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Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Coriolan-Ouverture (1807)

10 min.

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Klaverkoncert nr. 5
– “Kejserkoncerten” (1810)
1
2
3

40 min.

Allegro
Adagio un poco mosso
Rondo. Allegro
PAU S E

25 min.

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Symfoni nr. 2 (1802)
1
2
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4

35 min.

Adagio molto – Allegro con brio
Larghetto
Scherzo. Allegro
Allegro molto

Varighed i alt ca. 110 min.

MEDVIRKENDE

Marc Soustrot
DIRIGENT

Jes Vang

Philipp Scheucher
KL AVER

D E S I G N & L AY O U T
Josephus Augustus Knip: De basiliek van San Giovanni in Laterano (ca. 1812)

Et Beethoven-portræt i tre værker: I
Coriolan-ouverturen skildrer Beethoven
mennesket i sin allermest blotlagte
form, ansigt til ansigt med sin egen
indre moral. I den femte klaverkoncert
er det imidlertid et nobelt, velordnet
musikalsk univers, der manes frem – og
i den 2. symfoni vender han ryggen til
sin egen fortvivlelse og skaber et lyst og
livsbekræftende univers. Fælles for de
tre værker er, at musikken fremstår med
en selvfølgelighed, der er som vokset
frem af en dybere nødvendighed.
Musikken ved denne koncert er ofte
skabt under svære vilkår og byder
alligevel (eller måske netop derfor) på
en helle af orden og overskud. Vi glæder
os til at vise jer tre sider af Beethoven.

Beethoven
Coriolan-Ouverture, op. 62
Den rå, unisone klang af strygerakkorderne, der indleder Coriolan-ouverturen,
siger det hele: Dette er alvor. Heinrich
Joseph von Collins tragedie ”Coriolan”
fra 1804 handler om romeren Gaius
Marcius Coriolanus, der har sat sig
for at invadere Rom for at få hævn
og oprejsning efter sin bandlysning.
Det smukke melankolske sidetema er
i dur, og det symboliserer bønnen fra
Coriolanus’ moder om at skåne byen.
Kontrasten mellem de dystre, brutale
strygerakkorder og det blide sidetema
er en konflikt, der gennemsyrer

ouverturen, og det drejer sig da også
helt bogstaveligt om liv og død: Ikke
bare for indbyggerne i Rom, men for
Coriolanus selv. Han giver nemlig efter
for sin mors bøn om at skåne byen.
Coriolanus’ hær står imidlertid allerede
foran Roms porte, og han bliver fanget
mellem sit løfte til moderen og sin pligt.
Ouverturen er således en historie om
mennesket i sin allermest blotlagte form,
ansigt til ansigt med sin egen indre moral
– som han ikke kan leve med at bryde,
hvorfor den eneste ærefulde og dermed
mulige udvej er døden. På blot ni minutter blotlægger Beethoven et menneskes
yderste kamp og nederlag, en tragik så
stor, at den ikke burde kunne rummes i
så kort et stykke. Men det kan den, og
de sidste akkorder ebber ud i en tragisk
erkendelse af dødens uafvendelighed.
Læg især mærke til, hvordan det smukke
sidetema i sidste gentagelse går over i
mol; der er ingen vej ud for Coriolanus.
Der er forskellige meninger om, hvor
bogstaveligt Beethoven har oversat
skuespillet til musik – og hvor meget,
han har set sig selv i Coriolanus: Skal
de sidste knips i strygerne opfattes som
den døende Coriolanus’ sidste åndedrag
– eller skildrer værket i stedet mere
generelle (og derfor også mere dybtliggende) følelsestilstande hos personerne
(eller os selv)? Og har Beethoven
blot været fascineret af skuespillet,
eller kunne komponisten, der ofte var

underkendt i Wien, se sig selv i en mand,
der higer efter oprejsning? Det er spekulationer, som vi ikke kan finde noget svar
på – og det ville måske også være synd.
Den dystre ouverture er for øvrigt lidt
af en undtagelse i Beethovens værker:
Han var normalt af et mere optimistisk
gemyt i sin musik, der som oftest
slutter tilfredsstillende, harmonisk
og nogle gange endog heroisk.

Beethoven
Klaverkoncert nr. 5 –
”Kejserkoncerten”, op. 73
Beethovens Kejserkoncert er komponistens sidste fuldendte klaverkoncert – og
i meget høj grad en krone på værket.
Det er let at tro, at navnet stammer
herfra – men faktisk er det (endnu) et
af de tilfælde, hvor en forlægger har haft
en finger med i spillet. Det var således
ikke Beethoven selv, der gav koncerten
tilnavnet ”Kejserkoncerten”. Tværtimod;
han frabad sig meget bestemt tilnavne.
Det var ham dog ikke til megen nytte;
hans engelske udgiver satte alligevel
tilnavnet på koncerten. Ekstra ærgerligt,
eftersom Beethoven på dette tidspunkt
havde ændret den oprindelige tilegnelse
på ”Eroïca”-symfonien efter at have
mistet respekten for Napoleon. Nå,
mod marketingsmennesker (og velvalgte
tilnavne) kæmper selv den bedste kunstner forgæves, og i dag kalder de fleste
denne koncert for ”Kejserkoncerten”.
Forstå den gode forlægger kan man
imidlertid godt: Har man først én gang
hørt tilnavnet er det let at tillægge
musikken noget regalt og grandiøst.

Koncerten har også en velordnet,
næsten nobel karakter – noget, der på
ingen måde afspejlede omgivelserne,
da den blev skrevet. Wien var nemlig
under belejring af Napoleons tropper,
og Beethoven var så skrækslagen
over bombardementerne, at han på et
tidspunkt gemte sig i sin brors kælder.
”Begivenhedernes gang har påvirket min
krop og sjæl. Hvilket foruroligende, vildt
liv omkring mig; der er intet andet end
trommer, kanoner, mænd og alskens
ulykke,” beskrev han selv perioden.
Alligevel – eller måske derfor – er musikken en helle af orden og velordnethed.
Den er også nyskabende – i hvert fald
hvis vi ser den i forhold til den klassiske
koncertform hos for eksempel Mozart.
Hos ham spiller orkestret først en
fejende og komplet indledning, og
først når den er overstået kan solisten
komme til orde. Sådan er det ikke i
Kejserkoncerten. Vi starter ganske vist
med tre store orkesterakkorder, men
de er blot et oplæg til solisten, der i en
kadenceagtig kaskade af toner viser hele
klaverets spændvidde – både dynamisk,
omfangsmæssigt og harmonisk (og siden
vi allerede har nævnt ”Eroïca”-symfonien
skal vi måske nævne, at flere påpeger, at
disse akkorder også peger tilbage mod
netop ”Eroïca”-symfonien). Faktisk
klarer vi i denne korte indledning alt det,
som orkestret tidligere ville have brugt
den lange indledning på, nemlig at slå
tonalitet, stemning og melodisk materiale an – og samtidig bliver orkester
og klaver kædet sammen i en ubrydelig
enhed. Ganske som de første akkorder i
Coriolan-ouverturen bruger Beethoven

her de allerførste øjeblikke af værket
til at slå fast, at her er noget andet og
mere på spil end blot underholdning.

schwung – af den ophøjede slags; igen
kan vi sagtens se, hvorfra forlæggeren
har fået sine kejserlige associationer.

Det er også en koncert, der er mere
fastlagt end tidligere. Det kan nemlig
godt være, at starten minder om en
kadence – men mere frihed får solisten
så heller ikke. Det lyder ganske vist
sådan – men ”kadencen” til slut i første
sats er ganske enkelt skrevet ned af
Beethoven, som oven i købet skriver
i noderne: ”Spil ikke en kadence her,
men gå straks videre.” Beethoven er
således fuldstændig i kontrol, også over
kadencen (en anelse ironisk, faktisk:
Beethoven var nemlig berygtet blandt
sine bladvendere for blot at have nogle
udechifrérbare hieroglyffer i stedet for
noder i kadencerne, når han var solist i
sine egne koncerter. Den slags er ikke
lette at holde styr på for en bladvender).

At spille netop Kejserkoncerten er
noget, som aftenens solist, Philipp
Scheucher, har set frem til: ”Hvis
jeg skulle vælge en favoritkomponist,
ville jeg vælge Ludwig van Beethoven.
Jeg føler en intens affinitet og stærk
forbindelse med hans musik, der fanger
mig ind med krop og sjæl. At befinde
sig i en tilstand af flow på scenen, når
jeg spiller Beethoven, er det mest
givende for mig overhovedet. Især i en
klaverkoncert som Kejserkoncerten;
at spille den som solist med Aarhus
Symfoniorkester er virkelig et inspirerende øjeblik i en ung pianists liv.”

Anden sats er en afdæmpet nocturne – som en lavmælt samtale
mellem de sordinerede strygere og
blide træblæsere. Satsen er et under
af enkelhed; få komponister formår
som Beethoven at få langsomme satser
til at lyde som det mest indlysende i
verden. Harmonisk er vi imidlertid endog
meget langt væk fra førstesatsen; den
stod i Es-dur, og her er vi i H-dur.
Anden sats går direkte over i sidste
sats, kun formidlet af en fagot, der
går en halv tone ned, hvorved den
leder os over i sidste sats’ Es-dur (det
vil sige samme toneart som første
sats). Satsens første tøvende akkorder
forvandler sig til en rondo fuld af

Det er også en stor koncert, fortæller
Philipp Scheucher: ”Beethovens femte
klaverkoncert er et enormt værk, som
ikke kun kræver stor udholdenhed og en
meget varieret klang af både solist og
orkester. Den største udfordring er efter
min mening at fortælle musikken som en
kontinuerlig historie. Den heroiske første
sats kræver en enorm kontrast mellem
sin aggressive virtuositet og sin intime,
pianissimo, kammermusiklignende
karakter. Anden sats frigiver denne
spænding til en næsten meditativ atmosfære med guddommelig skønhed, før
den sidste sats fører til en stor fest med
dansante rytmer og forløsning af alle de
øjeblikke, der leder op til dette punkt.”

Beethoven
Symfoni nr. 2, op. 36
Beethovens anden symfoni blev
skrevet i 1802 på et tidspunkt, hvor
hans døvhed tiltog, og han begyndte at
indse, at den måske var uhelbredelig.
Han skrev derfor et brev til sine
brødre, som senere er blevet kaldt for
”Heiligenstadt-testamentet”. Heri skrev
han blandt andet: ”Jeg ville have gjort
en ende på mit liv. Kun min kunst holdt
mig tilbage. Det forekom mig umuligt
at forlade verdenen før jeg havde skabt
alt det, jeg følte jeg havde i mig.”
I symfonien kan man dog ikke mærke
komponistens fortvivlelse. Den
fremstår i stedet som en antitese til
Heiligenstadt-testamentet – som
en stædig fastholden af, at livet er
værd at leve. Eller måske er den bare
en flugt til et rarere sted at være.
Og symfonien er et virkelig et rart sted
at være. Berlioz er en af de (mange)
komponister, der har været optaget
af symfonien, og han beskriver den
energiske første sats således: ”I denne
symfoni er alting nobelt, energisk,
stolt. Indledningen er et mesterværk.
De smukkeste effekter følger en
efter en, uden forvirring og altid på en
uventet facon.” Han fortsætter med
at beskrive temaet og dets udvikling
i den hurtige del af første sats: ”En
Allegro Brio følger, i en fortryllende
strøm […] Alle disse former fremstår
med en ny og livlig fysiognomi.”
Anden sats er en af Beethovens længste
langsomme satser. Den har indflydelse

fra både folkemusik og det pastorale,
det vil sige det landlige, og foregriber
således hans Pastoralesymfoni.
Berlioz var lige så bjergtaget af denne
sats som af den første: ”Det er en
ren og enkel sang, først henrivende
deklameret af strygerne og derefter
broderet med en sjælden elegance af
lette og flydende figurer […] Det er et
fortryllende billede af uskyldig nydelse.”
Tredje sats er ikke, som hidtil i musikhistorien, en nobel menuet – men i stedet
en kæk scherzo, en skæmtende sats, som
er fuld af energi. Den er inspireret af en
østrigsk folkedans af den knæklaskende
slags. ”Scherzoen er lige så munter i
sin fantastiske lunefuldhed som den
forrige sats var fuldkommen lykkelig;
thi denne symfoni smiler hele vejen […]
komponisten tror stadig på udødelig
hæder, på kærlighed, på troskab. Hvilken
hengivelse til munterhed! Hvilket
vid!” Berlioz er stadig begejstret.
Her, hvor vi er nået til sidste sats må
programnoteskribenten komme med en
tilståelse (det bliver forhåbentligt mellem os): Nogle gange kan programnoteskribenter godt blive revet en smule med
af deres egen fortolkningslyst. Det kan
til tider føre til fortolkninger af den mere
aparte slags. Således har nogle skribenter
analyseret sidste sats ud fra… skal vi sige
anatomiske problemer – og hørt både
hikken og det, der er værre i musikken
(Beethoven skulle nemlig ifølge en
musikolog have døjet så frygteligt med
fordøjelsesproblemer). Det er et aldeles
glimrende eksempel på, at samtidighed
og årsagssammenhæng er to meget, me-

get forskellige ting! Lad os blot slå fast,
at sidste sats er fremfusende munter, båret af en civiliseret ilterhed, som næsten
kun kan tilhøre den tidlige Beethoven.
Det kan være svært for den trænede
koncertgænger at høre i dag, men
symfonien var radikal for sin tid: Lang,
svær og krævende, både for publikum
og musikere. Værket er desuden fyldt

med humør og musikalske vitser (især
i to sidste satser), og det kom som et
chok for nogle tilhørere, der fandt
værket bizart. Kritikeren for ”Zeitung
für die elegante Welt” skrev således:
”Symfonien er en såret drage, der vrider
sig afskyvækkende i sine sidste pinsler og
nægter at dø, før den forbløder i fjerde
sats.” Og så synes man, at nutidens
kritikere af og til kan være hårde!

Coriolan
– en af Beethovens helte
Coriolan-ouverturen afspejler et indre drama, som
trods heroisme, stolthed og hævntørst alligevel
ender på tragisk vis med selvmord og død.
Læs tidl. musikchef Leif V. S. Balthzersens gennemgang af
værket på vores hjemmeside under “Baggrundshistorier”.
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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.

KL AVER

Den unge østrigske pianist Philipp
Scheucher har spillet i nogle af verdens
største sale, herunder Gewandhaus i
Leipzig og Wiener Musikverein – det
sidste allerede som 12-årig sammen
med sin lærer. Og ung er han stadig; han
afsluttede først sin kandidateksamen i
2018. Men faktisk kender aarhusianerne
ham allerede; han vandt nemlig Aarhus
International Piano Competition tilbage i
2015. Det var en vigtig begivenhed i den
unge pianists liv:
”En masse ting har ændret sig, efter jeg
vandt konkurrencen. Det åbnede mange
nye perspektiver, netværk og indsigt i
en klassisk pianists liv – og så lærte jeg

at elske den fantastiske komponist Carl
Nielsen på grund af konkurrencen.”
Han glæder sig til at spille i Aarhus igen,
for han havde en helt speciel oplevelse i
Aarhus: ”Hvad der virkelig slog mig under
konkurrencen, var den utrolige venlighed,
jeg mødte hos alle i Aarhus. Når jeg spillede, følte jeg den her stærke forbindelse
med publikum, som gav mig så meget
støtte i hele konkurrencen helt indtil
slutningen – især i finalen med Aarhus
Symfoniorkester. Alle orkestermusikerne
gav mig så meget mental støtte og inspiration, og jeg betragter oplevelsen som
et af de mest specielle øjeblikke i min
karriere.”

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
Violina Petrova, assistent

Nikolaj Lind Pedersen
Lars Kvist
Lise Pehrson
Eva Paulin
Ático Razera
Patrick Rutland, assistent
CELLO

Eugene Hye-Knudsen
Jens Lund Madsen
Ananna Lützhøft
Chiao-Hui Hwang
Fang-Yu Liang
Else Anker-Møller, assistent

VIOLIN II

Sarah Foldager
Birgitte Bærentzen Pihl
Marta Wisniowska
Erik Søndergaard Jensen
Vibeke Lund Nielsen
Charlotte Hald Lauridsen
Pernille Jönsson Nüchel
Jens Astrup
Peter Clemson Steensgaard,
kontrakt
Ina Tagmose, assistent

KONTRABAS

David McIlfatrick
Erik B. Higgins
Christian Jørgensen
Frank Christensen
Poul Erik Jørgensen

Vær med til at støtte

Aarhus Symfoniorkester

KLARINET

Vibeke Kærsgaard Lembcke
Kristian Flagstad
Leah Aksnes, kontrakt

bliv medlem af
Aarhus Symfoniorkesters Venner

FAGOT

Justin Sun
Eric Beselin

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

HORN

Flemming Aksnes
Klaus Gottlieb

Se programmet på
www.asov.dk

TROMPET

Anders Kildahl Larsen
Martin Schuster
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Nikolai Petersen, kontrakt

Luminita Marin
Christine Hagge Larsen

NALE A
VIS

Meld dig ind på
www.asov.dk
eller ved henvendelse til formand
Tove Christensen, dr. med.
asov.tc@gmail.com
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Judith Wehrle
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Medlemskab giver
fri adgang til særlige
prøver/generalprøver,
gratis medlemsblad
samt uvurderlig støtte
til byens orkester.

God fornøjelse!

Oliver Nordahl
Malene Bjerg Poulsen
Linnea Westblom, kontrakt
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Così fan tutte
Den Kongelige Opera
25. MAR · STORE SAL
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