen var sød og elskværdig, hun 
var Enke og hun elskede ham. Han var 
ogsaa ualmindelig sød og alle Mennesker 
holdt af ham. Han var 17-18 Aar, hans 
Øjne var himmelblaa, trygge og store. 
I Skolen var han elsket af alle, men 
Lærerne var samtidig fortvivlede og 
mildt opgivende; han kunde nemlig aldrig 
sine Lektier, men det var umuligt at 
skænde paa ham, thi alt hvad der findes 
af Idyl og Paradis i Naturen afspejlede 
sig i dette unge Menneske, saa man var 
fuldkommen afvæbnet. Var han lystig 
eller alvorlig, var han livlig eller langsom 
i sine Bevægelser? Ingen af Delene! 
Hans Grundvæsen laa der hvor Fuglene 
synger, hvor Fiskene glider lydløst 
igennem Vandet, hvor Solen varmer 
og Vinden stryger mildt omkring Ens 
Lokker. Han var blond; hans Udtryk var 
nærmest lykkeligt, men ikke selvtilfreds, 
snarere med et lille Drag af stille 
Melankoli, saa man følte Trang til at være 
god imod ham. Naar Luften dirrede af 
Varme, laa han i Reglen paa Molen ved 
Havnen med Benene ud over Bolværket. 
Jeg har aldrig set ham danse, dertil var 
han for uvirksom, men han kunde godt 



                   
finde paa at gynge i Hofterne i langsom 
Valserytme: og i denne Karakter har jeg 
gennemført Satsen: Allegro comodo 
è flemmatico og forsøgt at fastholde 
en Stemningstilstand der ligger saa 
langt borte fra Energi, ‘Gefühl’ og 
lignende Rørelser som vel muligt. Kun 
en eneste Gang kommer det til et f 
[forte, red.]. Hvad skete der? Faldt der 
en Tønde i Vandet fra et af Skibene i 
havnen og forstyrrede den unge Mand, 
som ligger og drømmer paa Molen? 
Hvem ved det? Men ligemeget: Et kort 
Minut saa er alt roligt; den unge Mand 
sover ind, Naturen blunder og Vandet 
er atter blankt som et stort Spejl. 

III.
Den tredje Sats forsøger at udtrykke 
et tungt og melankolsk Menneskes 
Grundkarakter, men her som altid 
i Tonernes Verden er en Titel eller 
et Program kun en Pegepind. Det 
Komponisten vil har mindre Betydning 
end det Tonerne ud fra sig selv, fra 
Musikens eget inderste Væsen forlanger 
og gør Krav paa. Efter halvanden Takts 
Indledning sætter følgende Tema ind 
som drages tungt henimod et stærkt 
Udbrud af Smerte (ff); saa indtræder 
i Oboen et lille klagende, sukkende 
Motiv som efterhaanden faar en 
meget stor Udvikling og ender i et 
Højdepunkt af Klage og Smerte. Efter 
en kort Overgang følger en mildere 
resignerende Episode i Es-Dur. En 
lang noget stillestaaende tematisk 
Bearbejdelse følger nu, og tilsidst 
løber Stemmerne ind i hinanden som 
Traadene i et Net og alting svinder hen; 
saa bryder pludselig det første Tema 

atter frem med al Kraft og nu synger 
de forskellige Motiver med Afbrydelser 
og det gaar mod Slutningen der lægger 
sig til Ro med følgende Motiv.

IV.
I Finalen, Allegro sanguineo, har jeg 
forsøgt at skildre Grundkarakteren af 
et Menneske som stormer tankeløst 
frem i den Tro at hele Verden tilhører 
ham og at stegte Duer flyver ham ind 
i Munden uden Arbejde og Omtanke. 
Et kort Minut er det dog som han 
bliver angst for et eller andet og han 
snapper et Øjeblik efter Vejret i heftige 
Syncoper, men det er snart glemt og selv 
om Musiken nu gaar over i moll, giver 
hans glade, noget overfladiske Natur sig 
dog tilkende. En eneste Gang synes det 
alligevel som om der er mødt ham noget 
virkelig alvorligt; ihvertfald mediterer 
han over et eller andet som ligger hans 
Natur fjernt og det synes at paavirke 
ham saaledes at Slutningsmarchen vel 
nok er glad og lys, men dog værdigere og 
ikke saa fjollet og selvtilfreds som i nogle 
af de forrige Afsnit af hans Udfoldelse. 

København i September [19]31
Carl Nielsen”

Det er jo rigtig programmusik! Men 
nej, det var Carl Nielsen bestemt ikke 
enig i: ”Jeg maa have Lov til at poin-
tere at mine Bemærkninger paa ingen 
Maade skal opfattes som et Program. 
Musikens Kunst kan ikke udtrykke 
noget som helst begrebsmæssigt 
og nedenstaaende Bemærkninger 
maa derfor kun opfattes som en 
Privatsag mellem Tonerne og mig.” 

                   
Det kan lyde som endnu et indlæg 
i den lange (og egentlig en anelse 
trættende) kamp for ikke at få sit værk 
påklistret den efter komponisters 
mening lidet flatterende genrebeteg-
nelse ”programmusik”. Men faktisk 
var Nielsens ærinde et lidt andet: 

”Titlen paa dette Arbejde (eller rettere 
Navnene paa de forskjellige Satser) 
er naturligvis saaledes at forstaa at 
det kun er Grundstemningen eller 
Grundfølelsen jeg har villet udtrykke 
og der er saaledes intet ivejen for at 
der kan forekomme blide og lyriske 
Steder i ’Allegro collerico’ eller lyse 
næsten glædelige Strofer i ’melancolico’; 
Totalindtrykket er det afgjørende.”

Den anden symfoni blev for øvrigt 
uropført (med Nielsen selv på dirigent-
podiet) kun tre dage efter premieren 
på Saul og David, og den blev generelt 
positivt modtaget. En enkelt kritiker 
klagede dog over, at ”Undertiden er dog 
Farverne ret brutale og gaar ved deres 
Grelhed let ud over Skønhedslinjen”. 
Lige så lidt glade for musikken var 
berlinerne, da symfonien blev opført her 
året efter – men efterhånden voksede 
værkets popularitet, og det er i dag 
et af Nielsens mest elskede værker. 

Jean Henri de Coene: Marktnieuws (1827) 



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 svenske sopran Camilla Tilling er 
uddannet fra Musikhögskolan i Göteborg 
og Royal College of Music i London. 
Hun har blandt andet sunget på The 
Metropolitan (Nanetta i Verdis Falstaff), 
La Scala (Ilia i Mozarts Idomeneo), Covent 
Garden (Sophie i Strauss’ Rosenkavaleren 
og Dorinda i Händels Orlando) og på 
Glyndebourne festivalen (Peter Grimes) 
med dirigenter som Charles Mackerras, 
James Levine og Simone Young. 

Som koncertsanger har hun blandt an-
det sunget Haydns Skabelsen med Los 
Angeles Philharmonic og Esa-Pekka 
Salonen, Haydns Årstiderne med John 
Eliot Gardiner, Bachs Matthæuspassion 

med Berlinerfilharmonikerne og Sir 
Simon Rattle, Mendelssohns Elias med 
Concertgebouworkestret og Philippe 
Herreweghe, Brahms Ein deutsches 
Requiem med New York Philharmonic og 
von Dohnányi og Bachs h-molmesse med 
Wiener Symphoniker og Philippe Jordan. 

Hun har desuden en lang række indspil-
ninger bag sig, heriblandt flere solo-CD’er 
med blandt andet nordisk musik og lieder 
af Richard Strauss. 

John Christiansen kalder hende slet og 
ret  ”verdens bedste sopransolist i Richard 
Strauss’ faget”, så der venter publikum en  
ganske særlig oplevelse i aften.

Camilla Tilling  SOPRAN



De (næsten) sidste og 
mest berømte: Strauss’ 

Vier letzte Lieder
Richard Strauss’ Vier letzte Lieder er et favoritværk for 

musikelskere verden over. Få blandt publikum kan modstå 
sangenes fascinerende skønhed. Titlen er imidlertid ikke 
Strauss’ egen, og de er faktisk ikke hans fire sidste sange. 

  
Læs Leif V.S. Balthzersens grundige indføring i værket 

på vores hjemmeside under “Baggrundshistorier”.

WWW.AARHUSSYMFONI.DK

Vær med til at støtte

Aarhus Symfoniorkester
bliv medlem af

Aarhus Symfoniorkesters 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

Optaktsholder 5/12: 

Knud Svendsen

Optaktsholder 23/1: 

Søren Bondo

KONCERTBESÆTNING
VIOLIN I
Cristian Chivu Ivan
Johanna Tolvanen
Tue Lautrup
Hanne Holt Nielsen
Thea Clemson Andersen
Todd Cadieux
Katrin Djordjevic Sønnichsen
Matthias von Niessen
Matthias Gahl
Nadia Kornilova
Hayato Ishibashi
Lada Fedorova, assistent

VIOLIN II
Birgitte Bærentzen Pihl
Marta Wisniowska
Erik Søndergaard Jensen
Vibeke Lund Nielsen
Charlotte Hald Lauridsen
Søs Nyengaard
Pernille Jönsson Nüchel
Jens Astrup
Louise Gorm, kontrakt
Karoliina Koivisto, assistent

BRATSCH 
Luminita Marin
Christine Hagge Larsen
Nikolaj Lind Pedersen
Lars Kvist 
Eva Paulin
Ático Razera
Robert Karlsson, assistent
Patrick Rutland, assistent

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

KONTRABAS 
David McIlfatrick
Erik B. Higgins
Christian Jørgensen
Frank Christensen
Poul Erik Jørgensen
      
FLØJTE 
Lena Kildahl Larsen
Toril Vik
Judith Wehrle
Neus Signes Llinares, assistent

OBO 
Malene Bjerg Poulsen
Daniel Bogorad, kontrakt
Jette Kristensen, assistent

KLARINET 
Mathias Kjøller
Vibeke Kærsgaard Lembcke
Kristian Flagstad

FAGOT 
Justin Sun 
Eric Beselin
Anna Moe, assistent

HORN
Flemming Aksnes 
Jari Kamsula
Carsten Adrian
Klaus Gottlieb
Lena Westlund, kontrakt

TROMPET 
Kim Hansen
Anders Kildahl Larsen
Martin Schuster

BASUN 
Marek Stolarczyk
Wojciech Prokopowicz, kontrakt

BASBASUN 
Jens Vind

TUBA 
Jonathan Borksand Hanke

PAUKER 
Nikolai Petersen, kontrakt

HARPE 
Joost Schelling, assistent

CELESTE 
David Strong, assistent



SYMF ºBU S I N
E S S

E T  U N I K T  PA R T N E R S K A B 
PÅ  T VÆ R S  A F  S YM F O N I, 
U D V I K L I N G  & E R H V E R V

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

Ved at tegne et årligt medlemskab og bli-
ve partner støtter man direkte orkestrets 
vision om at blive byens — og landsdelens 
— fjerde store internationale kulturinsti-
tution, i liga med Moesgaard, Den Gamle 
By og ARoS.

Som SymfoBusiness-partner er man der-
udover garanteret et skræddersyet kon-

certforløb med indlagte middage, rejse 
og foredrag, der tager medlemmerne helt 
ind i musikken — og bagom den.

Det er et forløb, der til fulde udnytter or-
kestrets professionelle kompetencer for 
sammenspil, organisering og inspiration 
— både som det kommer til udtryk i ar-
bejdet 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

 » A. Enggaard A/S
 » Advokaterne i Jyllandsgården A/S
 » Alice Madsen
 » Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S
 » AVK Holding
 » Barslund A/S
 » Bech-Bruun
 » Bendt Almvig, arkitekt maa.
 » BoostPLM
 » BRANDT Revision & Rådgivning
 » BRANDT Revision & Rådgivning,
 »     personaleforeningen
 » CHD Holding A/S
 » Comwell Aarhus
 » Damstahl a/s
 » 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

 » 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

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. 

Kontakt os på tlf. 89 40 90 90 / symfoni@aarhus.dkBliv fadder



Aarhus Symfoniorkester 
giver garanti for en musikalsk 
overrisling ved dette års muntre 
og fængende nytårskoncerter!

Østrigeren Andreas Stoehr 
sørger for en vaskeægte 
wienerisch højstemning sammen 
med den danske stjernesopran 
Henriette Bonde-Hansen.

Wien i stride strømme
Nytårskoncerten

4.-11. JANUAR | MUSIKHUSET AARHUS

Billetpris: 155-340 kr.
Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus
Køb billet på www.aarhussymfoni.dk
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ULEGAVE!

Søndag den26. november2017
www.jp.dk

***
Kr. 43,00
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SØNDAG

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

                   

JULEORATORIUM I-III

AARHUS VOR FRUE KIRKE SØNDAG 8. DECEMBER kl. 19.30

Entré: 200 kr. (under 25 år: 150 kr.)  - ved indgangen fra kl. 18.45      
Forsalg: www.billetlugen.dk, tlf. 70 26 32 67 (+gebyr) 
WWW.AARHUSBACHSELSKAB.DK           

Carina Tybjerg Madsen, sopran 
Johanne Højlund, alt

Nicolai Nørgaard Christensen, tenor 
Lars Møller, bas

Aarhus Bach-Kor 
Aarhus Bach-Orkester

Dirigent Carsten Seyer-Hansen

Johann Sebastian Bach



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

O P E R A

Così fan tutte   
Den Kongelige Opera 
25. MAR · STORE SAL
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