Rimskij-Korsakov, Berlioz & Dvorák

Alverdens riger og lande
17. september 2020 kl. 19.30
Symfonisk sal • Musikhuset Aarhus

Alverdens riger og lande

PROGRAM

af Christina Blangstrup Dahl

Nikolaj Rimskij-Korsakov (1844-1908)

Capriccio espagnol (1887)
1
2
3
4
5

16 min.

Alborada
Variazioni
Alborada
Scena e canto gitano
Fandango asturiano

Hector Berlioz (1803-1869)			

Les Nuits d’été (1840-41)
1
2
3
4
5
6

30 min.

Villanelle
Le spectre de la rose
Sur les lagunes: Lamento
Absence
Au cimetière: Clair de lune
L’île inconnue

25 min.

PAU S E

Antonín Dvořák (1841-1904)

Symfoni nr. 9,
“Fra den nye verden” (1893)
1
2
3
4

Adagio – Allegro molto
Largo
Scherzo: Molto vivace – Poco sostenuto
Allegro fuoco

40 min.

Varighed i alt ca. 115 min.

MEDVIRKENDE

Marc Soustrot
DIRIGENT

Jes Vang

Henriette Bonde-Hansen
SOPRAN

G R A F I K & L AY O U T
Kamisaka Sekka: Kasugano (1909) [udsnit]

Fransk dirigent og dansk stjernesopran!
Tilføj en russisk komponist, der skriver
gnistrende spansk musik – og en bøhmisk ditto, der fuldkommen har tabt sit
hjerte til sit centraleuropæiske hjemland.
Resultatet er en koncert, der funkler
i farver fra alverdens riger og lande.
Først drager vi med Rimskij-Korsakov
til Spanien, hvor han får orkestret til
at tindre i temperamentsfulde spanske
nuancer i Capriccio espagnol. Derefter
kan vi opleve den danske stjernesopran
Henriette Bonde-Hansen i Berlioz’
vidunderlige, stemningsfulde sangcyklus
om livet og døden, Nuits d’été.
Kulør er der også masser af i Dvoráks
pragtfulde Symfoni nr. 9. Her bringer
komponisten med bundløs kærlighed
til fædrelandet og dets toner sit
elskede Bøhmen lige ind i koncertsalen.
”Publikum får masser af farver og
masser af rytme i Dvoráks 9. symfoni,”
fortæller chefdirigent Marc Soustrot.
”Det er slavisk musik, når den er bedst!”

Rimskij-Korsakov
Capriccio espagnol, op. 34
Rimskij-Korsakov var eventyrligt god til
at orkestrere, det vil sige skrive alle de
stemmer, som udgør et orkesterværk.
Han kunne som næsten ingen anden
bringe alle symfoniorkestrets klangfarver
frem – og Capriccio espagnol er et af de
allerbedste eksempler på, hvad han kan.

Men faktisk var Rimskij-Korsakov selv
lidt ærgerlig over altid at få at vide, at
han var dygtig til at orkestrere: ”Den offentlige mening om, at capriccioen er et
fantastisk orkestreret stykke, er forkert.
Capriccioen er en fantastisk komposition
for orkestret. Klangfarverne, det heldige
valg af melodi og fraser, som passer
præcis til hvert enkelt instrument,
de korte virtuose kadencer for
soloinstrumenterne, slagtøjets rytmer
og så videre er selve essensen af kompositionen og ikke dens klædedragt eller
orkestrering. De spanske danse-temaer
gav mig et rigt materiale til at bruge
mangeartede orkestereffekter. Alt i alt
er capriccioen uden tvivl et udvendigt
stykke, men alligevel levende og
intenst,” sagde Rimskij-Korsakov om
stykket. Vores chefdirigent Marc
Soustrot er enig: ”Capriccio espagnol
er en fremragende start på sæsonen!
Musikken er fyldt med farver; det
er opløftende, humørfyldt musik.”
Capriccio espagnol består af fem
satser. Den første sats er Alborada, en
festlig og kæk dans fra den nordspanske
region Asturien, der fejrer solopgangen
(solopgange er åbenbart noget mere
dramatiske i Spanien end i Danmark).
Her har både klarinetten og violinen
store soloer. I næste sats, Variazioni,
får vi fem variationer over hornenes
indledende tema: Den første i strygerne,
derefter en med engelskhorn og horn
i samtale, og de sidste variationer i

strygerne (med lidt hjælp fra fløjterne
til sidst). I tredje sats vender den livlige
asturiske dans fra første sats tilbage og
giver igen koncertmesteren lejlighed
til at lege med klarinetten. Fjerde
sats er Scena e canto gitano, det vil
sige ”scene og sigøjnersang.” Her får
koncertmesteren igen lov til at folde sig
ud, hvorefter fløjte, klarinet og harpe
alle er med til at slå sigøjnerstemningen
an. En tredelt dans leder over i sidste
sats, som er en Fandango asturiano,
altså en energisk dans fra Asturien.
Bonusinformation: Komponisten var selv
ikke helt tilfreds med tredje sats: ”Her
overdøver messingblæserne i nogen grad
træblæsernes melodier; men dette er
meget let at rette op, hvis dirigenten
er opmærksom på det og regulerer
styrkeforholdet i messingblæserne, så
de kun spiller forte og ikke fortissimo.”
Nu kan den opmærksomme lytter
så tjekke, om Marc Soustrot er enig
med komponisten – og om det lykkes
ham at holde messingblæserne i ave.

Berlioz
Les Nuits d’été, H 81
Vi bliver i orkestreringens verden:
Berlioz’ ”Sommernætter” var oprindeligt
en sangcyklus for sang og klaver til digte
af Théophile Gautier, som aldrig blev
særligt populær (klaverstemmen var ikke
skrevet af Berlioz selv og var temmelig
klodset). Men komponisten orkestrerede
værket og skabte dermed musikhistoriens første sangcyklus med orkester, og
i dag er det denne version, der oftest
bliver spillet. Egentlig ville Berlioz gerne
have, at sangene blev sunget af forskel-

lige stemmetyper – men i dag bliver de
næsten altid opført med den samme
sanger. Orkestret er, efter Berlioz’
standard, af beskeden størrelse, og dets
klangfarver bliver brugt beskedent og
disciplineret. ”Musikken er ret intim
– det her er Berlioz i det lille format,”
siger Marc Soustrot om musikken.
Suiten om kærlighedens udvikling er et
af komponistens mest populære værker.
Det er en fortælling, der strækker sig
fra ungdommelig uskyld og livsglæde i
”Villanelle” til tab af uskyld i ”La spectre
de la rose” og til den elskedes død i
”Sur les lagunes”. I ”Absence” får vi en
klagesang, i ”Au Cimetière” forsøger vi
at huske den afdøde, og endelig ser vi en
ny fremtid i ”L’ile inconnue”. Den første
og sidste sang er lyse og optimistiske,
mens resten er alvorlige og mørke.
Berlioz havde for øvrigt ægteskabelige
problemer, da han skrev værket – hvilket
måske er med til at forklare stykkets
følelse af forgangen kærlighed.
Gautier og Berlioz var naboer og venner,
og Gautier var en stor beundrer af
Berlioz’ musik: ”Berlioz repræsenterer
den romantiske musikalske ide […]
der er uventede effekter i lyden og
en tumultarisk dybde i lidenskaben,
som er en Shakespeare værdig,”
sagde digteren om Berlioz’ musik.
Marc Soustrot roser både musikken og
teksterne: ”Musikken er næsten kammermusikalsk i sin tilgang, og digtene
er tilsvarende meget raffinerede.”

Villanelle
Den første sang er en fejring af foråret
og kærligheden, en fortælling om
det vidunderlige i at vandre gennem
skoven for at lede efter skovjordbær og
vende tilbage hånd i hånd. En villanelle
er for øvrigt et fransk hyrdedigt, og
denne villanelle er en enkel sang,
som Berlioz giver dybde gennem
versenes harmonier og orkestrering.
Le spectre de la rose
I den anden sang, ”En roses genfærd”,
får vi fortællingen om en pige, der
drømmer om den rose, hun bar til
festen aftenen før. Selvom rosen
døde er den nu opsteget til paradis.
Teksten er helt klassisk for den franske
romantik. Melodien er overdådig og
varieret, med en lyrisk indledning, et
en næsten recitativ-agtig passage og
et imponerende klimaks – og man kan
næsten dufte rosen i orkestrets klangfarver. Sangen er gennemkomponeret,
hvilket betyder, at der ikke er nogen
gentagelser i musikken, men i stedet
selvstændig musik til de forskellige vers.
Sur les lagunes: Lamento
“Ved lagunerne: Klagesang” er med
sine mørktfarvede harmonier og dunkle
stemning en melankolsk klagesang over
den afdøde. I det duvende akkompagnement kan vi høre havets bølger. Teksten
er en venetiansk bådsmands klagesang
over tabet af sin elskede og smerten ved
at drage ud på havet uden at have nogen
at elske – og sangen ender på en dominantakkord, det vil sige en uafklaret slutning. Denne sang er den anden af de to
gennemkomponerede sange i samlingen.

Absence
Absence (“fravær”) var den første sats,
som Berlioz orkestrerede, muligvis
fordi komponisten her gjorde brug
af allerede eksisterende musik, som
han havde skrevet til en (sidenhen
kasseret) kantate. Det var komponistens
egen elskerinde, Marie Recio, der
uropførte sangen, og den står næsten
nøgent i sin indtrængende og næsten
barnlige bøn om at komme tilbage.
Au cimetière: Clair de lune
“På kirkegården: Måneskin” er endnu en
klagesang, denne gang ved den elskedes
grav. Den efterladte har nu kun fjerne
minder om den elskede og bliver forstyrret af spøgelsesagtige billeder af hende.
L’île inconnue
“Den ukendte ø” fortæller om det uopnåelige, nemlig et sted, hvor kærligheden
kan vare evigt. Sangen er faktisk blevet
beskrevet som ”muntert ironisk” – som
om Berlioz ikke selv tror et øjeblik på den
evige kærlighed. Den er da også meget
kæk i forhold til de fire klagesange,
som vi netop har været igennem – men
måske var Berlioz bare fast besluttet
på at slutte i det opmuntrende leje.
Bonusinformation: Titlen
”Sommernætter” er Berlioz’ egen
– og ikke synderligt rammende, dels
eftersom første sang jo foregår om
foråret og dels eftersom originaltitlen
på Gautiers digtsamling er ”Dødens
komedie”. Men Berlioz kunne godt lide
titlen (måske fordi den mindede ham
om Shakespeares ”En skærsommernatsdrøm), og det er jo det vigtigste.

Dvořák
Symfoni nr. 9, ”Fra den
nye verden”, op. 95
Hvis man skulle lave en liste over de
mest populære symfonier nogensinde,
ville Dvoráks 9. symfoni givet være helt
oppe i toppen – og med god grund.
Det er musik, som det er utrolig let
at knuselske – og samtidig er den
lettilgængelig uden at være letbenet.
”Her er masser af farver, masser af
rytme,” fortæller Marc Soustrot. ”Det
er slavisk musik, når den er bedst, med
mange forskellige kulører i strygerne
og masser af vibrato på tonerne.”
Den blev skrevet mens Dvorák arbejdede i ”den nye verden”, det vil sige
USA og nærmere betegnet National
Conservatory of Music in America,
hvor han var rektor fra 1892-1895. Som
udefrakommende blev han inspireret af
sit nye hjemlands musik – ikke mindst
de sortes musik. På dette tidspunkt
havde USA ikke sin egen klassiske
musiktradition, men importerede
udelukkende den europæiske musik:
”Jeg er overbevist om, at dette lands
musikalske fremtid må grundlægges på
det, der kaldes negermelodier. De kan
være grundlaget for en seriøs og original
kompositionsskole, der skal udvikles i
De Forenede Stater. Disse smukke og
varierede temaer er et resultat af jorden.
De er Amerikas folkesange, og jeres
komponister må bruge dem.” Dvorák
brugte dog ingen af disse melodier
direkte (selvom han kendte dem; en af
hans elever var nemlig sort og havde
introduceret ham til spirituals), og det
samme gjaldt for de indfødtes melodier:

”Jeg har ganske enkelt skrevet originale
temaer, som inkorporer den indianske
musiks særegenheder, og ved at bruge
disse temaer har jeg udviklet dem med
alle de ressourcer som moderne rytmer,
kontrapunkt og orkesterfarver giver.”
Det kan lyde, som om Dvorák havde et
stort kendskab til både de sortes og de
indfødte amerikaneres musik. Det er
dog nok en sandhed med modifikationer,
når man ser på Dvoráks egne udtalelser
om deres musik: ”Jeg finder negrenes
og indianernes musik praktisk taget
identisk […] de to racers musik har en
bemærkelsesværdig lighed med skotsk
musik.” Geografisk (og på temmelig
mange andre områder) er det naturligvis
noget sludder – men måske ikke for
en komponist: Den pentatone skala
(det vil sige en skala, der kun anvender
fem toner) er nemlig fælles for de tre
musiktraditioner. Den kombinerer
Dvorák så med sit bøhmiske hjemlands
rytmer. ”Fra den nye verden” er, ganske
som det land, hvori den er skrevet,
skabt i en smeltedigel af nationaliteter
og musikalske traditioner og inspireret
af præriernes uendelige vidder.
Efter en langsom indledning, der
kombinerer elegiske og dramatiske
træk, går første sats over i en allegro,
der nærmest smider det ene fantastiske tema efter det andet af sig.
Musikken er uimodståeligt medrivende
og umiddelbart indtagende.
Anden sats er et af de tilfælde, hvor
verden åbner sig takket være den
underskønne engelskhornsolo. Men

rent faktisk betragtede Dvorák selv blot
satsen som en skitse til enten en kantate
eller en opera, som skulle bygge over
Longfellows ”Hiawatha”. Faktisk var
soloen først skrevet for klarinet – men
Dvorák ændrede den til engelskhorn,
fordi dette instrument mindede ham
om Harry T. Burleighs stemme (den
elev, der havde lært ham spirituals).
Også tredje sats låner noget af sin
inspiration fra ”Hiawatha”, nemlig en
scene, hvor indianerne danser. Trioen i
denne sats er så vidunderligt svingende
og dansant, at det kan være svært at
sidde stille i stolen, når man hører den.
Sidste sats lægger ud med en hornsolo
af den slags, som ærligt talt ville have
gjort selv Tjajkovskij misundelig – så
majestætisk såvel som medrivende er
den. Heldigvis får hele orkestret lov til
at svælge i melodien – hvorefter det går
over stok og sten. Klarinetten får lige lov
til at bringe elegien ind i også denne sats,
men ellers er musikken her helliget en
herlig sorgløshed og ikke mindst en overdådighed af mageløse temaer. De fleste
komponister ville formodentlig give en
legemsdel eller to for bare et enkelt

tema af den kvalitet, som Dvorák disker
op med i denne symfoni – og han kaster
dem nærmest frydefuldt i grams for os.
Programnoter er fulde af beskrivelser af,
hvordan musikhistoriens største værker
blev heglet ned at kritikere såvel som
publikum ved premieren. Derfor er
det en lise for en gangs skyld at kunne
fortælle, at Dvoráks 9. symfoni blev en
bragende succes – i en sådan grad, at
publikum klappede så meget mellem
satserne, at Dvorák måtte rejse sig op
og bukke. Den blev med andre ord en
af de største triumfer i komponistens
karriere. Og det forstår man ærlig
talt godt; han har, musikalsk talt, ikke
sat en fod forkert i dette værk.
Bonusinformation: Dvoráks 9. symfoni
har været på månen. Astronaut Neil
Armstrong havde nemlig et bånd
med symfonien med på Apollo
11-missionen (den første månelanding)
i 1969. Rigtig god koncert – også
i mere jordnære omgivelser.

En sangcyklus om
kærlighed, liv og død
Berlioz’ Nuits d’été er et af de tidligste eksempel på genren
”Orkesterlieder”. Læs Peer Kjær Andersens gennemgang af Berlioz’
sangcyklus på vores hjemmeside under “Baggrundshistorier”.
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Biografi af Hjarne Fessel

Marc Soustrot

Biografi af Christina B. Dahl

Henriette Bonde-Hansen
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.

SOPRAN

Henriette Bonde-Hansen har i en
generation været en af Danmarks
førende sopraner. Hun har et omfattende operarepertoire, som udover alle
de store Mozart-roller indbefatter de
kvindelige hovedpartier i Elskovsdrikken,
Lucia di Lammermoor, Romeo og Julie,
Rigoletto, Rosenkavaleren, Pelléas og
Mélisande, I Puritani, og mange flere.
Henriettes koncertrepertoire spænder
mindst lige så vidt; fra Beethoven,
Brahms, Fauré, Liszt, Debussy, Nielsen,
Delius over Chausson – og så selvfølgelig
Mahler og Dutilleux. Som en af få danske
sopraner mestrer hun både Dutilleuxs
ekstremt krævende Correspondances og

den himmelske fjerde sats i Mahlers 4.
symfoni; som vi fik glæde af en af forrige
gange Henriette besøgte os i Symfonisk
Sal.
Hun har arbejdet på de store operascener
i Europa, blandt andet Bastille-Operaen
i Paris, Théâtre du Châtelet og Musikverein i Wien – og hun har optrådt med
de største orkestre i Europa, blandt
andre DR SymfoniOrkestret, Gewandhausorchester og Royal Concertgebouw
Orchestra. Hun har for nylig indspillet
CD’er med L’Orchestre Philharmonique
de Radio France og L’Orchestre Nationale de Montpellier.

KONCERTBESÆTNING
VIOLIN I

Cristian Chivu Ivan /
Ian van Rensburg
Johanna Tolvanen
Tue Lautrup
Hanne Holt Nielsen
Thea Clemson Andersen
Todd Cadieux
Katrin Djordjevic Sønnichsen
Matthias von Niessen
Matthias Gahl
Nadia Kornilova
Hayato Ishibashi

CELLO

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

Aarhus Symfoniorkester

HORN

Flemming Aksnes /
Jari Kamsula
Carsten Adrian
Klaus Gottlieb
Susanne Skov, kontrakt

bliv medlem af
Aarhus Symfoniorkesters Venner

TROMPET

KONTRABAS

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

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
Nefelina Musaelyan

Vær med til at støtte

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

Kim Hansen
Anders Kildahl Larsen
Martin Schuster

Se programmet på
www.asov.dk

BASUN

Fabrice Godin
Tobias Larsen, kontrakt

FLØJTE

Lena Kildahl Larsen
Toril Vik
Judith Wehrle
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Oliver Nordahl
Malene Bjerg Poulsen
Veronica Isabelle Ulrikkeholm,
kontrakt
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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

Jonathan Borksand Hanke

SØND

PAUKER

Jonathan Jakshøj, kontrakt
SLAGTØJ

BRATSCH

Luminita Marin
Christine Hagge Larsen
Nikolaj Lind Pedersen
Lars Kvist
Lise Pehrson
Eva Paulin
Ático Razera
Patrick Rutland, assistent

KLARINET

Mathias Kjøller
Vibeke Kærsgaard Lembcke
Kristian Flagstad
FAGOT

Justin Sun
Eric Beselin

Anders Lynghøj
Nikolai Petersen, kontrakt
Rune Schuster, kontrakt
Thomas Hamilton, assistent
Christian Back Kirkegaard,
assistent
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Joost Schelling, assistent
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Andreas Brantelid
Concerto Copenhagen dirigeret af Lars Ulrik Mortensen
30. SEPTEMBER · SYMFONISK SAL
Musik fra en brydningstid.
Danmarks internationale stjernecellist og landets førende barokorkester har
Haydn, Telemann og to oversete Bach-sønner på programmet.

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

