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Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Orkestersuite nr. 2 (1739)
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Ouverture
Rondeau
Sarabande
Bourrée I & II
Polonaise
Menuet
Badinerie

20 min.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Koncert for violin i E-dur (1718)

20 min.

PAU S E

25 min.

1
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3

Allegro
Adagio
Allegro assai

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Symfoni nr. 40 (1788)
1
2
3
4

Molto allegro
Andante
Menuetto. Allegreto
Finale. Allegro assai

3 5 m in .

Varighed i alt ca. 100 min.

MEDVIRKENDE

Marc Soustrot
DIRIGENT

Lena Kildahl Larsen
FLØJTE

Hoffet skulle også have koncerter,
og derfor skrev Bach violinkoncerten
i E-dur: ”Fuld af uovervindelig
livglæde, der synger i første og
sidste sats’ triumf,” skrev Bachs
allerførste biografist om koncerten.
Det indledende motiv til Mozarts
Symfoni nr. 40 er måske et af de mest
ikoniske temaer i musikhistorien.
Symfonien er intens, ukonventionel
og forener to tilsyneladende modpoler: kompositorisk kompleksitet
og musikalsk enkelhed. Ukueligt
kraftfuld står symfonien som et
eksempel på Mozarts mørkeste glans.

Bach
Orkestersuite nr. 2 i
h-mol, BWV 1067
Bach var en travl herre. Kirken var hans
arbejdsgiver gennem det meste af livet,
og den krævede store mængder musik
til de ugentlige gudstjenester. Derfor

Ian van Rensburg
VIOLIN

Jes Vang

Fra Himmerige til dansegulv: Kun
en ganske lille del af Bachs mange
værker er skrevet med underholdning
for øje – og vi har udvalgt to til denne
koncert. Vi starter på dansegulvet:
Satserne i Bachs orkestersuite er for
de flestes vedkommende dansesatser
– de noble danse, som blev danset
ved hofferne rundt omkring i Europa.
Musik for mennesket frem for Gud.

D E S I G N & L AY O U T
Raimundo de Madrazo y Garreta: Masqueraders (1875-78) [udsnit]

udgør den religiøse musik også langt
størstedelen af hans værkrække. Enkelte
undtagelser er der dog, og de fire
orkestersuiter er en af dem. For at sætte
antallet i perspektiv skrev eksempelvis
Telemann 135 suiter, der har overlevet
til i dag (og formodentlig mere end
1000 i alt). Det var således en populær
genre i samtiden. Men Bach var efter
sigende simpelthen ikke særlig begejstret
for underholdningsmusik. I det meste
af hans liv var han da også ansat af
kirken – men mellem 1717 og 1723
arbejdede han ved Fyrst Leopolds hof
i Anhalt-Köthen som hofkapelmester.
Her var de musikalske forventninger
til ham anderledes, og han har skrevet
det meste af sin verdslige musik i denne
periode. Vi ved dog ikke præcis hvilket
formål orkestersuiterne er skrevet til.
Musikken er underholdende: Satserne
i Bachs orkestersuite er for fem ud af
syvs vedkommende dansesatser – de
noble danse, som blev danset ved
hofferne rundt omkring i Europa. Vi
lægger dog ud med en ouverture, som
efter en langsom indledning går over i
en fuga, før vi igen vender tilbage til den
langsomme åbningsmusik. Traversfløjten
var for øvrigt begyndt at blive moderne
på dette tidspunkt, og den anden
orkestersuite er Bachs chance for at
skrive musik til det nye instrument.
Faktisk blev selve orkestersuiterne på
dette tidspunkt kaldt for ”ouverturer” af

Bach selv. I Baroktyskland var det nemlig
navnet på en samling danse, som efterfulgte netop en ouverture. I samtiden
havde man således en ouverture i en
ouverture. Det må siges, at nutidens
beslutning om at kalde værkerne
for ”orkestersuiter” giver betydeligt
mere mening og færre forviklinger.
I denne samling efterfølges den indledende ouverture af en kort rondeau,
en behersket hofdans, efterfulgt af en
langsommere og mere lyrisk sarabande.
To korte, livlige bourréer er sat sammen
som et kort intermezzo, og polonaisen
bygger på en polsk folkesang ved
navn Wezmę ja kontusz – ”Jeg tager
en adelsmands kappe”. Menuetten er
naturligvis endnu en hofdans af den
noble slags. Badinerie betyder ”spøg”,
og satsen er blevet lidt af et hit – både
hos publikum og hos fløjtenister, der
her får mulighed for at vise både deres
musikalitet og deres hurtige fingre frem.

Bach
Koncert for violin i
E-dur, BWV 1042
Også violinkoncerten er – formodentlig – skrevet, mens Bach arbejdede i
Köthen. Bachs allerførste biografist,
J. N. Forkel, beskrev koncerten som
”Fuld af uovervindelig livglæde, der
synger i første og sidste sats’ triumf.” I
kontrast hertil er anden sats vemodig,
og soloviolinens melodilinjer vikler sig
ind og ud af akkompagnementet. Sidste
sats er især fyldt med begejstring – og
melodien er umulig at få ud af hovedet
igen! Satsen giver solisten masser af
mulighed for at tilføje udsmykninger til

musikken og brillere med sin virtuositet.
Koncerten er et godt bevis på, at
selvom Bach som bekendt altid skrev
”Soli Deo gloria”, det vil sige ”Gud
alene æren”, på alle sine religiøse
værker, så kunne han også godt finde
ud af at skrive for mennesket.

Mozart
Symfoni nr. 40 i g-mol, K.555
Hvis der er én symfoni, som næsten
alle – også folk, der ellers aldrig
hører klassisk musik – kender, så er
det Mozarts Symfoni nr. 40.
Symfonien er en af blot to symfonier,
som Mozart skrev i mol (den anden,
den ”lille g-mol-symfoni” er for øvrigt
mindst lige så god som denne). Den er
skrevet på ganske kort tid; han skrev de
tre symfonier 39, 40 og 41 på blot et par
uger i sommeren 1788. Gennem mange
år troede man, at Mozart aldrig selv
hørte disse tre symfonier (og at de derfor var skrevet for ham selv – eller ”for
evigheden”, som særligt sværmeriske
musikforskere formulerede det). Nyere
forskning har dog vist, at symfonierne
med stor sandsynlighed er blevet spillet
– eksempelvis findes der en revideret
version af nr. 40, som Mozart ikke ville
have haft grund til at lave, med mindre
han havde hørt musikken og herefter
ment, at der var behov for ændringer.
Trods moltonearten er første sats
ukueligt optimistisk. Det indledende
motiv er måske en af de mest ikoniske
musikstumper i musikhistorien. Motivet
trækker på barokkens musikalske retorik,
nærmere betegnet et ”smertensmotiv”,

og samtidig var g-mol forbundet med
lidelse og klagesang ifølge samtidens
æstetiske teori. Her bliver begge dele
imidlertid sat ind i Mozarts helt personlige tonesprog, der forener kompositorisk
kompleksitet med musikalsk enkelhed
– og en ikke ringe mængde kamplyst;
dette er en kraftfuld symfoni, der ikke
har i sinde at underordne sig nogen
som helst normer om pænhed.
Andante betyder ”gående”, og en
stilfærdig, vedholdende fremdrift er
præcis, hvad anden sats byder på. Den er
stilfærdigt elegant – lige indtil den ikke
er det mere og bryder ud af samtidens
musikalske normers snærende bånd. I
det hele taget virker det, som om Mozart
i denne symfoni begynder at skubbe
til symfoniens grænser. Det var en
udvikling, som han på grund af sin død få
år senere ikke selv kom til at føre videre
– men gad vide, om Beethoven stadig
havde været den eneste store fornyer
af musikhistorien på dette tidspunkt,
hvis Mozart havde levet længere.
Tredje sats er hidsig – og temmelig langt
fra den noble menuet, som vi hørte hos
Bach. Hvis der skal danses til denne
sats, så ender det nok snarere i et større
skænderi end i lidt højborgerlig flirten
på de bonede gulve. Rytmen er nemlig
forskubbet tværs over taktstregerne, så
vi er aldrig helt sikre på, hvor det faste
holdepunkt i form af et-slaget befinder
sig (faktisk spiller nogle orkesterstemmer
med en underdeling på tre slag, mens
andre spiller noget, der snarere minder
om to slag). Anden halvdel af satsen
(triodelen) er dog mere civiliseret i form

af en nobel konversation mellem strygere og blæsere – der oven købet står i
dur, her midt i den mørke mol-symfoni.
Fjerde sats er på en gang energisk og
voldsom; der bliver ikke langt fingre
imellem i denne sats. Harmonikken er
avanceret, og på et tidspunkt skriver
Mozart rent faktisk musikhistoriens
første tolvtonerække – den teknik,
som Schönberg ellers var den første
til at bruge i 1920’erne. Vi er ganske
vist på højdepunktet af klassikken, men
symfonien anvender træk fra Sturm und
Drang-bevægelsen – især dens intensitet
og ekspressivitet – som får musikken
til at virke langt mere moderne. Den
er så langt fra en underholdende
bagatel, som man kan komme.
Symfonien står som nævnt i mol, og
bliver i dag som oftest opfattet som
mørk, intens og følelsesladet. Interessant
nok var det ikke tilfældet i 1800-tallet;
Robert Schumann mente således, at
symfonien var fuld af ”græsk ynde og
lethed”. Og faktisk blev Mozarts musik
indtil langt op i det 20. århundrede betragtet som triviel og prætentiøs. Mange
af de tidlige optagelser af Mozarts musik
samt bøger om komponisten var således
dekoreret af blomstermotiver i pastelfarver; man syntes åbenbart, at nuttede
pasteller og ufarlige blomster var Mozart
i en nøddeskal. Det må man nok sige, at
eftertiden har taget op til revision – ikke
mindst takket være denne symfoni.

Biografier af Hjarne Fessel,
Christina B. Dahl og Jes Vang

Marc Soustrot

Ian van Rensburg
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.

og Japan, og i de senere år har han hyppigt dirigeret i Norden, herunder DR
SymfoniOrkestret.

Han har været Aarhus Symfoni-orkesters
chefdirigent siden 2015 og forlængede i
2018 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 Europa

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

VIOLIN

Ian van Rensburg er født og opvokset i
Sydafrika og begyndte at spille violin som
7-årig, samtidig med at han fik klaverundervisning. I 1984 vandt han førsteprisen
i Cape Town Symphony Orchestra’s 70th
Anniversary Violin Competion og fik
herefter et stipendium til at studere på
Juilliard School of Music i New York ved
Dorothy DeLay og Naoko Tanaka. Han
afsluttede her sit studium med Bachelor
og Master of Music-grader i 1986.

Siden 1993 har Ian van Rensburg været ansat hos Aarhus Symfoniorkester
som 1. koncertmester. Han har tillige
virket som koncertmester i mange orkestre, herunder ORF Wien, Rotterdam
Philharmonisch
Orkest,
Adelaide
Symphony, Orquestra Metroplitana
Lissabon, Aalborg Symfoniorkester,
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz
og
Südwestfälische
Philharmonie
Hilchenbach.

Herefter tog Ian van Rensburg undervisning hos Gerhard Schulz i Wien, indtil
han fik en stilling som 1. koncertmester
ved Stadttheater Giessen, hvor han var
1988-1992.

Ian van Rensburg har optrådt som solist
i mange sammenhænge, herunder ofte
med Aarhus Symfoniorkester, og han er
tillige en meget aktiv kammermusiker.

KONCERTBESÆTNING
VIOLIN I

Cristian Chivu Ivan
Johanna Tolvanen
Tue Lautrup
Thea Clemson Andersen
Todd Cadieux
Katrin Djordjevic Sønnichsen
Matthias von Niessen
Matthias Gahl
Nadia Kornilova
Hayato Ishibashi

BRATSCH

Luminita Marin
Christine Hagge Larsen
Nikolaj Lind Pedersen
Lars Kvist
Ático Razera

Lena Kildahl Larsen

FLØJTE

Lena Kildahl Larsen er født og opvokset
i Salling. Hun er uddannet fra Det Kgl.
Danske Musikkonservatorium under
Toke Lund Christiansen og Henrik Svitzer
og har sideløbende studeret privat hos
Berliner Philharmonikernes solofløjtenist
Andreas Blau, i Paris hos Alain Marion og
i mere end et årti hos Manuela Wiesler i
Wien.
Lena Kildahl Larsen har været ansat som
Aarhus Symfoniorkesters solofløjtenist
siden 1994 og har siden 1998 undervist
elever fra en del europæiske, hovedsageligt skandinaviske lande.
Lena Kildahl Larsen har modtaget flere
anerkendende priser. Hun var en af de

første modtagere af Harby Fondets
rejselegat - kaldet ”De unges Sonningpris” - og i 2010 modtog hun Sydbanks
Musikpris, der gav hende mulighed for
at indspille sin CD Pour que l’image devienne symbole (Gateway Music, 2013)
med musik for solofløjte af Marin Marais,
C.P.E. Bach og André Jolivet.
Lena Kildahl Larsen er desuden en dedikeret kammermusiker og har adskillige
gange stået foran orkestret som solist
i værker af Bach, Mozart, Nielsen m.fl.
Hun kan desuden opleves som solist på
orkestrets nylige indspilning af Svend Erik
Tarps orkesterværker (Dacapo, 2018).

KLARINET

Mathias Kjøller
Vibeke Kærsgaard Lembcke

CELLO

Eugene Hye-Knudsen
Jens Lund Madsen
Chiao-Hui Hwang
Fang-Yu Liang

VIOLIN II

Sarah Foldager
Birgitte Bærentzen Pihl
Marta Wisniowska
Erik Søndergaard Jensen
Søs Nyengaard
Pernille Jönsson Nüchel
Jens Astrup
Louise Gorm, kontrakt

OBO

Oliver Nordahl
Malene Bjerg Poulsen

FAGOT

Justin Sun
Eric Beselin
HORN

KONTRABAS

Lisa Maria Cooper
Carsten Adrian

FLØJTE

Lars Colding Wolf, assistent

David McIlfatrick
Erik B. Higgins

CEMBALO

Lena Kildahl Larsen

Vær med til at støtte

Aarhus Symfoniorkester

Mozarts symfoni nr. 40
– et tragisk univers

bliv medlem af
Aarhus Symfoniorkesters Venner

En svært forgældet Mozart komponerer i 1787 sin
Symfoni nr. 40 - et tragisk og dybt emotionelt værk, der
bliver den mest beundrede og spillede af hans symfonier.

Husk at
venneforeningen holder
gratis optakt for alle før
hver torsdagskoncert.
Se programmet på
www.asov.dk

Oplev Peer Kjær Andersens gennemlyse værket på
vores hjemmeside under “Baggrundshistorier”.
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Tove Christensen, dr. med.
asov.tc@gmail.com

God fornøjelse!

I-III

Carina Tybjerg Madsen, sopran
Johanne Højlund, alt
Nicolai Nørgaard Christensen, tenor
Lars Møller, bas
Aarhus Bach-Kor
Aarhus Bach-Orkester
Dirigent Carsten Seyer-Hansen
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

Meld dig ind på
www.asov.dk

SØND

AARHUS VOR FRUE KIRKE SØNDAG 8. DECEMBER kl. 19.30

Johann Sebastian Bach
JULEORATORIUM

Medlemskab giver
fri adgang til særlige
prøver/generalprøver,
gratis medlemsblad
samt uvurderlig støtte
til byens orkester.
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Nøddeknækkeren
Den Kongelige Ballet og Aarhus Symfoniorkester
29. - 30. DEC · STORE SAL

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

