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TJAJKOVSKIJFESTIVAL

Kompromisløs og lyttevenlig
af Christina Blangstrup Dahl
“Hans musik kommer direkte fra
hjertet og er lige så inderlig som var
den skrevet med hans eget blod.”
Nogle af de mest lyttevenlige, medrivende og gennemgående mageløse
værker, der nogensinde er skrevet. Det
er, hvad Tjajkovskij har givet os. Det
er også uhyre afvekslende musik – fra
skildringen af bedårende tøjdyr og
dansende småkager i Nøddeknækkeren
over de legendariske solokoncerter til de
tre sidste symfoniers brusende orkesterklange. Med andre ord er det værker,
som man ikke kan få nok af – og derfor
har vi hele fire koncerter på programmet
i løbet af Tjajkovskijfestivalens to uger.
Festivalen giver først og fremmest
mulighed for at opleve kronen på
Tjajkovskijs livsværk: De tre sidste symfonier – 4, 5 og 6. Her står man ansigt
til ansigt med bjergtagende temaer, den
kompromisløse russiske folkesjæl og
en martret komponist. Meget apropos
havde den sidste symfoni premiere
kun få dage inden Tjajkovskijs død.

Chefdirigent Marc Soustrot er den
fødte rejseleder på de vilde stier gennem
Tjajkovskijs romantiske univers. Hans
naturlige og indfølte ekspertise suppleres
af to unge solister, som med stor succes
har gæstet Aarhus Symfoniorkester
tidligere. Alexander Sitkovetsky
spiller for i Tjajkovskijs violinkoncert,
mens Zlata Chochieva behersker
tangenterne i den 1. klaverkoncert.
Desuden vil man kunne høre musik
fra Nøddeknækkeren – rigtig mange
menneskers første møde med den
klassiske musik – og endelig kan man
opleve en kammermusikkoncert med
nogle af Tjajkovskijs værker for soloklaver
og klavertrio. Her er det Aarhus
Symfoniorkesters koncertmester Ian
van Rensburg på violin og orkestrets
solocellist Eugene Hye-Knudsen, der
sammen med solisten og pianisten
Zlata Chochieva stævner ud.
Vi glæder os til at invitere dig indenfor
i Tjajkovskijs sjælfulde verden.

Marc Soustrot

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.
Han har været Aarhus Symfoniorkesters
chefdirigent siden 2015 og kan nu også
bryste sig af stillingen som kunstnerisk leder af Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
fra sæson 2021/22.
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

Lodewijk Schelfhout: To fortøjede skibe på en strand (1929)

og Japan, og i de senere år har han hyppigt 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, B
ruxelles, 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.

Alexander Sitkovetsky

VIOLIN

Alexander Sitkovetsky forlod allerede
som otteårig sit fædreland for at studere
på Menuhin School i England. Menuhin
var både hans inspiration og hans musikalske partner, idet han ved flere lejligheder spillede sammen med violin-ikonet.
Han har optrådt med blandt andet Royal
Philharmonic, Konzerthaus Orchester
Berlin, Bruxelles Philharmonic og St.
Martin’s Academy in the Fields. Hans
indspilning af Andrzej Panufniks violinkoncert blev glimrende anmeldt, og han
har indspillet en rækker værker siden,
herunder Bachs dobbeltkoncert med
Julia Fischer.
Ud over solistkarrieren bruger Alexander
Sitkovetsky meget af sin tid som kammermusiker. Han er stiftende medlem

af Sitkovetsky Piano Trio med pianisten Wu Qian og cellisten Leonard
Elschenbroich, med hvem han har vundet
forskellige priser, herunder Mecklenburg
Vorpommern Kammermusik-prisen, og
de har spillet over hele Europa, herunder i Concertgebouw i Amsterdam og
Wigmore Hall i London. Trioens debut-cd
af tjekkisk repertoire for BIS blev fremragende anmeldt, og sidenhen har de
udgivet musik af Mendelssohn, Brahms
og Schubert.
Siden 2012 har han også spillet i et strygekvartet-projekt med Julia Fischer, der
en gang om året optræder på nogle af
Europas mest prestigefyldte spillesteder.

Zlata Chochieva

KL AVER

Den unge pianist Zlata Chochieva er et af
tidens mest fremtrædende klavertalenter.
Den internationale presse har beskrevet
Zlata Chochievas klaverspil således: ”Hun
besidder en omfattende teknik, som giver hver takt en indre glød” – og hendes
indspilninger af Rachmaninov og Chopins
klaveretuder har høstet et hav af priser
og lovprisninger. Hendes indspilning af
Chopins samlede etuder blev således
valgt som Editor’s Choice i det prestigiøse tidsskrift Gramophone og samtidig
inkluderet i magasinets liste over de ti
bedste Chopin-indspilninger nogensinde.
Hun har spillet steder som Herkulessaal i
München, Concertgebouw i Amsterdam,

Philharmonie de Paris og Tchaikovsky
Concert Hall i Moskva.
I 2019 fik hun sin debut i Wigmore
Hall og optrådte med Svetlanov State
Orchestra i Tchaikovsky Hall i Moskva
og med National Philharmonic of Russia
i Rachmaninov Concert Hall i samme by.
Zlata Chochieva begyndte at spille klaver
allerede som femårig.
Hun er uddannet på blandt andet konservatoriet i Moskva. Hun har turneret i
det meste af Europa og USA og har flere
gange gæstet Danmark. Hun bor og arbejder i Salzburg.

Ian van Rensburg

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.
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.

Siden 1993 har Ian van Rensburg været
ansat hos Aarhus Symfoniorkester som 1.
koncertmester. Han har tillige virket som
koncertmester i mange andre orkestre,
herunder ORF Wien, Rotterdam
Philharmonisch
Orkest,
Adelaide
Symphony, Orquestra Metroplitana
Lissabon, Aalborg Symfoniorkester,
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz
og
Südwestfälische
Philharmonie
Hilchenbach.
Ian van Rensburg har optrådt som solist
i adskillige sammenhænge, herunder ofte
med Aarhus Symfoniorkester, og han er
tillige en meget aktiv kammermusiker.

Eugene Hye-Knudsen

CELLO

Eugene Hye-Knudsen studerede ved Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium
hos professor Erling Bløndal Bengtsson
og havde sin debut samme sted fra i 1996.
I 1998 vandt han en stilling som Kongelig
Kapelmusikus på Det Kgl. Teater, og i
2002 fik han stillingen som 1. solocellist
i Aarhus Symfoniorkester.
Han har været solist med Aarhus
Symfoniorkester i Sjostakovitjs 1. cellokoncert i 2004, Bruchs Kol Nidrei i

2006, Elgars cellokoncert (2008), uropførelsen af Anders Koppels Tripelkoncert
for mezzosaxofon, cello og harpe (2010),
John Williams’ filmmusik til Seven Years
in Tibet (2010) og senest Strauss’ Don
Quixote (2014).
Eugene Hye-Knudsen blev i 1995 tildelt
Jacob Gades Legat og i 1997 Veuve
Clicquot Prisen.

SYMFONIKONCERT • 24.-25. MARTS KL. 19.30

Hvad hjertet er fuldt af
af Christina Blangstrup Dahl

Pjotr Ilitj Tjajkovskij (1840-1893)

Violinkoncert (1878)
1
2
3

35 min.

Allegro moderato
Canzonetta: Andante
Finale: Allegro vivacissimo

PAU S E

25 min.

Pjotr Ilitj Tjajkovskij (1840-1893)

Symfoni nr. 6, ”Pathetique” (1893)
1
2
3
4

45 min.

Adagio – Allegro non troppo
Allegro con grazia
Allegro molto vivace
Finale: Adagio lamentoso – Andante

Varighed i alt ca. 105 min.

MEDVIRKENDE

Marc Soustrot
DIRIGENT

Alexander Sitkovetsky
VIOLIN

Slavisk folkesjæl og solisteri af en
anden verden: Tjajkovskijs fjerde
symfoni og hans violinkoncert flyder
over af lidenskab og russisk folkesjæl.
”Mit hjerte er fuldt. Det tørster efter
at krænge sig selv ud i musik.” Sådan
sagde Tjajkovskij, før han begyndte
at skrive sin violinkoncert. Hvad
hjertet var fuldt af er nogle af de bedste
orkestertemaer, som Tjajkovskij nogensinde har skrevet og en solostemme
så udfordrende, at den længe blev
anset for uspillelig i sin virtuositet.
En lidenskabelig symfoni, fuld af passion:
Tjajkovski udgød hele sin sjæl i sin
”Pathetique”-symfoni. Den ”starter med
et udråb og slutter med et gisp,” sagde
Schönberg om symfonien. Symfonien
ender i afgrundsdyb fortvivlelse –
ganske som Tjajkovskijs eget liv.

Tjajkovskij
Violinkoncert, op. 35
Det bedste, der kan komme ud af et
dårligt ægteskab er (noget overraskende)
en violinkoncert. I hvert fald hvis man
som Tjajkovskij spontant har sagt ja til
at gifte sig med en kvinde, der havde
skrevet til ham og fortalt, at hun var
vanvittig forelsket i ham. Han kunne ikke
huske hende(!), men friede til hende
blot et par dage efter de to mødtes.

Theo van Hoytema: Kerstnacht (1894)

Det kunne jo næsten ikke gå andet end
galt. Og ikke (kun) af de indlysende
grunde – men Tjajkovskij var homoseksuel og tillige neurotisk, og han så
ægteskabet som en mulighed for at få
sig et dække. Han begyndte imidlertid
hurtigt at afsky sin kone – hun kendte
ingen musik! – og foretog til sidst et
noget ubehjælpsomt selvmordsforsøg
(han gik ud i Moskvafloden – ikke for
at drukne sig, men fordi han håbede at
blive så syg af turen i det kolde vand,
at han efterfølgende ville dø af det).
Ægteskabet varede blot tre måneder, og
Tjajkovskij rejste til Europa for at slikke
sårene. Først skrev han den fjerde symfoni færdig, derefter færdiggjorde han
Eugene Onegin – og på 11 uger i Clarens,
Schweiz skrev han så violinkoncerten.
Violinisten Yosif Kotek – Tjajkovskijs ven
og muligvis også hans elsker – besøgte
ham og spillede koncerten igennem,
efterhånden som siderne blev skrevet.
Så burde alt være godt for den nyfødte
koncert, ikke sandt? Det var det nu kke
helt. Eller faktisk overhovedet ikke. For
ganske vist blev koncerten dedikeret til
Leopold Auer (den slags er altid et godt
afpresningsmiddel for at få et stykke
spillet). Men Auer sagde ikke bare nej;
han kaldte også koncerten for uspillelig.
Det ramte Tjajkovskij hårdt, for Auer
var en af samtidens største kapaciteter – violinist, dirigent og underviser.
Hvis han ikke kunne spille koncerten,
var der ikke meget håb for den.

To år senere fortalte Tjajkovskijs
forlægger ham imidlertid, at en ung
studerende var gået i gang med at lære
koncerten. Og ikke bare det; den unge
Adolf Brodsky havde overtalt Hans
Richter og Wienerfilharmonikerne til
at spille koncerten med ham (som en
sidebemærkning er der givet mange
unge solister i dag, der spekulerer
over, hvordan han fik den kringlet).
Her ville det være vidunderligt at kunne
skrive, at Tjajkovskij nu fik oprejsning,
men sådan skulle det ikke gå. Det blev
tværtimod en katastrofe, for koncerten
er svær – også i orkesterstemmerne,
og orkestret havde ikke øvet sig. Den
skarptungede kritiker Eduard Hanslick
sagde: ”For første gang indså jeg, at
der findes musik, hvis stank man kan
høre […] Violinen bliver ikke spillet
på – den bliver banket gul og blå.” Av.
Til gengæld er bagklogskabens klare
lys jo en dejlig lyskilde at varme sig
ved for nutidens koncertpublikum.
Leopold Auer måtte således med tiden
æde sine ord i sig igen, og i dag er
koncerten – fuldt fortjent – ikke bare
et af Tjajkovskijs mest populære værker,
men også en af de store violinkoncerter.
Første sats’ undersmukke tema klinger
– og klinger ud; komponisten vender
faktisk aldrig tilbage til det. Så har man
da et overskud af gode musikalske ideer!
Det brusende orkestertema i første sats
ligger meget, meget højt over listen
over de mest medrivende temaer, som
Tjajkovskij nogensinde har skrevet – og
der er heftig konkurrence på den liste! Vi
er privilegerede nok til at få det to gange

med fuldt orkester, og efter kadencen
overtager træblæsere og strygere temaet, mens solisten boltrer sig henover
temaet. Det er yndefuld lyrik – eller
måske det smukke landskab (geografisk
såvel som menneskeligt) i Clarens?
Anden sats er smuk og sorgfuld; den
består af en melodisk klagesang og en
mere munter pastorale, det vil sige
noget landligt. Musikken står med sin
afdæmpede karakter i modsætning
til de omgivende intense satser og
bliver således en helle midt i den
russiske temperamentsfuldhed.
Fra anden sats går vi direkte over i
tredje sats, hvor violinistens fingre for
alvor kommer på arbejde; det er ikke for
ingenting, at satsen hedder en allegro
vivacissimo – ”så livligt som muligt”. Der
er dog også oaser; smægtende træblæsere forsøger at forføre soloviolinen til
mere afdæmpede toner, og det lykkes.
Det er dog en stakket frist (ja, eller et
lykketræf – alt efter om man er mest
til temperamentsfuldt 100-meterløb
eller smægtende kærlighedstemaer).
Folkemusikalsk inspiration og et meget
russisk sidetema med en sækkepibeagtig
drone (det vil sige en tone, der aldrig
skifter) giver tilsammen en sats, som
Eduard Hanslick kaldte for ”stinkende
russisk”: ”Finalen bibringer os en russisk
feries brutale og underlødige munterhed.
Vi kan tydeligt se de vilde, vulgære
ansigter, vi hører eder, vi lugter vodka.”
Det er vist ikke en overfortolkning at
mene, at Eduard Hanslick nok i det hele
taget ikke var så glad for hverken russere

eller for deres musik. Tja, smag og behag
og lugten i bageriet og så videre…

naturlighed over Tjajkovskijs temaer, at
de virker som om de altid har eksisteret.

Tomt solisteri bliver koncerten dog aldrig; selv i de allermest fingergymnastisk
udfordrende passager er denne violinkoncert smækfyldt med slavisk folkesjæl.

Anden sats står i 5/4 – en taktart, man
ikke ofte ser i vestlig musik, og som
har fået nogle til at beskrive satsen
som ”en haltende vals”. Musikken
har en ret lys karakter på trods af
den ukurante taktart, der hele tiden
afholder den fra at blive glat og enkel.

Tjajkovskij
Symfoni nr. 6, op. 74
Lad os først få én ting på det rene,
når det gælder Tjajkovskijs sjette
symfoni: Vi kalder den ganske vist for
”Pathetique”, men der er tale om en
(beklagelig såvel som forkert) undersættelse til fransk. Tjajkovskij kaldte
sin symfoni ”patetitseskaja”, hvilket vil
sige ”lidenskabelig” og dermed ikke
”rørende” eller ”patetisk”, som ordet
”pathetique” betyder på fransk. Hvis den
franske titel havde været korrekt, ville
det have været en helt anden symfoni.
Og det er det ikke. Så er det på plads.
Tjajkovskij var som tidligere nævnt et
plaget menneske, og i en af sine hyppige
depressive perioder sønderrev han første
udgave af det, der senere skulle blive til
hans tredje klaverkoncert. To år senere
begyndte han på Pathetique og skrev:
”Jeg er nu fuldt og helt optaget af det
nye værk… og det er svært for mig at
rive mig løs fra det. Jeg tror, at det bliver
et af mine bedste værker […] Nu har jeg
komponeret en ny symfoni, som jeg bestemt ikke kommer til at rive i stykker.”
Første sats har et af den slags temaer,
som man bestemt mener at have
hørt før – også selvom man hører det
for allerførste gang. Der er en sådan

Tredje sats er en scherzo, men selvom
scherzo som bekendt betyder ”spøg” er
der ikke meget skæmtende over denne
sats. I stedet bliver vi atter engang
mindet om, at symfoniens undertitel på
russisk betyder ”lidenskabelig”. Satsen
slutter, som om verden går under – man
kan næsten ikke forestille sig noget
fjernere fra klassikkens muntre menuetter. Og så lige en advarsel: Symfonien
er IKKE slut efter denne sats. Heller
ikke selvom det lyder, som om Tjajkovskij
har gjort sit yderste for at få os alle
sammen til at dumpe i og klappe her.
Lige så højrøstet, som tredje sats slutter,
lige så intenst følelsesfuldt begynder
fjerde sats. Hvor tredje sats i høj grad
rettede sin passion udad, virker det som
om Tjajkovskij i begyndelsen af fjerde
sats rækker direkte ind i sine egne (og
vores?) sorteste øjeblikke. Intensiteten
aftager i løbet af satsen, og satsen
ebber til sidst ud som i udmattelse
– ganske som komponistens eget liv
blot ni dage senere. Arnold Schönberg
beskrev den sjette symfoni således:
Symfonien ”starter med et udråb og
slutter med et gisp”. Det er et værk,
der slutter i afgrundsdyb fortvivlelse.

Tjajkovskij dirigerede selv premieren
på værket, kort før han døde – og den
næste opførelse var til mindekoncerten
for Tjajkovskij. Til koncerten havde publikum efter sigende ørerne på stilke for at
finde et varsel om komponistens skæbne
i hans musik. Det kan man godt, hvis
man piller tilstrækkeligt længe og med
de rette ører – men om det er specielt
troværdigt, er en ganske anden sag.
Det gør ikke sagen bedre, at symfonien
faktisk har et program – som Tjajkovskij
blot var for hemmelighedsfuld til at

afsløre. Kritikere har det som bekendt
svært med programmusik, så det varede
Tjajkovskij sig klogeligt for – men hvem
der dog blot vidste, om ”Pathetique”
virkelig er Tjajkovskijs farvel til livet
eller blot var ment som endnu et værk
i rækken, inden et glas kolerabefængt
vand gjorde det af med den store komponist. Svaret får vi formodentlig aldrig.

Sådan begynder det –
Aarhus Symfoniorkesters
Tjajkovskijfestival
Festivalen indbyder til et nærblik på Tjajkovskijs forskellige
værkbegyndelser: Hvilke toner er de første lytteren skal høre? Tidl.
musikchef Leif V.S. Balthzersen udforsker Tjajkovskijs indledende
motiver i sin seneste baggrundsartikel på vores hjemmeside.

WWW.AARHUSSYMFONI.DK
Ohara Koson: To duer med faldende ginkgo blade (1900-1930)

SYMFONIKONCERT • 30. MARTS KL. 19.30

Pragtfuldt postyr
af Christina Blangstrup Dahl

Pjotr Ilitj Tjajkovskij (1840-1893)

Klaverkoncert nr. 1 (1875/1890)
1
2
3

Allegro non troppo e molto maestoso – Allegro con spirito
Andantino semplice – Prestissimo
Allegro con fuoco
PAU S E

35 min.

25 min.

Pjotr Ilitj Tjajkovskij (1840-1893)

Symfoni nr. 5 (1888)
1
2
3
4

50 min.

Andante – Allegro con anima
Andante cantabile con alcuna licenza
Valse. Allegro moderato
Finale. Andante Maestoso – Allegro vivace

Varighed i alt ca. 110 min.

MEDVIRKENDE

Marc Soustrot
DIRIGENT

Zlata Chochieva
KL AVER

Verden er fuld af klaverkoncerter – men
få er så majestætiske, udfordrende
og slet og ret underholdende som
Tjajkovskijs første klaverkoncert.
Tjajkovskij strør generøst om sig
med musik så fuld af karakter, at de
fleste komponister ville have givet deres højre arm for at kunne
gøre det samme. Klaverkoncerten
flyder over ikke bare af virtuost spil,
men også af det ene brusende og
berusende tema efter det andet.
”Pandemonium, delirium tremens og
raseri!” Sådan anmeldte en kritiker
Tjajkovskijs femte symfoni, da den blev
opført første gang. Det har næppe været
ment som en ros, men Tjajkovskij kunne
virkelig som ingen anden skrive den slags
følelser frem i sin musik. Den femte er
på mange måder hans mørkeste symfoni,
men midt i mørket rummer musikken
også en enorm modstandskraft.
Tilsammen gør det symfonien til et værk,
der fæstner sig dybt i lytterens sind.

Tjajkovskij
Klaverkoncert nr. 1, op. 23
Når hornene sætter ind med fanfaren,
der indleder den første klaverkoncert,
ved man fra første tone, at man ikke
kan være i nogen anden komponists
univers end Tjajkovskijs. Tjajkovskij kan
noget med horn. Og med fanfarer.
Og med den russiske kulturarv.

John Hoppner: Richard Humphreys, the Boxer (1778-1810)

Og så kan han altså også
noget med klaverer.
Som så mange andre banebrydende
værker blev klaverkoncerten imidlertid
ikke nådigt modtaget – og dommen var
den samme som over violinkoncerten:
Musikken var uspillelig. Det var oven i
købet Nikolai Rubinstein, der fældede
den dom. Han var ikke bare Tjajkovskijs
mentor, men også en virtuos pianist,
og den notorisk nærtagende Tjajkovskij
spillede koncerten for ham som den
første, så snart den var færdig. Det
medførte en nedrakning af en slags,
som ”man ikke engang ville have givet
en skoleelev, der har glemt en af sine
pligter,” som Tjajkovskij senere beskrev
miseren. Tjajkovskij forlod rummet
uden et ord. Rubinstein fulgte efter
og gentog, at koncerten var uspillelig, men at hvis Tjajkovskij hurtigt
foretog alle Rubinsteins ændringer
ville han gøre Tjajkovskij den ære
at spille den ved en koncert. ”Jeg
ændrer ikke en eneste ting,” svarede
Tjajkovskij. ”Den bliver trykt præcis
som den er.” Og sådan blev det.
Derfor blev en af de mest russiske koncerter nogensinde uropført i – Boston.
Om det var fordi Tjajkovskij havde mistet
tiltroen til værket, eller fordi pianisten
Hans von Bülow indvilligede i at spille
den, vides ikke. Derimod er det sikkert,
at den blev en succes hos publikum – så
stor, at Hans von Bülow blev nødt til

at gentage finalen. Helt så begejstrede
var kritikerne ikke – måske hjulpet på
vej af, at orkestret ikke havde øvet sig
særlig meget, og basunerne kom ind på
det forkerte sted i en af satserne. Og
når man spiller basun, kan den slags altså
høres. Det kunne det også, da Hans
von Bülow reagerede ved, særdeles
hørbart og midt under koncerten, at
hvæse: ”Fanden tage messingblæserne!”
Heldigvis er messingblæserne i Aarhus
Symfoniorkester ikke bare gode til
at spille, men også til at tælle.
Og hvem fik så egentlig det sidste ord,
Tjajkovskij eller Rubinstein? Det gjorde
Tjajkovskij naturligvis – og det temmelig
hurtigt: Rubinstein måtte nemlig æde
sine ord i sig allerede året efter, hvor han
dirigerede koncerten – og senere tog
han den selv på repertoiret. Helt fejl tog
Rubinstein nu ikke i sin kritik: Koncerten
er ofte hundesvær (hvilket er undskyldeligt), af og til på steder, hvor klaveret
dårligt kan høres over orkestret (hvilket
er utilgiveligt. I hvert fald for pianister,
der må øve deres fingre til blods for
noget, som publikum ikke kan høre).
Når vi siger, at Tjajkovskij kan noget med
russisk musik, så mener vi det helt bogstaveligt. Temaet i første sats er således
bygget på en melodi, som Tjajkovskij
hørte på en ukrainsk markedsplads,
og undervejs kommer vi omkring flere
andre melodier fra den russiske folkesjæl.
Er anden sats en lyrisk langsom sats eller
en spøgefuld scherzo? Svaret er: Ja! Den
består nemlig både af en langsom og en
hurtig del – og det på mindre end syv

minutter. Den langsomme del er undersmuk, og den hurtige del er – udover
sit bloddryppende tempo – så morsom
i sit skæmtende sammenspil mellem
klaver og orkester, at man ikke kan lade
være med at trække på smilebåndet.
Sidste sats er et skoleeksempel på, at
bare fordi musikken er inspireret af den
ærkerussiske folkesjæl behøver den ikke
at være gumpetung. Satsen byder både
på dansende let spil i solostemmen og et
stort orkestersted fyldt med ramasjang
– og det er bare i satsens første minut.
Første del hedder ”Allegro con fuoco”,
det vil sige ”hurtigt og ildfuldt” – og
det skal jeg love for, at musikken er.
Senere får vi, med Tjajkovskijs vanlige
generøsitet, endnu et par temaer af en
karakter, som de fleste komponister ville
have givet deres højre arm for at have
komponeret blot et enkelt af i løbet
af deres karriere. Tjajkovskij, derimod,
strør dem om sig med lind hånd.

Tjajkovskij
Symfoni nr. 5, op. 64
Begyndelsen af femte symfoni
kunne dårligt være længere fra
klaverkoncertens brusende fanfarer i
messingblæserne. I stedet lister symfoniorkestrets diskreteste instrumenter,
klarinetterne, sig ind med en lavmælt,
mørk indledning. Så snart vi er inde
i hovedtemaet får vi imidlertid de
messingblæsere og store strygerklange,
som i den grad er klangen af Tjajkovskij.
Det er smovs af den gode slags – eller, i
musikersprog: ”Con anima” – med ånd.

Det er også en meget afvekslende
symfoni, hvor musikerne hele tiden skal
være på tæerne. Det samme kan anbefales til publikum! Den femte symfoni er
nemlig en såkaldt cyklisk symfoni. Det
vil sige, at temaet kan høres gennem
alle fire satser – og lytningen er således
én lang skattejagt på jagt efter velkendt
musik! Det er imidlertid et tema, der
skifter karakter undervejs: I første
sats er det begravelsesmusik, mens
det i sidste sats bliver en triumferende
march. Meget rammende bliver det
somme tider kaldt for ”Skæbnetemaet”
– og skæbnen kan, som alle og især
Tjajkovskij ved, være omskiftelig.
Anden sats indledes af en hornsolo, og
satsen har angivelsen ”Andante cantabile, con alcuna licenza” – altså sangbart
og med nogen frihed. Orkestreringen
lader orkestret gløde i varme klangfarver,
og satsen er i det hele taget velskrevet
på den måde, der igen og igen minder
lytteren om, hvorfor Tjajkovskij er så
dejlig en komponist. Det gælder også
for den sangbare hornsolo. Men kan
man alligevel bedre lide Frank Sinatra
end horn, er der også råd for det: Vi
kan nemlig som forbrugeroplysning
informere om, at Ol’ Blue Eyes i hittet
”Moon Love” ganske og aldeles har
planket melodien fra hornsoloen i denne
sats. Så er der i hvert fald mulighed
for variation – Tjajkovskij for crooners.
Og ja, ganske vist påstod vi lige, at
temaet går igen i alle satser. Det gør
det også – men det kan, indrømmet,
være svært at genkende i denne sats.

Tredje sats er en vals – eller rettere:
Hele tre af slagsen! Men der er ikke
nødvendigvis tale om den slags, man
kan spille i en balsal; i hvert fald ikke
uden katastrofale konsekvenser for
de dansendes værdighed. Med andre
ord er rytmen ofte forskudt, så man
ikke altid umiddelbart kan høre, hvor
taktslaget er – eller om der er to eller
tre slag i takten. Det gælder især i
triodelen af scherzoen. Hvis man har
ørerne på stilke, kan man her høre
symfoniens hovedtema spillet ganske
svagt til sidst i klarinetter og fagotter.
I sidste sats er skattejagten enkel: Her
indleder Tjajkovskij nemlig satsen med
det gennemgående tema i strygerne.
Efter foregående sats’ vaklende og
stadigt forrykkende rytmer er det en lise
at befinde sig i sidstesatsens maskuline,
selvsikre univers. Der er modstandsdygtighed og uknægtelighed i de stålsatte
messingblæserindsatser og uafvendeligt
energiske strygerpassager. Vi har bevæget os fra første sats’ mørke e-mol til
den lyse E-dur – lyset overvinder mørket
– og afslutningens sejrrige march er en
triumferende afslutning på et værk, der
har været hele følelsesregistret igennem.
Det samme var Tjajkovskij selv – men
som altid var det især dybderne, han
udforskede: ”Jeg er kommet til den konklusion, at værket er en fiasko.” Ordene
er komponistens egen dom, efter at
han havde hørt den anden opførelse af
symfonien – og han tog naturligvis fejl.
Med sin fortælling om triumf over
mørke og modstand var symfonien også

meget populær under 2. verdenskrig.
En af de mest mindeværdige opførelser
var under belejringen af Leningrad,
da Leningrads Radioorkester opførte
symfonien den 20. oktober 1941.
Musikken blev transmitteret direkte
til det allierede London, og under de
første toner af anden sats begyndte
bomberne at falde over Leningrad
– men orkestret fortsatte med at spille
til sidste tone. Siden da har symfonien
bevaret sin popularitet, om end den
ofte bliver overskygget af de mere
umiddelbare symfonier på ”hver side”,
altså den fjerde og den sjette symfoni.
Sjovt nok kunne amerikanerne i Boston
– der ellers havde elsket klaverkoncerten
– ikke fordrage den femte symfoni: ”I

finalen får vi kosakkernes utæmmede
raseri, mens de forbereder sig på alskens
uhyrligheder […] De rasende udsigelser
lyder mest af alt som en flok dæmoner,
der slås i en flod af brændevin og bliver
stadig mere fulde. Pandemonium,
delirium tremens og raseri.”
Jeg ved ikke med dig, kære læser – der
måske allerede har billetter til mere
end én Tjajkovskij-koncert her under
festivalen – men for mig lyder det mere
som en anbefaling. Enhver, der kan
skrive den slags følelser frem i musik
har i hvert fald min fulde opbakning
såvel som uforbeholdne beundring.
Rigtig god fornøjelse med dæmonerne.

Omkring Peter Tjajkovskij
En ensom mand med en ensom kunst. Peer Kjær Andersen
tegner et portræt af kunstneren Tjajkovskij i sin nyeste artikel
på vores hjemmeside under “Baggrundshistorier”.
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Eventyr og hjerteblod
af Christina Blangstrup Dahl

Pjotr Ilitj Tjajkovskij (1840-1893)

Suite fra Nøddeknækkeren (1892)
1
2
3
4
5
6
7
8

Miniature Ouverture
March
Sukkerfeens dans
Russisk dans (Trepak)
Arabisk dans
Kinesisk dans
Sukkergodternes dans
Blomstervalsen

PAU S E

25 min.

25 min.

Pjotr Ilitj Tjajkovskij (1840-1893)

Symfoni nr. 4 (1878)
1
2
3
4

Andante sostenuto - Moderato con anima
Andantino en modo di canzona
Scherzo. Pizzacato ostinato. Allegro
Finale. Allegro con fuoco

45 min.

Varighed i alt ca. 95 min.

MEDVIRKENDE

Marc Soustrot
DIRIGENT

Tjajkovskij skrev noget af det mest
storslåede musik, der nogensinde er hørt
– og noget af det mest indtagende. Her
til Tjajkovskijfestivalens afslutningskoncert får vi nogle af de mest lyttevenlige,
medrivende og i det hele taget mageløse
værker, der nogensinde er skrevet.
Nøddeknækkerens eventyrlige univers
er verden over blevet mange menneskers første møde med den klassiske
musik. Og man kan dårligt forestille
sig en bedre indgang til musikkens
vidunderlige verden: Her er bedårende
tøjdyr og dansende småkager samt
charmerende melodier til overflod.
Den fjerde symfoni er derimod
hjerteblod og skæbnesang, og den var
Tjajkovskijs bud på en Skæbnesymfoni:
”Den fatale kraft, der hænger over vore
hoveder som et Damoklessværd og
uafvendeligt forgifter vore sjæle.” Det er
Tjajkovskijs egen beskrivelse af det måske
mest storslåede tema, han har skrevet.

Tjajkovskij
Suite fra Nøddeknækkeren,
op. 71a
I engelsktalende dele af verden bliver
det for mange familier ikke rigtig jul,
før de har været i teatret og se
Nøddeknækkeren. Samme tradition
har vi ikke rigtig haft herhjemme,
men de seneste år har Det Kongelige
Teater været i Aarhus flere år med
Huib Luns: Vught i sne (1891-1931)

balletten ved juletid – så nu har vi
også chancen for at opleve magien.
Normalt er suiter noget, som komponister skriver for at tjene lidt ekstra
penge, når hele balletten eller operaen
ikke bliver spillet så tit – men i tilfældet
med Nøddeknækkersuiten er den
faktisk skrevet før selve balletten.
Den lille ouverture i miniature er
præcis så indtagende kær, som man
kan forvente af en ballet stopfyldt med
dansende tøjdyr og sukkergodter (selve
balletten er nu også sine steder mere
uhyggelig end ouverturen antyder –
men uddragene i suiten kappes først og
fremmest om at være mest bedårende).
Den efterfølgende march er også et af
de hits, der bliver spillet meget – men
det gælder nu for de fleste satser i
suiten! I balletten er det yndige små
børn, der foregiver at være drabelige,
marcherende legetøjssoldater.
Sukkerfeens dans bliver indledt med
en celeste – et instrument, som
netop var blevet opfundet, og som
Tjajkovskij havde hørt i Paris. Han
havde haft problemer med at beskrive
Sukkerfeen – og celesten kom derfor
som en gave fra himlen. Han bestilte
instrumentet i at hemmelighed, så
hans komponistkolleger Glazunov og
Rimskij-Korsakov ikke skulle bruge
instrumentet før Tjajkovskij selv. Det er

muligvis også derfor, at suiten i det hele
taget kom før balletten; på den måde
kunne Tjajkovskij nemlig være sikker på
at få premiere på et værk med det nye
instrument, før kollegerne opdagede det.
Den russiske dans i fjerde sats er
en trepak, den måske mest kendte
russiske dans for ikke-russere – det er
nemlig denne dans, som kosakkerne
danser deres traditionelle hugsiddende dans til. I balletten er den et
forrygende shownummer, der tager
vejret både fra publikum og dansere.
Den arabiske dans, på den anden side,
hører nok ikke til de mest kendte
satser fra balletten. Flere af satserne
er ”eksotiske” – og anførselstegnene er
med fuldt overlæg. Der er nemlig ikke
megen original musik i hverken den
arabiske eller (især) den kinesiske dans.
Her var snarere tale om en vag form for
”orientalisme” og ”kineserier” – hvilket
man ikke rigtigt, trods den manglende
autenticitet, kan klandre komponisten
for; det var som bekendt lang tid før
både internettet og lavprisflyselskaberne
blev opfundet, så komponisterne havde
ikke rigtig en chance for at få andet
end en vag ide om, hvordan kinesisk og
arabisk musik virkelig klang. Satserne
er desuden uhyre charmerende, så
Tjajkovskij får fulde point for indsatsen
og kvaliteten, om end med det nødvendige fradrag for manglende autenticitet.
Sukkergodternes dans er – undskyld
ordspillet, men det er så svært at lade
være – lidt af en lækkerbisken. De
små korte staccatotoner i strygerne

understøtter fløjtens himmelstræbende fanfarer, før messingblæserne
truer med at lave rav i den.
Blomstervalsen er måske den kendteste sats i en samling af i forvejen
meget velkendt musik. Valsen er
en form, som Tjajkovskij mestrede
som få andre og gjorde til helt sin
egen. Musikken svinger og danser, så
selv Johann Strauss ville have lettet
anerkendende på sin wienerhat.
Tjajkovskij var ofte sin egen
hårdeste dommer, men i tilfældet
Nøddeknækkeren var både publikum
og kritikere til premieren ganske enige
med ham: Publikum kedede sig bravt,
og kritikerne mente, at der var alt
for meget show og alt for lidt plot i
stykket. Det sidste kan de måske have
lidt ret i – men det ændrer ikke på det
faktum, at værket indeholder nogle
af Tjajkovskijs dejligste melodier.

Tjajkovskij
Symfoni nr. 4, op. 36
Dette er naturligvis en påstand, som
kræver lidt mod (måske ligefrem
overmod) at komme med, men lad os
alligevel vove det: Tjajkovskijs fjerde
symfoni er et af de mest lyttevenlige,
medrivende og gennemgående mageløse
værker, der nogensinde er skrevet.
”Introduktionen er frøet, hvorfra hele
symfonien spirer: Dette er skæbnen:
Den fatale kraft, der forhindrer driften
mod lykke fra at nå sit mål; som nidkært
sørger for, at fred og lykke aldrig bliver
fuldendt og uplettet; som hænger over

vore hoveder som et Damoklessværd
og uafvendeligt forgifter vore sjæle.”
Sådan beskriver Tjajkovskij selv det
måske mest storslåede tema, han
har skrevet (og jeg skriver ”måske”,
fordi der er så mange at vælge imellem,
at det er et næsten umuligt valg):
Indledningen på den fjerde symfoni.
Her falder himlen ned om ørerne på os
allerede inden vi nogensinde er kommet
rigtigt i gang med musikken. De få
indledende takter er som kulminationen
på en hel symfoni – og vi får det hele
øst ud over vores sagesløse hoveder
inden for de første sekunder. Det er
mageløst. Og på forhånd beklager jeg
ethvert tilløb til højstemthed i denne
note. På den anden side: Sjældent
er det mere relevant end i denne
symfoni, så advarslen er hermed givet.
Det er vel også fuldstændig overflødigt
at fortælle, at hornister, trompetister
og basunister altid glæder sig til at spille
dette værk – og at det er ganske og
aldeles gengældt fra publikums side:
D’herrer og damer messingblæsere kommer til deres fulde ret i denne symfoni.
Det indledende tema hjemsøger hele
satsen – en ildevarslende, uomgængelig
kraft, der dukker op, hvor vi mindst
venter det som en modvægt til øjeblikke
af triumferende glæde. Satsen går over
i en ”vals” – og ja, anførselstegnene er
med fuldt overlæg. Tjajkovski skrev ”I
valsetempo” i noderne, men dette er
ingen klassisk vals. 1-slaget (der, hvor
takten markeres tydeligst) er forrykket,

og det giver en mærkelig akavet opfattelse af rytmen (prøv eventuelt at se på
dirigentens arme for at se rytmen her
– de bevæger sig ikke nedad de samme
steder, som man har lyst til at tappe med
foden). Skulle man få den halsløse ide
at danse til dette tema, ville det ende
galt – helt på samme måde, som det ofte
går, når man forsøger at tage livtag med
skæbnen. Det valseagtige tema er som
et drømmesyn, en flugt ind i en smuk
drøm. Skæbnen er imidlertid uomgængelig, ganske som de lange nedadgående
tonerækker, der følger – og de melankolske forsøg på at skabe en skæmtende
stemning kort tid senere. Sørgmuntert
får vi den ene mageløse melodilinje efter
den anden inden en afslutning så storslået og tragisk, at al musikken (ikke bare
denne symfoni) kunne være sluttet her.
Men det gør den ikke – og hvilket
instrument kan som ingen anden tage
kampen op med majestætiske messingblæsere, når det gælder om at skabe
melankoli? Det kan oboen naturligvis!
Der er få soloer, som oboister glæder sig
lige så meget til som soloen i Tjajkovskijs
fjerde symfonis anden sats (og lige
så få soloer, som det oboelskende
publikum ser lige så meget frem til). Den
melankolske melodi strækker sine lange
linjer ud i en længselsfuld elegi over det,
der kunne have været. Soloen ”antyder
en hel procession af minder… det er på
én gang sørgeligt og sært bittersødt at
fortabe os i fortiden.” Tjajkovskij vidste
godt, hvad han gjorde, både når han
skrev musik – og om musik. Det med
en hel procession passer umanerlig godt

til den måde, hvorpå strygerne driver
temaet videre og videre og følelserne
højere og højere. Romantikkens
musikalske udtryk når måske sit ypperste
lige her i denne symfoni – og hvor er
strygernes gentagelse af obotemaet
til sidst dog på én gang drømmesmukt
og hjerteskærende; som om de små
træblæserudsmykninger under temaet
giver deres egen mening om strygernes
forsøg på at gentage oboens uforfærdede insisteren på den absolutte skønhed.
Scherzoen bevæger sig i et helt andet
landskab. Strygernes travle pizzicati
(knips på strengene) er legende og iltre,
og den pludselige fløjte/obosolo er som
en hidsig hilsen fra de russiske sletter.
Her skal man virkelig have fingrene
med sig – eksempelvis er den ultrakorte
piccolofløjtesolo noget af det mest djævelsk svære, der er skrevet. Selv beskrev
Tjajkovskij for øvrigt satsen som “de
flygtige billeder, der passerer gennem
bevidstheden, når man har fået lidt vin.”
Og hvad kan så hamle op med sådan en
sats? Det er ikke nogen overdrivelse at
sige, at Tjajkovskij har trukket alle virkemidler af stalden til starten af fjerde sats.
Allegro fuoco har Tjajkovskij kaldt satsen
– det vil sige ”ildfuldt hurtigt” – og det
er lige, hvad satsen er. Messingblæserne
er på knivsæggen til at blive groteske, de
hvirvlende strygere åbenbarer porten til
en malstrøm af en hektisk heksekedel,
og musikken drives fremad som en
uafvendelig march lige lukt mod helvede.

Indtil strygerne pludselig giver os et
idyllisk, smukt tema, der starter med
fire gentagne toner. Det er den russiske
folkemelodi ”På engen stod et birketræ”– der imidlertid hurtigt eskalerer til
et messingtema, der transformerer sig
tilbage til symfoniens begyndelsestema.
Det klinger lige så dystert og håbløst
som i første sats. Her har ingen trøst
været undervejs; vi er ikke kommet et
andet sted hen, end vi var i starten.
Forfatteren W. H. Auden skrev
engang, at ”Vi bliver levet af magter,
som vi foregiver at forstå.” Det er
måske – selvom citatet ikke handler
om Tjajkovskijs fjerde symfoni – den
mest rammende beskrivelse af den
ubønhørlige skæbnemagt, der uafvendeligt gennemsyrer denne symfoni.
Programnoteskribenter kommer for
øvrigt let til at gentage sig selv, når
det gælder modtagelsen af Tjajkovskijs
musik: Den var nemlig ofte enslydende
negativ. Men lad os for afvekslingens
skyld citere en negativ amerikansk
kritiker i stedet for en negativ europæisk
kritiker eller en negativ russisk kritiker.
Efter premieren i USA skrev anmelderen i New York Post: ”Den fjerde
symfoni af Tjajkovskij viste sig at være
en af de mest gennemført russiske, det
vil sige semi-barbariske, kompositioner,
der nogensinde er hørt i denne by …
Hvis Tjajkovskij havde kaldt sin symfoni
’En slædetur gennem Sibirien’ ville
ingen have fundet titlen upassende.”

Men til en forandring delte Tjajkovskij
ikke selv denne dom. Den fjerde
symfoni vedblev at have en stor plads
i hans hjerte, og han betegnede den
selv som sin yndlingssymfoni.
Tjajkovskijs symfonier bliver for øvrigt
ofte kritiserede for ikke at udvikle sig.
Forklaringen på denne beskyldning
bliver måske lidt musiknørdet, men
nu har Aarhus Symfoniorkester jo et
usædvanligt intelligent publikum, så
lad os kaste os ud i det: Op gennem
musikhistorien var symfonien – og især
dens første sats – en musikalsk form,
hvis grundide er udvikling. Først får
vi ét tema, så et andet, og så udvikler
de sig og bliver til noget andet og
mere efter nøje fastlagte normer (det
hedder for øvrigt sonatesatsform, hvis
man gerne vil lære et nyt ord og/eller
diskret prale med sin nye viden, når
man kommer hjem fra koncerten).

Denne udvikling får vi ofte ikke hos
Tjajkovskij – ganske enkelt, fordi hans
temaer fra første færd er så følelsesmæssigt ladede, at der ikke kan proppes
mere ind i dem. Vi ER allerede ved det
slutpunkt, som mange symfonier bruger
et helt værk på at opnå. Det betyder
også, at temaerne hos Tjajkovskij ofte
bare bliver gentaget i deres oprindelige
form i stedet for at udvikle dem – fordi
der ikke er mere at opnå. Det kan
naturligvis virke stillestående – men kun,
hvis man forventer en klassisk tematisk
udvikling. Hvis man i stedet indstiller
ørerne på, at vi her er i en højromantisk
verden, hvor følelser er vigtigere end arkitektur – og at Tjajkovskij for øvrigt selv
var fuldt bevidst om, at han på mange
måder sprængte de gængse normer – så
giver det pludselig mere mening. Det
samme gør de mange negative anmeldelser af Tjajkovskijs værker måske.

Samuel Knight: Mr. Kean in the Character of Richard the Third (1814)
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Derfra min verden går
af Christina Blangstrup Dahl

Pjotr Ilitj Tjajkovskij (1840-1893)

“Dialogue” fra 18 stykker (1893)

5 min.

Pjotr Ilitj Tjajkovskij (1840-1893)

Valse sentimentale (1882)

5 min.

Pjotr Ilitj Tjajkovskij (1840-1893)

Dumka (1886)

10 min.

Pjotr Ilitj Tjajkovskij (1840-1893)

Klavertrio (1882)
1
2

Pezzo elegiaco (Moderato assai – Allegro giusto)
(A) Tema con variazioni: Andante con moto – (B) Variazione finale e coda

50 min.

Varighed i alt ca. 70 min.

MEDVIRKENDE

Zlata Chochieva

Eugene Hye-Knudsen

KL AVER

CELLO

Ian van Rensburg
VIOLIN

Ohara Koson: Blommeblomster i fuldmåne (1900-1936)

Tjajkovskij skrev ikke ret meget
musik for klaveret i det lille format.
Til gengæld er det godt.
I koncertens første halvdel får vi et
sjældent indblik i Tjajkovskijs intime
klaverstykker. Her skaber han en
fuldendt musikalsk verden en miniature
i hvert eneste lille stykke, og hans musik
er både afvekslende og melankolsk.

et karakterstykke. Tjajkovskij evner at
få lige så meget karakter ind i disse fire
minutter, som mange andre komponister
bruger hele symfonier på at skrive
frem. Dialogen er tilegnet Jekatarina
Laroche, en nær ven af Tjajkovskij.

Klavertrioen er måske noget af den
sværeste musik, som Tjajkovskij har
skrevet for klaveret – og den mest
bjergtagende. Værket er skrevet til
minde om en mentor, og smukkere
gravskrift kan man ikke forestille sig.

Denne lille vals er en del af 6 stykker – og
det er igen et værk, som Tjajkovskij skrev
mere af tvang end af lyst. Eller rettere,
han havde fået en opfordring til at skrive
nogle klaverstykker, som skulle udkomme sammen med magasinet Nuvellist.

Tjajkovskij
”Dialogue” fra 18 stykker, op. 72, nr. 8

Det ville Tjajkovskij gerne – men hans
faste forlægger (Piotr Jurgenson) havde
forret til alt, hvad han lavede. Desværre
ville forlæggeren gerne have dem, så
der gik Tjajkovskij glip af en bestilling
fra en ny kunde og dertilhørende kilde
til aflønning. Det gjorde Tjajkovskij lidt
knotten, og der gik en rum tid, inden han
fik skrevet de små stykker. ”Naturligvis
ønsker jeg ikke, at din muse skal vækkes
til live alene af økonomiske årsager,”
hævdede forlæggeren – og rykkede så
alligevel Tjajkovskij for stykkerne. ”Jeg
ville ikke have skrevet dem, hvis ikke
Osip Ivanovitj [forlæggerens bror] havde
opfordret mig til det,” informerede
Tjajkovskij sin forlægger ved afleveringen
(muligvis en anelse gnavent, omend
den slags kan være svært at læse ud
af et brev. Men man aner en tanke).

”Dialogue” er en del af Tjajkovskijs 18
stykker – det sidste værk, som komponisten skrev for soloklaver. Egentlig
var han i gang med den sjette symfoni
– ”men i mellemtiden vil jeg skrive et par
klaverstykker og romancer for at tjene
nogle penge.” Nogle gange skal man
være glad for, at kisten af og til var tom
for Tjajkovskij – det giver os nemlig stykker som dette. Komponisten var egentlig
ikke så begejstret for projektet og kaldte
stykkerne for sine ”musikalske pandekager” (han bagte en om dagen). Men som
så ofte endte han med at holde af arbejdet, og det forstår man godt: Denne
indtagende lille dialog er indbegrebet af

Tjajkovskij
Valse sentimentale, op. 51, nr. 6

Det kan godt være, at processen var
noget modstræbende for komponisten.
Men resultatet blev blandt andet
denne uendeligt charmerende lille vals,
hvor pianisten får lov til at slå sig løs
i den romantiske musiks impulsivitet
og varierende rytmefornemmelse.
”Valse sentimentale” er dedikeret til
Emma Genton, en guvernante på et
gods, som Tjajkovskij ofte besøgte.

Tjajkovskij
Dumka, op. 59
Først lidt titel-nørderi: Tjajkovskij kaldte
selv ”Dumka” for en rhapsodi, da han
skrev den, altså et stykke med løs opbygning, der ofte er inspireret af folkemusik.
En ”duma” er ellers en slavisk (især ukrainsk) ballade, som ofte er melankolsk og
eftertænksom – og K’et i ordet ”dumka”
er et diminutiv; der er således tale om en
lille en af slagsen. Dumki (som de hedder
i flertal) blev populære, efter en musikforsker præsenterede genren i 1873/74
i Kiev og Skt. Petersburg og ovenikøbet
fik en autentisk folkemusiker til at spille
dem til sine forelæsninger. Det blev
komponister som Dvorák, Janácek og
altså Tjajkovskij meget inspireret af, og i
deres klassiske fortolkninger kom dumka
til at betyde instrumentalmusik, der
skifter mellem melankoli og livlighed.
Så tilbage til koncerten: Melankolien
gennemsyrer begyndelsen af Tjajkovskijs
”Dumka”. Det lille værk har ikke noget
egentligt program, men Tjajkovskij kaldte
det for en ”landlig russisk scene”, og ganske som sit forbillede skifter det mellem
tungsind og en meget folkelig, legende
tone. Det går fra at være indadvendt

og intimt til næsten flamboyant, og det
er klart et værk, der gør sig godt i den
store koncertsal. Ikke mindst, fordi man
skal have en god del klaverløve-DNA i
sig for at gøre værket vellykket, teknisk
såvel som temperamentsmæssigt.
Stykket er en hel verden i miniature, og
det brillante koncertstykke er blevet et
populært værk at have på repertoiret.

Tjajkovskij
Klavertrio, op. 50
Hvis de små karakterstykker er
tilgængelig musik, så er klavertrioen
til gengæld noget af den sværeste
musik, som Tjajkovskij har skrevet for
klaveret – og den mest bjergtagende.

kombination egentlig kunne – og et år
senere havde han skrevet klavertrioen.
Det var dog ikke uden den sædvanlige
manglende tiltro til egne evner fra
Tjajkovskijs side: ”Jeg er bange for,
at jeg bare har arrangeret symfonisk
musik for en trio i stedet for at skrive
direkte for instrumenterne. Jeg har
forsøgt at undgå det – men jeg er ikke
sikker på, at det er lykkedes for mig.”
En af de tilbagevendende glæder ved
både at skrive og læse programnoter er
at kunne se tingene i bagklogskabens
vidunderligt veloplyste skær. Lad os
derfor svælge lidt i lyset med den ligeligt
berømte og berygtede musikkritiker
Eduard Hanslicks dom over klavertrioen

efter Wien-premieren: ”Da trioen
blev spillet første gang sås det tydeligt
i tilhørernes ansigter, at de også
håbede på, at det blev sidste gang. Den
hører til i kategorien af selvmorderiske
kompositioner, der slår sig selv ihjel i
kraft af deres nådesløse længde.”
I dag kan vi lykønske os selv med det
faktum, at Hanslick tog grumme fejl –
og at vi er så sofistikeret et publikum,
at vi i modsætning til Hanslick godt kan
kapere et værk på små 50 minutter.
Rigtig god koncert!

Klavertrioen er et tragisk værk til minde
om en afdød ven og mentor. Undertitlen
er ”À la mémoire d’un grand artiste” –
”til minde om en stor kunstner” – og det
er skrevet til Nikolaj Rubinsteins minde.
Han stod Tjajkovskij nær og spillede
en del af Tjajkovskijs musik, heriblandt
klaverkoncerten (ganske vist efter en lidt
tung start; de to store musikpersonligheders forhold var ikke uden knaster).
Det var Tjajkovskijs forhold til klavertrioen som genre heller ikke. Faktisk havde
han forsvoret, at han nogensinde ville
skrive noget for den instrumentsammensætning: ”Jeg kan simpelthen ikke
holde kombinationen af klaver og violin
eller cello ud. Det er tortur for mig at
skulle høre på en hvilken som helst trio
eller sonate for klaver og strygere.” Det
gik imidlertid, som det af og til gør, når
man virkelig hader noget: Tjajkovskij
begyndte at fundere over, hvad denne
Aert Schouman: To fugle, inklusiv en rødgrøn papegøje (1720-1792)

FESTIVALBESÆTNING
VIOLIN I

Ian van Rensburg/
Cristian Chivu Ivan
Johanna Tolvanen
Tue Lautrup
Hanne Holt Nielsen
Todd Cadieux
Katrin Djordjevic Sønnichsen
Matthias von Niessen
Matthias Gahl
Hayato Ishibashi
Peter Clemson, kontrakt
Romane Queyras, assistent
Lisa Vogel, assistent
Brigid Leman, assistent
Lada Fedorova, assistent
Alexandru Radu, assistent
VIOLIN II

Sarah Lucy Foldager
Birgitte Bærentzen Pihl
Marta Wisniowska-Mruk
Erik Søndergaard Jensen
Vibeke Lund Nielsen
Charlotte Hald Lauridsen
Pernille Jönsson Nüchel
Jens Astrup
Nefelina Musaelyan
Sonja Lind, kontrakt
Violina Petrova, kontrakt
Olga Rosca-Marcov, kontrakt
Hanne Askou, assistent
Anita Sandor, assistent

Kirsten Buus, assistent
Lander Molinos, assistent
Annemarie Nørhede Jakobsen,
assistent
CELLO

Eugene Hye-Knudsen
Brian Friisholm
Jens Lund Madsen
Ananna Lützhøft
Chiao-Hui Hwang
Fang-Yu Liang
Rebecca Fuglsig, assistent
Magdalena Cristea Popa, assistent
Anne Hall, assistent
KONTRABAS

HORN

Flemming Aksnes
Lisa Maria Cooper
Jari Kamsula
Carsten Elborg Adrian
Klaus Gottlieb
Susanne Skov, assistent
TROMPET

Kim Hansen
Anders Kildahl Larsen
Martin Schuster
BASUN

David McIlfatrick
Erik Brodin Higgins
Christian Jørgensen
Frank Christensen
Poul Erik Jørgensen
Kinnon Church, assistent
Giuseppe Zammuto, assistent

Fabrice Godin
Christian Tscherning Larsen,
kontrakt

FLØJTE

Jonathan Borksand Hanke

BASBASUN

Jens Vind
TUBA

Lena Kildahl Larsen
Toril Vik
Judith Wehrle
OBO

Oliver Nordahl
Malene Bjerg Poulsen
Lisa Anna Gross

BRATSCH

Volker Sprenger, assistent
Christine Hagge Larsen
Ático Razera
Nikolaj Lind Pedersen
Lars Kvist
Lise Pehrson
Eva Paulin
Zane Sturme, kontrakt
Robert Karlsson, kontrakt

Sebastian Stevenson, assistent
Eric Beselin

Vær med til at støtte

Aarhus Symfoniorkester
Bliv medlem af
Aarhus Symfoniorkesters Venner

PAUKER

Nikolai Petersen, kontrakt
SLAGTØJ

Eppu Hietalahti, kontrakt
Daniel Rahbek Jones, assistent
Christian Back Kirkegaard,
assistent

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

KLARINET

Mathias Kjøller
Vibeke Kærsgaard Lembcke
Kristian Flagstad

Sofia Warczak, assistent

FAGOT

Maren Marie Tange, assistent

HARPE

KLAVER

Alexandru Chirica, assistent
Daniel Handsworth, assistent

Med forbehold for ændringer

arts:
lder 30. m
Optaktsho Rastogi
en
Pianist Sør
ril:
lder 22. ap
Optaktsho organist
og
or
Profess
-Hanssen
Ulrik Spang

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
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Bliv fadder

Kontakt os på tlf. 89 40 90 90 / symfoni@aarhus.dk
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.
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A. Enggaard A/S
Advokaterne i Jyllandsgården A/S
Alice Madsen
AVK Holding
Barslund A/S
Bech-Bruun
Bendt Almvig, arkitekt maa.
BoostPLM
C.F.Møller Danmark A/S
CHD Holding A/S
Comwell Aarhus
Dansk Erhvervsprojekt A/S
Dansk Musiker Forbund
Danske Andelskassers Bank
EDC Erhverv, Poul Erik Bech Aarhus
Fa. Benny Rasmussen
FO-Aarhus
Formuepleje A/S
Gorrissen Federspiel
Holst, Advokater
INTERLEX Advokater
Juhl-Sørensen Pianohandel
Jyske Bank
Keld T. Lauritsen Holding APS
Kjeld Sachmann
Kosan Gas A/S
Linco Holding A/S
MEGAGROUP Holding Aps
Middelfart Sparekasse
Nordea
PDS Holding A/S
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Per Aarsleff Holding A/S
Pressalit A/S
PricewaterhouseCoopers
RSM Danmark
RSM Danmark – personaleforeningen
Schouw & Co A/S
Stantræk A/S
Steffen Ebdrup Invest aps
Stibo A/S
Stibo-Fonden
Stormagasin Salling
Støtteforeningen FHH
SYDBANK
Todbjerg Busser A/S
torbenbrandi – projektudvikling
Vilhelm Kiers Fond
Aarhus Oliefabriks Fond
Aarhuus Stiftstidendes Fond
Aarhus Symfoniorkesters Venner
Aarhus Universitets Forskningsfond
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SymfoBusiness er et kulturfremmende værdi
partnerskab og et direktørnetværk — samt et
berigende oplevelsestilbud for alle ansatte i de
virksomheder, som samarbejder med Aarhus
Symfoniorkester.
Ved at tegne et årligt medlemskab og blive enten
Platin- eller Sølvpartner støtter man direkte
orkestrets vision, der byder på radikale nye
måder at præsentere klassisk musik på, fortælle
orkestrets historie, og inddrage publikum i
interaktive og medrivende koncertformer.
Som SymfoBusiness-partner er man derudover
garanteret et skræddersyet koncertforløb med

indlagte middage, rejse og eventuelt optræden i
virksomheden, der tager medlemmerne helt ind i
musikken — og bagom den.
Det er et forløb, der til fulde udnytter orkestrets
professionelle kompetencer 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 Administrations- og
sponsorchef Thorkild Andreasen:
thorand@aarhus.dk • 41 85 68 51

SymfoBusiness særlige givere 2022

Stibo-Fonden
Per og Lise Aarsleff Fond
SymfoBusiness Platinpartnere 2022
Bjerres
Bureau ApS

Særlig privat giver:
Keld Heine Mortensen

SymfoBusiness Sølvpartnere 2022
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Ray Chen &
The Knights
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Det Kongelige Kapel Ungdommelige mesterværker 29. apr
En symfoni til Aarhus 19. juni
De fire årstider efter Vivaldi Karl Aage Rasmussen og
Concerto Copenhagen 8. oktober

MEDVIRKENDE

Marc Soustrot DIRIGENT
Alexander Sitkovetsky VIOLIN
Zlata Chochieva KL AVER
Ian van Rensburg VIOLIN
Eugene Hye-Knudsen CELLO
TJAJKOVSKIJFESTIVALEN ER GJORT MULIG MED STØTTE
FRA AARHUS SYMFONIORKESTERS VENNER, ORKESTRETS
FADDERFOND OG ERHVERVSPARTNERNE I SYMFOBUSINESS

Jes Vang
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