Udvalgte presseomtaler
Hindsgavl Festival 2017

"Slot som åndelig livsform: Festival på danske Hindsgavl er rykket frem i den europæiske top."
21 juli 2017 - Franfurter Allgemeine Zeitung - Jan Brachmann

”.. Hindsgavl Festival er i det hele taget ikke hverdagskost. Det er, fornemmer man, faktisk hele
pointen med festivalen, der især i de senere år har arbejdet sig op på højt internationalt niveau. ”
13. juli 2017 – Dagbladet Politiken – Thomas Michelsen
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Åndeløst betagende mozart-kvartet

Franske Quatuor Ébène åbnede Hindsgavl Festival med en koncert, der indkapslede musikkens væsen og essensen af al musiceren.
Anmeldelse
Lene Kryger

kryger@fyens.dk

KlAssisK: Bedømt alene på
aftenens første værk fortjener åbningskoncerten ved
Hindsgavl Festival seks stjerner. For franske Quatuor
Ébène fortolker Mozarts
"Strygekvartet nr. 15", så værket indkapsler selve musikkens væsen og essensen af al
musiceren.
Fire suveræne musikere, der er ét med deres metier. Fire musikere, der nærer ubetinget tillid til hinanden og derfor kan spille sig
helt ud og satse alt - vel vidende, at hvis noget kikser,
så griber de andre. Når alle
giver sig betingelsesløst hen
til musikken, sker det forunderlige, at musikerne arbejder som én intenst åndende
organisme. End ikke lyden af
buerne bryder ind i musikken. Værket bliver klang og
klang alene. Men en klang,
der bliver forstørret af, at instrumenternes trækroppe

synger med.
Et af Mozarts særkender er,
at det ubekymrede og lystonede ofte bliver brudt af en
underliggende alvor eller
tristesse. Set i det lys er "Strygekvartet nr. 15" nærmest af
sammenligne med et fotografis negativ: for her dominerer det triste og det desillusionerede, men undervejs
bliver tungsindet lykkeligvis
overdøvet af gnistrende lykkestrejf.

Bratsch-vikar

Quatuor Ébène bliver ikke
uden grund fremhævet som
en af tidens væsentligste strygekvartetter. Og på Hindsgavl stiller kvartetten endda
op uden sin faste bratschist,
Adrien Boisseau, der har
meldt afbud til hele juli-turnéen på grund af seneskedehindebetændelse. Han bliver erstattet af japanske Tomoko Akasaka, og selv om
det er sin sag at glide ind i en
fast sammentømret gruppe,
indtager og udfylder hun
som det naturligste af verden pladsen. Hun Tomoko

Akasakas lever sig så meget
ind i musikken, at hun både i ekspressive og inderlige
passager knalder guldhælene
i gulvet og nærmest rejser sig
op i stolen og spiller.
Hvor førsteviolinisten
Pierre Colombet søger ind i
sig selv for at finde tonerne,
agerer andenviolinisten Gabriel Le Magadure som hans
skygge. Men han er vel at
mærke hverken førsteviolinens tro kopi eller kontrast,
men fungerer snarere som
en lydhør "forlænger", der
fanger melodien og fører den
uventede steder hen.
Cellisten Raphaël Merlin er den af musikerne, hvis
spil mest markant afslører,
at han står på to ligeværdige
ben: et rent klassisk og et, der
tydeligvis er influeret af rytmisk musik. Det giver en elasticitet og et rock'n'roll-drive,
der gør Mozarts musik endnu mere nutidig.

Kærlige drillerier

Efter den åndeløst bjergtagende Mozart-fortolkning
virker koncertens øvrige

Violinisterne Pierre Colombet (til venstre) og Gabriel Le
Magadure gav sig hen til Mozarts ”strygekvartet nr. 15 i d-mol”.
Foto: nikolaj Lund
værker en anelse mindre
sammenspillede. Beethovens "Strygekvartet nr. 11" har
masser af krop og pondus, og
hver tone står som mejslet.
Cellostemmen er det skelet,
de øvrige musikere bygger videre på - med snørklede kæder af toner, kærligt-musikalske drillerier og abrupte temposkift. Ja, selv de diminutive
pauser bliver en uomgængelig del af musikken.

Ravels "Strygekvartet i fdur" er umiskendeligt fransk.
Flader af lyd, der flyder sammen, deler sig som celler for
atter af smelte sammen i
nye, spektakulære formationer. Ravel balancerer mellem
knibsk sværmeri, snøftende
weltzschmerz og ubekymret
sorgløshed, så resultatet bliver et sansemættet tonedigt.
Publikums begejstrede
klapsalver kalder på et eks-

tranummer, men cellisten
Raphaël Merlin forklarer, at
Tomoko Akasaka havde haft
første prøve med ensemblet
dagen før, og at der derfor ikke havde været tid til at indstudere et ekstranummer.
Hans opfordring til at betragte hele koncerten som ét
langt ekstranummer, tager vi
til os - med endnu flere klapsalver.
Og så kan man glæde sig
over, at Quatuor Ébène også
er programsat til onsdag aften. Sammen med den svenske klarinettist Martin Fröst
opfører de fire strygere et
Mozart- og Brahms-program,
der forhåbentlig kommer til
at slå gnister.

QuAtuor ÉBène
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Hindsgavl Festival, Hindsgavl
Slot, mandag: Quatuor Ébene:
Pierre Colombet og Gabriel
Le Magadure, violin, Tomoko
Akasaka, bratsch, og Raphaël
Merlin, cello. Strygekvartetter
af Mozart, Beethoven og Ravel.

Dreamer's Circus
på slap line
Publikum i den stuvende fyldte havestue
overgav sig betingelsesløst til den
ekvilibristisk spillende folkemusiktrio.
Anmeldelse
Lene Kryger

kryger@fyens.dk

KlAssisK: Hindsgavl Festival er kontrasternes festival, hvor publikum trods en
åbenlys præferance for klassisk musik også er modtagelig for andre udtryk.
Efter den blændende åbningskoncert med Quatuor
Ébène i den ombyggede lade
fortsatte festivalen i slottets
havestue med folkemusikensemblet Dreamer's Circus.
Pladsen er trang, og bedre
blev det ikke af, at koncerten
fra arrangørside var tænkt
som en stå op-koncert, for
størstedelen af publikum har
hverken alder eller ben til at
stå op til en timelang koncert. Så det resulterede i nogen tumult, da folk begyndte
at slæbe stole ind i salen.

Fløjten og nynnen

Hver en kvadratcentimeter parketgulv var besat, da
Dreamer's Circus indled-

te med en finurlig og inviterende lille melodi. Svenske Ale Carr havde erstattet
citaren med en ukulele, og
mens han spillede ganske
sagte, begyndte han også at
fløjte. Siden faldt violinisten
Rune Tonsgaard Sørensen
og accordeonspilleren Nikolaj Busk også ind, og mod
slutningen nynnede hele salen med på den enkle melodi. Det var en fræk og herligt
imødekommende åbning
på en koncert gennemsyret
af ekvilibristisk spillet folkemusik.
Det barberede setup betød, at Nikolaj Busk udelukkende spillede på accordeon,
men selv om han gør det forrygende, er det som pianist,
han er uovertruffen. Den side
af Busk havde jeg undt publikum at opleve.
Rune Tonsgaard deler
sit musikerliv mellem Den
Danske Strygekvartet og
Dreamer's Circus og formår
at trække elementer fra den
klassiske verden over i folkemusikken og omvendt. Når
han enkelte gange tillod sig

i åbningsnummeret erstattede Rune tonsgaard (i midten) violin med guitar og Ale Carr (til højre) citar med ukulele. Kun nikolaj Busk
holdt fast ved sin accordeon. Foto: nikolaj Lund
at frasere klassisk og spille
med stort vibrato, gav det et
velgørende modspil til spillemandsmusikken.

svensk træskofiol

Undervejs introducerede Ale
Carr en svensk træskofiol og
jokede med, at den var CO2neutral, økologisk og glutenfri. Der var ikke megen lyd i
instrumentet, men det og
den dertilhørende vals klæd-

te hinanden. En sprunget citarstreng lod ikke til at genere Ale Carr, der var ophavsmand til aftenens mest rørende nummer, vuggevisen
"Anea", som han har skrevet
til et af sine fire børn.
I modsætning til klassiske
musikere er rytmiske vant til
at henvende sig til publikum,
så selv om vi ikke fik titler på
de numre, Dreamer’s Circus
spillede, fik vi gode historier.

Ikke mindst Nikolaj Busk
tog kegler, da han efter præsentationen af tre sønderhoninger gav highfive til en
begejstret hujende kvinde.
Og da Rune Tonsgaard varslede trioens version af tredje
sats af Haydns "Kejserkvartet", trumfede Busk ved at
henvende sig til den samme
kvinde med et "Så blev der
nok stille, hva?"
Det er den slags uhøjtide-

ligt nærvær, havesalens intime rammer, inspirerer til.

dreAmer’s CirCus
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Hindsgavl Festival,
Hindsgavl Slot, mandag:
Dreamer’s Circus: Rune
Tonsgaard Sørensen, violin,
Ale Carr, citar, og Nikolaj Busk,
accordeon.
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den svenske klarinettist
Martin Fröst var gæst hos
den franske strygekvartet
Quatuor Ébène for en
enkelt aften. den japanske
bratschist tomoko Akasaka
er vikar i strygekvartetten
hele sommeren. Foto: Julie
Malmstrøm

Om KOncerten
Fröst & ÉBène
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Hindsgavl Festival, Hindsgavl
Slot, onsdag 12. juli: Quatuor
Ébène og Martin Fröst. Medvirkende: violinisterne Pierre Colombet og Gabriel Le Magadure,
bratschisten Tomoko Akasaka,
cellisten Raphaël Merlin og
klarinettisten Martin Fröst.
Program: Klarinetkvintetter
af Mozart og Brahms. DR P2
transmitterede koncerten live
til 15 europæiske lande.

Fem musikere i perfekt symbiose
Mødet mellem franske Quatuor Ébene og svenske Martin
Fröst blev en opvisning i Mozart og Brahms, når de er bedst.

KlAssisK: Radiolyttere i 15
europæiske lande kunne
lytte med, da Quatuor Ébène og Martin Fröst opførte to af musiklitteraturens
mest kendte klarinetkvintetter. DR P2 transmitterede
live fra en af de mest hypede
koncerter ved Hindsgavl Festival, men til forskel fra radiolytterne fik de 272 tilskuere - det var publikumsrekord
- i den stopfyldte koncertsal
oplevelsen af både at høre og
se musikken.
Noget af det, der betager
mig mest ved kammerkoncerter, er det lille setup og
nærheden til publikum. Ved
en symfoniorkesterkoncert
kan det være svært at følge
musikkens vej rundt i orkestret, mens man ved en kammerkoncert sidder så tæt på
musikerne, at man både i
musikernes mimik og kropsbevægelser kan se musikken
springe, danse og pendle fra
instrument til instrument.

uregerlige strøg i luften. Vel
at mærke mens Fröst skiftevis spiller toner så delikate og
pianissimo, at man må spidse ører for at opfange dem,
eller lader tonevældet bruse kraftfuldt og insisterende.
Fra min plads på fjerde række kan jeg høre klappernes
distinkte og bløde klapren
under Martin Frösts fingre.
Og jeg kan følge hans formidable blæseteknik, der også
omfatter cirkulær vejrtrækning, hvor han trækker vejret gennem næsen og samtidig puster luft ud gennem
munden, så han kan spille
uden ophold.
Jeg kan også aflæse den
lille irritation i førsteviolinisten Pierre Colombets
mundvige, da han mellem
flere af satserne er nødt til at
stemme sin violin. Eller synke ind i den nydelse, der vælder ud af cellisten Raphaël
Merlins ansigt, når han lytter til sine medmusikanters
solospil. For ikke at tale om
det henførte udtryk Tomoko
Akasaka akkompagnerer sin
egen bratschsolo med i sidste del af Brahms-kvintetten.

Klappers klapren

Overskudsramt

Anmeldelse
Lene Kryger

kryger@fyens.dk

Der er noget naturstridigt i,
at den svenske klarinettist
Martin Fröst sidder ned og
spiller, for han har hele kroppen med i musikken. Mens
han karter rundt på stolesædet, tegner klarinetten formfuldendte, usynlige cirkler og

"Klarinetkvintet i a-dur" er
Mozart, når han er allermest overskudsramt. Munterheden, de lystigt dansende passager og spillemandsvridet er gennemgående
stemninger - indrammet af
sortsyn og fortvivlelse. Men

hver gang, tungsindet pibler
frem, bliver det afvæbnende
puffet til side af lys, glædesrus
og pulserende liv. Mozart insisterer på at male med livslystens pensel.
Brahms' "Klarinetkvintet i
h-mol" - med det indtagende og melankolske gentagelsestema - er indbegrebet
af romantisk musik: proppet med følsomhed. Føjelig,
frembrusende og af og til næsten svulstig i sit udtryk. Men
temperamentet løber aldrig
af med Brahms, der taktisk
tøjler alle tilløb til sentimentalitet og føleri.

.

JAZZ, BLUES & FOLKFESTIVAL

Battle

I begge værker battler klarinet og førsteviolin, men
uden plan om at finde en
vinder. Det forunderlige er,
at Martin Frösts helt vibratoløse klarinet klinger lige så
fyldig, klangmættet og sværmerisk som Pierre Colombets vibratospækkede violin. Og med celloen som primus motor forsyner de øvrige strygere musikken med
uundværlige accenter.
De fem musikere har ikke
haft mange timers fælles øvetid, og undervejs er der da også små unøjagtigheder. Men
det er den slags skønhedspletter, der klæder en livekoncert, og understreger det
fantastiske i, at fem musikere - uden ord og med et minimum af øjenkontakt - kan
udgøre en perfekt symbiose.

KENNY WAYNE SHEPHERD
JACOB DINESEN
DIANNE REEVES
HU DS ON TAY L OR
LUCY WOODWARD
BIG DADDY WILSON

BEN CAPLAN & THE CASUAL SMOKERS
OG MANGE FLERE...

Partoutbillet KUN

550,-

www.jamdays.dk
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Hitlister
Musik - album
1. Ed Sheeran: Divide (1)
2. Shawn Mendes: Illuminate (2)
3. Scarlet Pleasure: Limbo - Ep (3)
4. Dj Khaled: Grateful (4)
5. Calvin Harris: Funk Wav Bounces Vol. 1 (NY)
6. The Weeknd: Starboy (5)
7. Imagine Dragons: Evolve (6)
8. Justin Bieber: Purpose (7)
9. Kendrick Lamar: Damn (8)
10. Post Malone: Stoney (10)
Musik - sange
1. Luis Fonsi & Daddy Yankee: Despacito feat.
Justin Bieber (1)
2. Gilli: Rica feat. Kesi & Sivas (2)
3. Dj Khaled: Wild Thoughts feat. Rihanna (4)
4. David Guetta: 2U feat. Justin Bieber (3)
5. Dj Khaled: I’m the One feat. Justin Bieber,
Quavo... (5)
6. Shawn Mendes: There’s Nothing Holdin’ Me
Back (6)
7. Blue Jonas: Mama feat. William Singe (9)
8. Ed Sheeran: Shape Of You (7)
9. Scarlet Pleasure: Limbo (11)
10. French Montana: Unforgettable feat. Swae
Lee (10)
Bøger - skønlitteratur
1. Jesper Stein: Papa (2)
2. Ildefonso Falcones: Jordens arvinger (1)
3. Jo Nesbø: Tørst (3)
4. Colson Whitehead: Den underjordiske jernbane (5)
5. Merete Pryds Helle: Folkets skønhed (6)
6. Terry Hayes: Jeg er pilgrim (7)
7. Mari Jungstedt: Den du elsker (4)
8. Jussi Adler-Olsen: Selfies (-)
9. Anne Mette Hancock: Ligblomsten (8)
10. Maria Helleberg: Kvinderne fra Thy (-)
Bøger - biografier
1. Hella Joof: Papmaché-reglen (2)
2. Peter Bastian: Altid allerede elsket (1)
3. Gitte Lykkegaard: Livsmodig (4)
4. Linse Kessler og Michael Holbek: Mopper &
mig (3)
5. Tom Kristensen og Dan Philipsen: Tom

Kristensen (5)
6. Fie Laursen: Min ærlighed (7)
7. Jacob Wendt Jensen: Lise Nørgaard – De
første 100 år (6)
8. Tonny Vorm: Sort kaffe og hvide sokker (9)
9. Bruce Springsteen: Born to run (8)
10. Mikkel Beha Erichsen og Emil Midé Erichsen:
Hej Far Kære Emil (-)
Film i biograferne
1. Spider-Man: Homecoming (NY)
2. Grusomme mig 3 (1)
3. Baby Driver (2)
4. Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge
(4)
5. Transformers: The Last Knight (3)
6. Wonder Woman (5)
7. Baywatch (6)
8. Filmen om Kaptajn Underhyler (7)
9. Den bedste mand (8)
10. The Mummy (9)
Film på video
1. Lego Batman Movie (2)
2. La La Land (NY)
3. Vaiana - 3D (3)
4. The Great Wall (4)
5. Alle for tre (1)
6. Fifty Shades Darker (5)
7. John Wick 2 (6)
8. Far til fire - på toppen (8)
9. Trolls (17)
10. Hidden Figures (11)
tV (seere i 1000)
1. Tour de France: 9. Etape - TV 2 (532)
2. Aftentour 2017 - 9. Etape: Nantua-Chambéry,
181,5 km - DR1 (497)
3. En stor dag på godset - Gavnø - TV 2 (490)
4. Tour de France: Studiet - TV 2 (448)
5. Rejseholdet - DR1 (442)
6. Aftentour 2017 - DR1 (422)
7. Aftentour 2017 - DR1 (416)
8. Aftentour 2017 - DR1 (412)
9. Guld i købstæderne - DR1 (410)
10. Landsstævnet i Aalborg: Opsamling - DR1
(397)

Musicalen ”La La Land” af instruktør damien Chazelle var med hele 14 nomineringer storfavorit
ved oscaruddelingen i februar. Filmen er ny på videolisten i denne uge. Foto: nordisk Film.

om Hitlisterne

Album: Mest solgte albums i forbindelse med salg
af cd’er, downloads og streaming. Kilde: IFPI.
Se mere på www.hitlisten.nu.
sange: Mest streamede og downloadede sange
på bl.a. Spotify og Itunes. Kilde: IFPI.
Se mere på www.hitlisten.nu.
Bøger: Mest solgte bøger i alle Bog & idés butikker.

Kilde: Kantar Gallup Seer-undersøgelsen.
Biografer: Mest sete film i biografen
fra torsdag til søndag.
Kilde: Fafid.
Video: Mest solgte dvd’er og blurays.
Kilde: Foreningen af Danske Videodistributører.

Piotr Anderszewski er et af hovednavnene ved årets festival på Hindsgavl slot. den polske pianist
gav koncert torsdag aften. Foto: Julie Malmstrøm

Unge musikere på
vej og international
klaverstjerne
Dag fire på Hindsgavl viste en af musikfestivalens styrker.

kultur@fyens.dk

kets beroligende sammenhængskraft. Dette blev tydeligt og markant fortolket af
kvartetten.

KlAssisK: I denne sæson er
Alba String Quartet næsten
alene om at repræsentere
den ene af Hindsgavl Festivals "søjler": Den, der går ud
på at introducere publikum
for morgendagens potentielle stjerner. Et ungt, prisvindende, skandinavisk ensemble gav her smagsprøver
på sit sammenspil.
Griegs "Strygekvartet nr.
1" fra 1878 er hans eneste
komplette værk i genren. På
mange måder meget griegsk,
med hans egen sang "Spillemænd", som værkets kit. Den
dukker op adskillige gange i
mange forklædninger og
forsøger at skabe sammenhæng i det noget fragmentariske værk. Alba tog bestemt
godt fat, spillede loyalt og,
hvor det krævedes, med intens energi.
Det bliver spændende at
følge kvartetten. Den indledte med Pelle GudmundsenHolmgreens herlige "New
Ground", hans 10. strygekvartet, hvor kittet er Pachelbels "Kanon", men så sandelig med indlagte frivole overraskelser undervejs. Tilsyneladende humoristisk, men i
virkeligheden faretruende,
meningsløst kakofonisk og
ustruktureret, dog med den
berømte ostinat som vær-

For en stort set helt fyldt sal
og for P2s lyttere direkte præsenterede festivalen ved aftenkoncerten for første gang
den polske verdensstjerne,
pianisten Piotr Anderszewski. Hvilken stjernestund.
Mozart har selv bestemt,
at hans "Fantasi i c-mol" og
hans "Sonate nr. 14 i c-mol"
blev udgivet og spillet som ét
hele. Begge værker er præget
af et mørke, som tilhøreren
langsomt bliver suget ind i
og fastholdt i. Søgende, famlende i begyndelsen, tyst, tyst
spillet af Anderszewski, med
mange, lange fermat-pauser,
inden helvede bryder løs.
Undervejs bydes på vederkvægende melodiske passager, men vemodet er der,
også i sonaten, som er mere struktureret og stringent.
Anderszewskis vidunderlige
ro, afklarethed og begavede detaljer gjorde sonatens
andensats og "Fantasien" til
koncertens absolutte højdepunkter. Med et anslag så
blidt og følsomt, at det næsten ikke var hørbart, ledte
han tilhørerne ind i mørket,
igen her i andensatsen famlende, søgende, men med
melodiøs skønhed og poesi.
En åndeløs stund.
Netop Anderszewskis for-

Anmeldelse

Mikael Krarup

Hvilken stjernestund

midable sans for kontraster
og styrkeskift kom tydeligt
til udtryk i fem satser fra
Janáceks "På en overgroet
sti", transparent og afdæmpet spillet. Mere komplekse
er Chopins 59 "Mazurkaer".
Efter Janácek spillede Anderszewski seks af dem samt
Chopins "Polonaise-fantaisie" op. 61. Alle otte værker
ud i ét, som én sammenhængende organisme. Måske lidt
fortænkt, men det gav alligevel mening i Piotr Anderszewskis meget personlige fortolkning. Det var ikke
bare virtuoseri, fingerekvilibrisme og udvendig staffage,
det var inderlighed og dyb
kærlighed til musikken. Kan
man forlange mere?

AlbA string QUArtet

,,,,,,

Piotr AnderszewsKi

,,,,,,

Hindsgavl Festival,
Hindsgavl Slot,
torsdag 13. juli: Koncert med
Alba String Quartet (violinisterne Amalie Kjældgaard
Kristensen og Cecilie Emtoft,
bratschisten Minna Svedberg
og cellisten Theodor Lyngstad).
Koncert med pianisten Piotr
Anderszewski
Klaverkoncerten blev sendt live
på DR P2.
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Chris og Solberg
udstiller i Hjulmandshuset
MIDDELFART: Svein Solberg
og Peter Chris har på det
seneste været flittige ved
staffeliet og præsenterer derfor i øjeblikket nye
malerier i Hjulmandshuset frem til klokken 17 i
dag søndag.
Inspireret af naturen og
dagens små og store oplevelser udtrykker Svein
Solberg sig med akryl på
lærred og papir. Udgangspunktet for malerierne
er ofte motiver fra Danmark, Norge eller Grækenland, og udtrykket
kan være mere eller mindre naturalistisk eller abstrakt og gerne. Svein Solberg kommer fra Norge,
men har i mange år boet i
Strib, hvor han har sit atelier og smykkeværksted,
som han driver med sin
kone Elisabeth Solberg.
Svein Solberg udstiller også smykker i Hjulmandshuset.
Peter Chris arbejder
med oliemaleri, akvarel
og tegning. Maleriet er figurativt og ekspressivt,
malet i varme og bløde
farver. Motiverne varierer fra danske landskaber til indtryk fra rejser i
tropiske lande, og fra portræt og model til mere abstrakte og musiske kompositioner. /EXP

Rift om lokale
sommerhuse
NORDVESTFYN: Der er fit
om sommerhusene i Middelfart Kommune. Det viser dugfriske tal fra sommerhus-søgemaskinen
Campaya.dk, der har samlet størstedelen af de danske udlejningssommerhuse fra både bureauer og
private på sit site og derfor har et unikt indblik i
udlejningssituationen.
Søgemaskinen har registreret 111 udlejningssommerhuse i Middelfart
Kommune, og kun syv er
ledige i næste uge, uge 29
- og ugen efter, uge 30, er
der blot fem ledige huse.
De to uger er højsæson.
- Det vil sige, at minimum 93,69 procent af
sommerhusene er optaget i perioden. Det er
et meget højt niveau for
tidspunktet, selvom det
er marginalt mindre end
sidste år, hvor cirka 99
procent af sommerhusene var optaget i perioden,
fortæller Jesper Kamp
Kruse fra Campaya.dk.
Til gengæld er flere huse end i fjor udlejet i juni
og september, og samlet
set ser udlejningen i år ud
til at toppe sidste års resultat med godt fem procent flere udlejede huse.

32-årige Beatrice Berrut fra Schweiz optræder i år for anden
gang på Hindsgavl Festival. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Meget mere
end klassisk
musik
Den klassiske kammermusikfestival
på Hindsgavl Slot finder i disse dage
steder, som den har gjort det de seneste
10 somre efter et nyere koncept,
der lokker musikalsk interesserede
gæster til slottet - nye som gamle.
Anne Vegeberg Hansen
anvha@fyens.dk

MIDDELFART: Niveauet er højt,
men det er tilsyneladende
meget mere end interessen
for klassisk musik, der driver
værket, der hedder Hindsgavl Festival.
Således fremgår det tydeligt, da Fyens Stiftstidendes
lørdag besøger den årlige,
klassiske kammermusikfestival, der i disse dage, som altid, finder sted på det lokale
slot af samme navn, at det er
en kombination af flere ting,
der får unge som gamle til at
falde for festivalen.
- Nu er jeg med for første
gang, og jeg vidste ikke helt
præcist, hvad jeg gik ind til.
Men klassisk musik, socialt

samvær og øl - så kan det ikke
gå helt galt, tænkte jeg. Men
omgivelserne - dem havde
jeg ingen anelse om. Så det
var helt overvældende, da
jeg ankom i onsdags, og dertil er der så et højt musikalsk
niveau, så jeg er virkelig positivt overrasket, siger 24-årige
Esben Lund Brummer, som
studerer til pianist på musikkonservatoriet i Aarhus.
Sammen med sin veninde Anja Poulsen på 28 år og
hendes jævnaldrende veninde Christiane Klindt Nielsen
- begge ligeledes fra Aarhus oplever han således festivalen for første gang.
- Det, at der er fred og ro
med en intim atmosfære
sammenlignet med for eksempel Roskilde Festival,

FAKTA
OM FESTIVALEN
Hindsgavl Festival er en
af Nordens førende
internationale klassiske
kammermusikfestivaler, og
den finder sted på Hindsgavl
Slot hver sommer.
I år er det 49. gang, at
festivalen finder sted, og
der er solgt omkring 3600
koncertpladser til i alt 16
koncerter. Derudover er der
foredrag og rundvisninger
på slottet.
Festivalen har gennemgået
flere konceptuelle faser. Fra
den opstod i 1951, takket
være det københavnske
ægtepar Dagny og Holger
Nehammer, og frem til 1975,

samlede den de bedste
danske musikere til to uger
med kammermusikdage på
slottet.
Herefter var der en
pause, som varede frem
til sommeren 1993, hvor
festivalen så tog en mere
ustruktureret form med
flere amatørspillere.
Det stoppede igen i midt
00'erne, hvorefter Bernard
Villaume genoptog ideen om
et mere ambitiøst koncept.
I dag står festivalen så
på tre ben: internationale
klassiske legender, unge
talenter samt alternative
indslag og kompositioner.

som overhovedet ikke er
mig, er så dejligt, siger Anja, som er uddannet musikpædagog og selv spiller lidt
fløjte.

Mødet med ligesindede

Det samme gør Christiane,
men begge understreger, at
det mere var udsigten til at få
lov til at nyde det at lytte til
musikken, som de elsker, der
lokkede dem til. Helhedsoplevelsen har se vist sig at været meget bedre:
- Det er den der blanding,
der gør det for mig. Jeg elsker
det her med, at der udover
den musikalske oplevelse for
eksempel er det her med en
camp (hvor yngre gæster til
en billigere pris kan bo, red.),
så vi får et socialt samvær
med hinanden, hvor vi fester nede på badebroen (ved
Hindsgavl Slot, red.) om aftenen, men oplever stadig roen
omkring det klassiske musik.
Den kontrast er fed, påpeger
Christiane.
Hun suppleres af Jakob Riis-Søndergaard, som kommer fra Odense og ligeledes
deltager i festivalen for første gang.
- Man skal jo også tage det
in mente, at der er en masse andre musikere her - både som gæster og optrædende. Så der er en god mulig-

hed for at møde ligesindede
med samme interesse - også
fordi vi bor så tæt i campen,
og der er så intimt her. Det er
det, der har fået mig hertil, siger den 25-årige odenseaner,
der ligesom sine tre nye bekendtskaber fra Aarhus regner med at blive genganger
på festivalen.

En festival for venskaber

Men det gælder ikke alene
gæsterne. Også musikerne
vender tilbage - heriblandt
den 32-årige pianist Beatrice
Berrut fra Schweiz, der spiller
på festivalen for anden gang.
- Jeg er vendt tilbage, fordi det gik godt for tre år siden, (da jeg spillede her først
gang, red.). Og så er Hindsgavl ikke bare en god festival
med god musik. Du får også
mulighed for at møde nogle
fantastiske mennesker her,
og det, tror jeg, er en stor del
af festivalen - de venskaber,
der er forbundet med den,
påpeger pianisten på engelsk
efter sin koncert lørdag.
Og apropos venskaber, så
er det netop noget af det,
som er med til at bringe Vibeke og Paul B. Erbs, som
begge bor i Middelfart, tilbage til festivalen igen og igen.
- Vi var med første gang i
2007, (da festivalen blev genskabt, red.), og vi har været

med hvert år siden og taget vores venner med, siger
75-årige Vibeke og hiver ægtemandens barndomsven
Jens Holger Schjøring frem.
Han har for sjette år i træk
taget turen fra Aarhus for at
deltage i festivalen med sine
Middelfart-venner - og dertil har han selv hevet mange
flere med.
- Så vi burde få en slags rabat, siger han og griner.
- Ej, vi er godt tilfreds, og
det er jo den højeste kvalitet hvert eneste år. Så vi bliver ved med at komme her,
tilføjer han.

Se flere billeder, læs
tidligere artikler og se
videofra om Hindsgavl
Festival på fyens.dk.
Find det hele på
www.fyens.dk/middelfart
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Det
sker

esben Lund Brummer (24 år), Anja Poulsen (28 år), Jakob Riis-søndergaard (25 år)
og Christiane Klindt nielsen (28 år) er for første gang taget til Hindsgavl Festival
- og de tror alle på, at de vender tilbage næste år. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Stedet betyder rigtig meget
Bernard Villaume har siden 2007 været arrangør
af Hindsgavl festival og fortæller her om, hvordan
der er blevet arbejdet for at øge niveauet.
49-årige
Bernard
Villaume
er
uddannet civilingeniør
og brygmester.

INDsIGt
Hvordan er det gået med at
genskabe festivalen?

- Hvert år siden 2007 har det
udviklet sig sådan, at vi har
fået, på papiret, bedre og
bedre kunstnere til at komme. Men i starten kendte
de ikke festivalen, og det er
sådan, at vi går efter nogle
kunstnere, der er så efterspurgte, at hvis det ikke en
prestigefyldt festival, så siger
de nej - uanset hvad de bliver betalt.

Hvad har i så gjort for at
blive i dag nordens førende
klassiske kammermusikfestival?

- I starten var det typisk sådan, at hvis der kom en stor
kunstner til København, så
møvede jeg mig ud back-

stage for at sælge idéen om
Hindsgavl Festival, og det
betød, at når vi så efterfølgende kontaktede deres
agentur, så kunne de meget ofte huske den her meget entusiastiske fortælling
- og på den måde fik vi fat
i nogle rimelig store navne
ret hurtigt. Og de blev så
vildt glade for at være her,
fordi det er en meget intim
og personlig atmosfære, der
er her.

Hvordan det?

- Jamen, i modsætning til
en stor tysk festival, hvor de
hele tiden er omringet af
folk og skal stå skoleret over
for sponsorer, er det her på

Hindsgavl noget helt andet, hvor vi bare hygger os
og tager dem med ned til
badebroen og nyder omgivelserne. Så det er ligesom,
at stedet - hvor smukt det
er sammenlagt med maden
og selskabet - betyder rigtig meget. Og de store ved,
hvem vi er nu.

Hvad er ambitionerne for
festivalen?

- Nu hvor vi har fået banket det kunstneriske niveau
i top og har øget antallet af
publikummere, begynder
en ny fase, hvor jeg egentlig havde håbet på at udvide
festivalen, så vi kom uden
for slottets murer og fik inddraget byen lidt mere. Men
jeg har måttet konstatere, at
den lokale opbakning ikke
rigtig har været der. Så derfor har jeg nu skrottet den
vision og i stedet vil de næste par sæsoner blot fortsætte på sit høje niveau. Og
så må vi se, hvad fremtiden
bringer om et par år.

i dag
Kulturelt
11-16: Hjulmandshuset,
Middelfart. Arr. Foreningen
Vestfynske Kunstnere.
Film
12/14: Grusomme mig 3,
dansk tale. Panorama.
13.30/15.30: Kidnapning.
Panorama.
16/21: Spider-Man: Homecoming. Panorama.
17.45/20.45: Abernes planet:
Opgøret. Panorama.
18.45: Tulipanfeber. Panorama.
diverse
19.30-20.45: Anonyme Alkoholikere. Grimmermosehuset, Middelfart.
Hindsgavl festival
10: Et kvarter m. gårsdagens
kunstner.
15.30: Beatrice Berrut (CH),
klaver.
17.15: Koncertintroduktion v.
Mathias Hammer.
20: Trio Con Brio Copenhagen
(DK).
22.30: Nadia Ratsimandresy
(F) - fFranske soloværker for
Ondes Martenot.
Visit Lillebælt
10-13: Hvalsafari m. Aventura.
Gl. Havn, Middelfart.
13.30-15.30: Hvalsafari m.
Mira 3. Gl. Havn. Middelfart.
14-17: Hvalsafari. Fænø-Sund.
Oddevejen, Middelfart.
17-21: Hvalsafari og solnedgang. Fænø-Sund, Oddevejen,
Middelfart.
i morgen
Film
12/14: Grusomme mig 3,
dansk tale. Panorama.
13.30/15.30: Kidnapning.
Panorama.
16/21: Spider-Man: Homecoming. Panorama.
17.45/20.45: Abernes planet:
Opgøret. Panorama.
18.45: Tulipanfeber. Panorama.
diverse
10-12: Cafe for førtidspensionister, Østergade Forsamlingshus Middelfart. Arr. Røde
Kors Middelfart.
Hindsgavl festival
10: Et kvarter m. gårsdagens
kunstner.
15.30: Trio Con Brio Copenhagen (DK)
17.15: Koncertintroduktion v.
Mathias Hammer.
20: Arcongelo. (UK).
22.30: Nadia Ratsimandresy
(F).

Arrangører af issvømmestævne har fået en finaleplads i
konkurrence for begivenheder i trekantområdet. Arkivfoto: Jens
Wognsen

Issvømning i Føns
fik finaleplads
det er ikke kun fyns Yoga festival, der
repræsenterer Middelfart Kommune
på listen af finalister i businessregionen
trekantområdets projekt eventboost
2017. Også et issvømnings-stævne
i føns Havbane er på listen.
Amalie Holmgaard Mersh

amhme@fyens.dk

FøNs: Avisen har flere gange
nævnt Fyns Yoga Festival og
dennes placering i finalen
ved Eventboost 2017, hvor op
til to af de fem finale-events
kan vinde og dele præmiesummen på 225.000 kroner.
Men det er ikke det eneste
event i Middelfart Kommune, som er kommet på finalelisten. Det er formanden for
Føns Havbane Jesper Buch
nemlig også. Her gælder det
issvømning, som de vil lave
et stævne ud af den anden
weekend i januar 2018.
Flere af svømmerne i Føns
Havbane begyndte allerede sidste vinter at stifte bekendtskab med issvømning.
- Da sæsonen gik på hæld
i september, var vi nogle,
der fortsatte med at svømme i oktober, november og
faktisk hele vinteren igennem. I december havde vi
ikke våddragt på mere. Der
svømmede vi i badetøj, siger
Jesper Buch og forklarer, at
det hedder issvømning, når
vandets temperatur er under
fem plusgrader.
De kom i kontakt med issvømmeren Mette Thomsen, der har deltaget i flere verdensmesterskaber, og
som holdt foredrag for svømmerne.
- Så var der flere af os, der

gik med tanker om, hvorvidt
man kunne lave noget mere
organiseret.

Vil overraske juryen

De tanker mundede ud i en
ansøgning til Eventboost,
der bestod af en to minutter lang præsentationsvideo
med Jesper Buch og isvømmeren Mette Thomsen.
Derudover indsendte de
en kort præsentation på
skrift af budgettet til issvømningseventet.
Med en finaleplads i Eventboost kommer en mentor,
og deres blev Bo Damgaard,
som er administrerende direktør i FilmFyn.
Til trods for at han ikke
er inde i svømmeverdenen,
kender han meget til planlægning og afholdelse af arrangementer og kan stille en
masse spørgsmål.
Jesper Buch vil ikke afsløre planerne endnu, for de er
netop i gang med at udvikle
en konceptbeskrivelse med
Bo Damgaard, hvor mange
af tingene skal være en overraskelse til Eventboost-juryen, som bliver præsenteret
for idéerne i begyndelsen af
oktober.
Der er dog blandt andet
snak om noget saunamiljø,
og at nogle forskere muligvis skal følge nogle issvømmere, der prøver det for første gang.

Undren.
til menighedsrådet i Nørre aaby
LokaLDebat: Vi har deltaget
i en bisættelse, hvor de pårørende gerne ville se følget
til en mindehøjtidelighed
bagefter i sognehuset, men

det kunne ikke lade sig gøre
på grund af, at begravelsen
fandt sted en lørdag.
Kan det være rigtigt?
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2. Tor-fre 13-17.30, lør 10-13 eller
efter aftale: Kunst i Assens.
Plums Gaard, Østergade 38. 11-16:
Lillebælt Kunstnerne (til 22. juli).
Quiltepigerne Helnæs, Strandbakken 35. 10-17: Patchwork-udstilling.
(til 23. juli).
toldbodhus, Nordre Havnevej 19.
10-16: Mennesket og havnen.
Willemoesgaarden, Østergade
36. 10-16, lør-søn 11-15: Next Stop.
Udstillingen Willemoes.

FAABorG-MidtFyn

Art2Joy, Odensevej 5, Nr. Søby. Tor
14-18: Åbent atelier.
Bryggergården, Nørregade 2. 12-17:
Sommerudstilling.
den gamle Gaard, Holkegade 1.
Tir-ons 11-15: ”Åbent intarsia-værksted”. 11-15: ”Rejs tilbage i tiden!”
egeskov slot , Egeskov Gade 18.
10-19: Nye haver, veteranbiler i nye
omgivelser m.m.
Faaborg Byhistoriske Arkiv, Torvet
19. Tor 16-22: ”Open by night i
Faaborg - og arresten”. Tir og tor
13-14: ”Rundvisning i Arresten”.
Faaborg Klokketårn, tårnstræde.
Alle dage 11-16: ”Klokketårnet holder åbent”. 21-22: ”Vægterture”.
Faaborg Museum, Grønnegade 75.
11 og 16: Omvisning: ”En forunderlig
verden af kunst”. Tir-søn 10-16:
”Johannes Larsen - Fugle på træk
gennem kunst og lyrik”. Tir-søn
10-16: ”Fynboerne - Det gode liv”.
Tir-søn 10-16: ”Johannes Larsen og
japansk træsnitkunst”.
Galleri Korinth, Reventlowsvej 15.
Tir-søn 11-17: Skiftende udstillinger.
Grønbechs Univers, Knoldsvej 9,
Dyreborg. Lør-søn 11-17: Når naturen bliver kunst.
Kaleko Mølle, Priceshavevej 38. 1015: Danmarks ældste fungerende
vandmølle.
Levins hus, Vestergade 3. 11-17:
Nina Bjørn: I nærheden af virkeligheden.
ringe Bibliotek , Algade 40. 10: Træd
til - Fotoudstilling.
solbjerggaard, Assensvej 298.
Tor-lør 11-18: Birthe Petersen, Iben
Warburg og Gitte Skovmand, billedkunst.

KerteMinde
Anexet på Lundsgaard Gods,
Lundsgårdsvej 6. 12: Inge Hørup
udstiller (til 22. juli).
Atelier Abildgaard & salting,
Vestergade 1, 1. Lør 11-14: Cirkuskunstnerne Helle og Viggo Salting.
Johannes Larsen Museet , Møllebakken 14. Tir-tor: ”Sommerferieaktiviteter”. Man og fre 13:
”Rundvisning i Johannes Larsens
have”. Tir-søn 10-16: ”Haven ved
havet: Johannes Larsen 150 år”.
Dagligt 10-17: ”Arven efter Larsen”
- værker af Kamilla Talbot & Michael
Herstand.
Kunst og filosoficentret solvognen, Langøvej 533. Lør-søn 12-17:
Udstilling med Ole Vedby.
nordstranden, Hindsholmvej. Søn
13-15: Cykeltur i Sybergs fodspor.
stilling Kunst og design, Langegade 22. 12-17: Klovnens univers.
sybergs Ateliér, Sybergs Have 11.
Lør-søn 13-16: Sybergs Ateliér.
toldboden, Strandgade 3. 12-16: En
hilsen til Larsen.
Vikingemuseet Ladby, Vikingevej
123, Ladby. Man-søn 10-17: Ladbykongens verden.

LAnGeLAnd

Bagenkop Kunsthal 10-17: Udstillinger i Bagenkop Kunsthal.
Langeland Bibliotek , Østerport 5-7.
15: Reception: Koralhavets hemmeligheder.

Hollufgård vokser med Hjælp
fra udenlandske kunsTnere.
2. sekTion, odense side 6
nowhuset , Skolevej 8-10, Tullebølle.
10-17: ”Sommerudstilling i Galleri
Langeland”. 13: ”Langelandsk kunst
i kreativt hus”.
tranekær slot , Slotsgade 86. Tir-tor
11 og 15, lør 11: Guidede ture.

MiddeLFArt
Atelier-galleri de Mispelblom, Lærkestræde 4. 14-17: Kunstudstilling.
CLAy Keramikmuseum danmark ,
Kongebrovej 42. Tir-søn 10-17:
”Talisman Magiske Objekter”. ”Veistrups valg - en samler fylder 80”.
Tor 11: ”Snorkling på snorkelsti”.
Tir-søn 10-17: ”Axel Salto - den største udstilling nogensinde”.
det fynske Galleri, Æblegyden 14,
Indslev-Tårup. 11-16: Maleriudstilling.
Galleri Hindhede, Brovejen 411.
11-17: Alexei Svetlov og Tetiana
Maksimova udstiller.
Hjulmandshuset , Brovejen 384.
Lør-søn 11-16: Kunstudstilling.
Humlemagasinet , Rugårdsvej
51. Tir-fre 11-17, lør-søn 12-17: De
Dansk-Vestindiske Øer.
Middelfart Bibliotek , Havnegade 6.
Naturfotos af Camilla Simonsen.

nordFyn

Billedkunstner else Friis, Huggetvej 55. 10-19: Kunst og brugskunst.
Bogense Vandtårn, Teglgårdsvej 2.
Lør-søn 14-16: Kunstudstilling.
Harridslevgaard slot , Assensvej
3, Tofte. Man-fre 11-17, søn 13-17:
Sommeråbent.
Kunstgården i skovby, Ømosevej
11. 11-16.30: Sommerudstilling.
sonja Foged, Æbeløgade 47. 14-17:
Atelier Fogeds Kælder.

nyBorG
Anders draghes Gård, Kongegade
24. Alle dage: Østfyns Kunstforening.
nyborg slot , Slotsgade 34. Ons og
lør: ”Byvandring”. Tir-søn 10-15:
”Tro! Særudstilling” 10-15: ”Det
foranderlige slot”.
nyhavegaard Kunsthåndværk ,
Stenhavevej 2. Søn 10-17 og efter
aftale: Udstilling og salg.
Vandtårnet , Nyborg Vold. 13 -17:
Kirsten Thilsing-Hansen og Annette
Danbjørg. 12-16: Rebecca Thue &
Anette Langholm.

odense
Bakkegården, Svendborgvej 319.
Kathrine Haugaard Sørensen
udstiller.
Brandts, Brandts Torv 1. Tir-søn
10-17, tor 12-21: ”Past Present: Afgang fra Det Fynske Kunstakademi
2017”. ” Vilhelm Lundstrøm og den
gode smag”.
Brandts 13, Jernbanegade 13. Onssøn 10-17, tor 12-21: ”I krig og fred”.
Fotoudstilling af Jan Grarup.
”Shift”: Kunstnergruppen AVPD udstiller. Ulrik Møller: ”Landskaber”.
danmarks Jernbanemuseum,
Dannebrogsgade 24. 10-16: Drømmenes kupé.
den Fynske Landsby, Sejerskovvej 20. 10-18: Præstegårdskultur
på Fyn. Fotoudstilling - Fynske
landskaber.
den romantiske Have, Sanderumgaardvej 150. Tir-søn 11-17: Åbent
i haven.
Fyns Grafiske Værksted, Hans Jensens Stræde 18-20. Tir-fre 13-17, lør
10-14: Fugl og fisk.
Fyns Militærhistoriske Museum,
Dannebrogsgade 1. Tir-fre 11-15:
Militærhistoriske udstillinger.
Galleri Galschiøt , Banevænget 22.
Man-fre 9-17, søn 12-16: Udstillinger

og skulpturpark.
Gallerie rasmus, Ny Vestergade
8-9. Tir-fre 13-17.30, lør 10-13: Sommerudstilling.
Historiens Hus, Klosterbakken 2.
Man-ons 10-16, tor 10-19, fre 10-12:
Odense i evig forandring.
Korup sognegård, Korupvej 40,
Tir-fre 10-12: Skoleklasser i 100 år.
Fotoudstilling fra Korup Lokalarkiv.
Lumby Mølle, Slettensvej 294. Ons
19-21: Vingesus.
Mal ravn Art Gallery, Nedergade
22. Tir-fre 11-17, lør 10-13: Maleri og
papirklip af Malgorzata Ravn.
Mediemuseet , Brandts Torv 1.
Tir-søn 10-17, tor 12-21: Magtens
medier - Mediernes magt.
Møntergården, Møntestræde 1.
Tir-søn 10-16: ”Byens liv - Odense i
middelalder og renæssance.” ”Fyn
- midt i verden.” ”Pernille Lykkes
Boder - en fattigstiftelse”. ”Knuds
Odense - Vikingernes by. ”
nordatlantisk Hus, Nordatlantisk
Promenade 1. 16: Det nordiske lys.
odense Bunkermuseum, Kragsbjergvej 99. Lør-søn 10-16: Historiske udstillinger.
odense Zoo, Sdr. Boulevard 306.
Skulptur Odense 17 - Becoming
Human.
odins odense, Store Klaus 40. Fre
17.30-21: ”Højsommerfejring i Odins
Odense”. Man-tor, lør-søn 10-16: ”Da
jernalder blev viking”: Rekonstrueret landsbymiljø fra jernalderen.
sct. Albani Kirke, Adelgade 1. Døgnet rundt: Vægmaleri: Rejsen.
stige Ø, Østre Kanalvej: Over havet
under himlen - skulpturudstilling.
the studio Gallery, Vesterbro
13. 10-17, lør 10-14. Siesta 14-15:
Reflections.
tidens samling, Kulturmaskinen,
Farvergården 7. Man-lør 10-16:
Jubilæumsudstilling - Alle tiders
samling.
Uffe Contemunde Petersen, Sanderumgårdvej 1. 11-17: Maleriudstilling af Uffe C. Petersen.

sVendBorG
Bregninge Kirkes sognehus, Slotsallén 15, Troense. Tir-søn 14-18:
Tøsingerne 2017.
danmarks Forsorgsmuseum,
Grubbemøllevej 13. Tir-fre 11 og 13:
”Fattiggårdsrundvisning”.
10-16: ”Fattiggården på Danmarks
Forsorgsmuseum”.
Galleri dGV, Christiansmindevej
78. Tor-fre 12-16.30, lør-søn 12-15:
Transparent Spring: Better Lübert,
keramik og porcelæn.
naturama, Dronningemaen 30.
10-16: ”Klodens tropiske skove”.
10-17: ”Fragment of Extinction Regnskovens lyde”. Udstilling af
lydkunstner David Monacchi.
rundbuehallerne, Frederiksø. 1020: Smuglernes paradis: Udstilling
om smugleriets historie på Sydfyn.
seF, Faaborgvej 44. Life: Stefan
Aarøe, fotokunst.
skårup Kultur og idrætscenter,
Åbyvejen 43. Kunstgruppen: Eva
Buch udstiller.
svendborg Bibliotek , Svinget 1. 8:
Fotografier fra Vesterhavet (fra
25. juli).

ÆrØ
Hammerichs Hus, Gyden 22. Man
14-15: Rundvisning.
Ærøskøbing Bymuseum, Brogade 3
-5. Ons 14-15: Rundvisning.
Denne oversigt er redigeret af
Sofie Lodahl Ørts tlf. 63 45 23 26,
kulturlister@fyens.dk.
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Pianist Alexander Melnikov og cellist steven isserlis leverede en fremragende præstation som
afslutning på Hindsgavl Festival 2017. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Hindgavl Musikfestival

russisk vemod
og vildskab i mol
Steven Isserlis og Alexander Melnikov
afsluttede Hindsgavl Musikfestival 2017.
Koncertanmeldelse

Mikael Krarup

kultur@jfmedier.dk

KlassisK: Det var på alle måder en flot finale på dette års
festival på Hindsgavl Slot: En
international stjernesolist,
engelske Steven Isserlis - nok
blandt de fem bedste cellister
i verden i disse år - sammen
med den begavede russiske
pianist Alexander Melnikov,
som flere gange har gæstet
festivalen. Forenet i et rent
russisk program med hele fire sonater for cello og klaver.
Ikke cello-sonater, men netop sonater for to ligeværdige
instrumenter.
Dette viste sig blandt andet i Evgeni Kissins "SonataBallade" fra 2016, et introvert
og vemodigt værk, som i sin
komprimerede form syntes
meget mere moderne i sit
tonesprog end en anden nulevende verdensberømt pianists "Sonate for cello og klaver", nemlig Mikhail Pletnevs
fra 2006. Sonaten er skrevet
netop til Steven Isserlis, som
tydeligt elsker at opføre dette
værk. Hans vidunderligt klingende Stradivarius yder værket retfærdighed i form af
den varme, dybe klang, som
Pletnevs værk kræver i de roligere passager, men det er en
sonate i et tonesprog, der i al
sin senromantiske, noget banale forudsigelighed savner
drama og nerve.
Rachmaninov var naturligvis også en af aftenens komponister, og koncerten bød
på en gribende opførelse af
hans "Sonate for cello" op.

steven isserlis’ grå manke er næsten en medspiller.
Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Hindgavl Musikfestival
Hindsgavl musiKfestival
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Steven Isserlis, cello, og
Alexander Melnikov, klaver.
Hindsgavl Slot, tirsdag
18. juli 2017.

19 i g-mol fra 1901. Sonaten
er skrevet samtidig med den
berømte 2. klaverkoncert, og
det høres klart i de næsten
symfonisk brede passager i
klaverstemmen, hvor celloen
yder sit til at give fylde og varme. Det emmer af nostalgi og
romantik, folkesjælen krænges ud, landskaber males, der
synges, der grædes, men begge instrumenter skaber også
iltert og berusende liv i et virtuoseri, der her giver så megen mening.
Steven Isserlis er beriget
med en kæmpe, gråsprængt
manke, som næsten fungerer som temperaments-

fuld medspiller. Den hvirvles rundt til Isserlis' mange
meningsfyldte hovedkastninger, mens det vælder ud
med den skønneste vellyd fra
hans instrument. Melnikov
derimod sidder rank, næsten
stiv som en støtte, og der skal
meget til, før han bevæger sin
overkrop. Men hvilket vidunderligt klaverspil, fra det blideste til det mest voldsomme udtryk. Alt dette samlede
sig hos begge i Sjostakovitjs
"Sonate i d-mol" fra 1934.
Som alle hans værker dybt
personligt, fra den mest sarte, melodiøse lyrik i starten
af førstesatsen, roligt, rundt
og gyldent fortolket af Isserlis, til en sardonisk vildskab,
nærmest sarkastisk vrængende i den fyrige sidstesats.
En fremragende præstation
af de to herlige musikere.
Det kunstneriske niveau
har ved denne festival været
tårnhøjt, og jeg glæder mig
allerede til 50-årsjubilæumssæsonen næste år.

