
Bo på slottet og kom tættere på musikken  !

www.hindsgavlfestival.dk    Hindsgavl Slot, Middelfart    Tlf.: 64 41 88 00
Hindsgavl Festival 2008 støttes af Augustinus Fonden, Beckett Fonden, Statens Kunstråd, Oticon Fonden, Beckett Fonden, Hindsgavl Slot, Solistforeningen, Middelfart Sparekasse og Juhl-Sørensen Piano.

Hindsgavl Slot 6. til 17. juli 2008

Henschel Quartett  •  Trio con Brio  •  Brantelid/Forsberg
Trio Aristos/Sivelöv  •  Zapolski/Ellegård/Østerlind  •  Liedkompagniet  •  m.fl



HINDSGAVL FESTIVAL 2008 Udvikling i respekt for traditionerne
  ”Der holdtes i Fjor for første Gang, og der holdtes igen i Aar … paa Foreningen ”Norden”s Højborg, Slottet Hindsgavl paa Fyn, 
en Kammermusikuge. Man tør haabe, efter at nu denne 2. Sæson ogsaa har vist sig at være en eksempelløs Sukces, at man 
er ude over Eksperimentets Stade og at en ny dansk Institution er skabt, en Institution, der for Kammermusikken er, hvad 
Bayreuth og Glyndebourgh er for Operamusikken og Salzburg og Edinbourgh er for den symfoniske Musik, og i sin musikalske 
og kulturformidlende Kvalitet taaler Kammermusikugen at sammenstilles med disse allerede berømte Musikfester.” Således 
skrev Amtslæge Jakobsen fra Vejle i sin kronik i Jyllandsposten, 30. august 1952, om den 2. sæson af Kammermusikugerne på 
Hindsgavl Slot, der blev holdt i august måned i perioden 1951 til 1975. 

Hindsgavl Festival bygger nu på andet år videre på de stolte traditioner, og i lighed med forgængeren var sidste år en ’eksem-
pelløs succes’, både blandt gæster og musikere. Iøvrigt kommer festivalen i år til at ligne sin forgænger endnu mere, idet man 
i tilgift til aftenkoncerterne kl. 20.30 nu kan nyde eftermiddagskoncerter kl. 15.30 nogle af dagene. Men Hindsgavl Festival 
ønsker også at skue fremad og være med til at skabe nye traditioner for derigennem at yde sit beskedne bidrag til at fremme 
nye koncertformer, ny musik og mindre kendte yngre kunstnere. 

Og her er tiden bestemt med Hindsgavl Festival. Blandt klassiske danske musikere i dag er der mere fokus på kammermusikken 
end i perioden 1951 – 1975, hvor der f.eks. ikke eksisterede professionelle landsdelsensembler og P2’s kammermusikkonkur-
rence. Danske musikere bliver også i højere grad end tidligere inspireret af udenlandske kolleger, der studerer på hjemlige 
konservatorier, spiller i orkestrene eller som man møder på udenlandske studieophold. Det tekniske bundniveau er simpelthen 
steget de seneste 20-30 år.

Nytænkning indenfor koncertformer og ny klassisk musik er også tilstede i rigt omfang – igen i langt højere grad end for 20-
30 år siden. Lounge stemning og visuelle effekter tænkes ind i koncerter og musik skrives på livet løs i grænselandet mellem 
klassisk kammermusik, jazz, rock, electronica og popkunst. Så naturligvis skal disse strømninger repræsenteres på Hindsgavl 
Festival, side om side med de gode og stærke traditioner, der i år trods alt stadig vil veje tungest. 
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Udvikling i respekt for traditionerneHINDSGAVL FESTIVAL 2008

Sponsorer:
Hindsgavl Festival 2008 støttes af Augustinus Fonden,

Beckett Fonden, Statens Kunstråd, Oticon Fonden, Beckett Fonden, 
Hindsgavl Slot, Solistforeningen og Middelfart Sparekasse

Tak til:
Peter Stevnhoved, Concerto Copenhagen

Ulrik Damgård Andersen, skribent og musikkender
Juhl Sørensen Piano A/S for levering af flygel

JSPR, grafik og website

(...fortsat)
Hindsgavl Festival ønsker også at fremme kammermusikken overfor et nyt og gerne yngre publikum, hvilket tidligere har vist 
sig som en stor udfordring. Igen kan man lytte genkendende til fortidens stemmer, her forfatter og anmelder Robert Naur, 
derbeskriver publikum på Hindsgavl’s kammermusikuger anno 1965: ”.. Hele denne elskværdige, fremkommelige kreds kunne 
ligne et dansk kulturlag, som har sin egen yderst mådeholdne eksklusivitet. Det er de mennesker, som ses i kammermusik-
foreningerne, i teatrene, det er dem, som læser bøgerne og hører værkerne – det er dem, som betaler billetterne, fordi det 
er deres lyst og tilbøjelighed. … Mon der i øvrigt ligger andet end en konventionel fordom i påstanden om, at det skulle være 
vanskeligere at høre på kammermusik end på symfonisk musik?” (Politiken, 16. August 1965). 

Til Hr. Naur’s afsluttende retoriske spørgsmål kan man vist kun svare ”nej!”. Kammermusik er uretfærdigvis omgærdet af 
fordomme og virker på mange lidt indesluttet og utilnærmelig. Men med en beskeden indsats og lidt tålmodighed vil de fleste 
nybegyndere kunne få et enormt udbytte – specielt hvis det hele bliver gjort nærværende og jordnært, hvilket netop er 
muligt på Hindsgavl Festival. 

Men rekrutteringen af et nyt publikum skal ske gradvist og uden at gå på kompromis med de kunstneriske ambitioner – vi øn-
sker stadig at beholde det ’dannede publikum’. Og med så rigt et materiale fra flere århundreder, så fantastisk en generation 
af yngre musikere i Danmark og så spændende nye strømninger indenfor kammermusikken er det blot et spørgsmål om at finde 
den rette balance. Den rette balance mellem udvikling og videreførelse af gode traditioner. 

Vel mødt på slottet – det bliver en oplevelse for alle sanser!
Bernard Villaume, Festivalleder
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Festivalen i overblik

Søndag,  6.  jul i
17:30 Koncertintroduktion, J. Lützhøft
20:30 ZOOM samt Tanja Zapolski med Christian
 Ellegaard (violin) og Carl-Oscar Østerlind (cello)

Mandag,  7.  jul i
13:30 Rundvisning på slot og i park
15:30 Trio Aristos (strygetrio)
17:30 Koncertintroduktion, J. Lützhøft
20:30 Trio Aristos (strygetrio)
 med Niklas Siveløv (klaver)

Tirsdag,  8.  jul i
15:30 Lützhøft, violin og guitar
17:30 Koncertintroduktion, J. Lützhøft
20:30 ZOOM samt Tanja Zapolski med Christian
 Ellegaard  (violin) og Carl-Oscar Østerlind (cello)

Onsdag,  9.  jul i
13:30 Rundvisning på slot og i park
15:30 Rikke Sandberg, klaver
17:30 Koncertintroduktion, J. Lützhøft
20:30 Henschel Quartett

Torsdag,  10.  jul i
15:30 Rikke Sandberg, klaver
17:30 Koncertintroduktion, J. Lützhøft
20:30 Trio con Brio

Søndag,  13.  jul i
17:30 Koncertintroduktion, V. Lønsted
20:30 Trio con Brio og Henschel Quartett

Mandag,  14.  jul i
13:30 Rundvisning på slot og i park
17:30 Koncertintroduktion, V. Lønsted
20:30 Trio con Brio og Henschel Quartett

Tirsdag,  15.  jul i
15:30 Maciej Ganski, klaver
17:30 Koncertintroduktion, V. Lønsted
20:30 Liedkompagniet

Onsdag,  16.  jul i
13:30 Rundvisning på slot og i park
15:30 Maciej Ganski, klaver
17:30 Koncertintroduktion, V. Lønsted
20:30 Andreas Brantelid (cello)
 og Bengt Forsberg (klaver)

Torsdag,  17.  jul i
15:30 Ensemble Trialog: ‘Det musikalske Hindsgavl’
17:30 Koncertintroduktion, V. Lønsted
20:30 Liedkompagniet

HINDSGAVL FESTIVAL 2008
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HINDSGAVL FESTIVAL 2008
EFTERMIDDAGSKONCERTER KL. 15:30

Mandag,  7.  jul i
TRIO ARISTOS, STRYGETRIO
Beethoven, Strygetrio i Es-dur op. 3 (1794)

Ung Beethoven – mere sorgfri og mindre kompleks end 
den ældre, og typisk for klassisismen med klare referen-
cer til Mozart’s divertimento strygetrio i 6 satser. Beetho-
vens er på hele 7 satser og fremføres af Trio Aristos, der 
senere samme dag spiller mere ung Beethoven, kl. 20:30. 
http://www.trioaristos.com/ 

Tirsdag,  8.  jul i
IDINNA OG JESPER LÜTZHØFT, VIOLIN OG GUITAR
Jesper: “Elegant musik af italienerne Mauro Giuliani og 
Nicolo Paganini. Bl.a. Paganinis grande sonate for guitar 
- med akkompagnement af violin! Det er melodiøs og 
indsmigrende musik, der ikke kræver den store fordybel-
se; men er rigtig god til en flødeskumskage :-)”
Jesper spiller med sin datter, studerende i solistklassen 
på DKDM i København, Idinna.

Onsdag,  9.  jul i
RIKKE SANDBERG, KLAVER
S. Rachmaninoff: 9 Etudes-Tableaux, opus 39

Rachmaninov skrev to samlinger “Etudes Tableaux” - op. 
33 og op. 39. Det er samlinger af klaverstykker, som 
selvfølgelig ved navn er beslægtet med Etuder af kom-
ponister som Chopin og Liszt, men som har en russisk 
storladen og melankolsk klangfylde. Rikke Sandberg, der 
til september udgiver en Rachmaninov CD, spiller her de 
9 stykker, opus 39.

Torsdag,  10.  jul i
RIKKE SANDBERG, KLAVER
S. Rachmaninoff
 Lilacs   Opus 21, Nr. 5 (Non Allegro)
 Daisies   Opus 38, Nr. 3 (Lento)
 Variationer over et Tema af Corelli, Opus 42, d-
 mol

Rikke Sandberg fortsætter sin mini-Rachmanínov serie på 
Hindsgavl Festival. Mere fantastisk russisk senromantik, 
der til september udkommer på CD. 

Tirsdag,  15.  jul i
MACIEJ GANSKI, KLAVER
F. Chopin:  Sonate i b-moll, op. 35
   4 Mazurka, Op. 24
F. Liszt:  II Ungarsk rapsodi

Polsk klavervirtuous på 24 år spiller klavermusik, der 
aldrig kan slides op. Maciej bor for tiden i Odense og 
studerer på Det fynske Musikkonservatorium, men har 
allerede vundet adskillige priser ved konkurrencer i ud-
landet. http://www.maciejganski.pl.tl/English.htm 

Onsdag,  16.  jul i
MACIEJ GANSKI, KLAVER
F. Chopin  Polonaise i  As - major op. 53
    Nocturne i E-dur op. 62 nr 2 
    Ballade i g-moll op. 23 
K. Szymanowski Variations i b-moll op.3 
F. Liszt    XI Ungarsk Rapsodi

Maciej fortsætter sin serie med stor polsk/ungarsk klaver-
løvemusik. http://www.maciejganski.pl.tl/English.htm 

Torsdag,  17.  jul i
ENSEMBLE TRIALOG: “Det musikalske Hindsgavl”
Jette Jokumsen, violin; Ida Franck, cello; Kamilla Sørensen, klaver
Peter Storm fortæller og læser højt.

Jette: ”Med udgangspunkt i musikken på Hindsgavl anno 
1848 kombinerer vi historie, anekdoter og fortællinger 
med musik af Mozart, Beethoven, Gade og Lumbye. 
Følgende vil indgå: Oehlenschläger digtet “Eventyr på 
Hindsgavl”, aftensangen: “Underlige Aftenlufte!” (Nielsen, 
Oehlenschläger) og uddrag af Peter Storms bog: “Matil-
des Kyststol”.
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Kom tættere på musikken !

Koncer tintroduktioner – hver dag kl .  17:30
Før middagen vil der være koncertintroduktioner, godt en halv times tid, hvor man kan blive klogere på komponister-
ne og værkerne, som vil blive spillet om aftenen. 

6. ,  7. ,  8. ,  9.  og 10. jul i :  Jesper Lützhøf t  ,  Musikproducent
Guitarist, musikproducent, tidl. opera- og orkesterchef. Debuterede som solist fra Det Kgl. Danske Musikkonservatori-
um i 1987 og har siden huseret i det danske musikliv på mange forskellige niveauer. Var leder af Den Anden Opera fra 
1994-2001  i årene 2001-2007 ansat i Danmarks Radio hvor han bl.a. ved kammermusikkonkurrencen og koncerterne 
”Kammermusik med Birkes” introducerede musikken for publikum. 
Har holdt en lang pause som udøvende musiker, har i et par år slet ikke haft et instrument; men er nu så småt ved at 
komme tilbage på scenen, bl.a. her på Hindsgavl Festival tirsdag den 8. juli, kl. 15:30!

6.og 8.  jul i :  Niels Rønsholdt ,  komponist
Kompositionsstudier hos Karl Aage Rasmussen, Bent Sørensen og Hans Gefors 99-04. Masterclasses med bla. Per Nør-
gård, Ivar Frounberg og Olav Anton Thommesen • Private kompositionsstudier hos Helmut Oehring i Berlin 02-03 • MA 
i komposition og BA i musikteori 04.  Stipendiat der Akademie der Künste (Berlin) 2007, m.m. Huskomponist udpeget 
af Statens Kunstfond ved Det Jyske Ensemble 07-09.

Rønsholdts musik er trods sin enkelhed og mønsteragtige natur altid præget af forsøget på at opnå det stærkest mu-
lige udtryk. Karaktererne (hvadenten de er konkret dramatiske eller abstrakt musikalske) skubbes konstant ud i deres
mest sårbare og ensomme hjørne, for der at registrere amputationen, desperationen, længslen. Dette sker udfra
forestillingen om, at derude er mennesket smukkest: i sin vedholdende insisteren på at slippe ud af ensomheden og
kamp for at overvinde den fundamentale mangel på evne til at udtrykke.  http://www.nielsroensholdt.dk/ 

13. ,  14. ,  15. ,  16.  og 17.  jul i :  Valdemar Lønsted,  DR Klassisk
Valdemar Lønsted er uddannet cand.mag. og arbejdede førhen som musik- og fransklærer i gymnasiet. Men i 1988 
kom han til DR og har sat sit præg på P2s programudbud, bl.a. med det nu hedengangne Søndagsklassikeren, ”Ind i 
musikken” og Pladeforum. Valdemar Lønsted har i årevis rejst verden tynd for at interviewe store musikalske person-
ligheder og fortælle lytterne om musikkens mekkaer: fra San Francisco til Skt. Petersborg og fra Bergen til Damaskus. 
Valdemar har skrevet flere bøger, senest den anmelderroste biografi om Gustav Mahler.

Jesper Lützhøf t  ,  Musikproducent
Niels Rønsholdt ,  komponist

Valdemar Lønsted,  DR Klassisk

HINDSGAVL FESTIVAL 2008
KONCERTINTRODUKTIONER kl. 17:30

HINDSGAVL FESTIVAL 2008
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Omvisninger på Hindsgavl Slot 

Hindsgavl  Slots historie – rundvisninger kl .  13:30,  mandag og onsdage

Den guidede tur omkring Hindsgavl med park, voldsted og skove, bør man ikke gå glip af! Historikeren Alfred Hest-
kjær beretter levende om danmarkshistorien og lokalhistorien, middelalderborgen og herregården, den smukke natur 
og parken.

Hindsgavl har været en vigtig del af den Nordiske historie. Det er f.eks. her den norske konge, Erik Præstehader, og 
den danske konge, Erik Menved, slutter fred i 1295. Og i hovedbygningen fra 1784, underskriver Kong Frederik d. 6. 
dokumentet, hvori Danmark formelt afstår Norge og Sverige til Karl Johan i 1814 under Napoleonskrigenes sidste fase.

HINDSGAVL FESTIVAL 2008
OMVISNINGER kl.13.30

HINDSGAVL FESTIVAL 2008
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HINDSGAVL FESTIVAL 2008

Østerlind, Ellegaard og Zapolski spiller:

CLAUDE DEBUSSY: Sonate for violin og klaver
J.S. BACH: 3 inventioner

ALFRED SCHNITTKE: Stille Musik
REBECCA CLARKE: Lullaby og Grotesque

---PAUSE ---

ZOOM spiller:

NIELS RØNSHOLDT: Hammerfall
JEAN-PHILIPPE RAMEAU: (klaver solo)
JACOB TER VELDHUIS: Garden of love

(sopran saxofon med cd)

ALEXANDER ZAPOLSKI: Burleske

  Carl-Oscar om første halvdel: ”Schnittke er et meget dystert og mørkt stykke, men vi synes det passer godt imellem 
Bach og den mere lystige og publikumsvenlige Clarke.”

Stefan om anden halvdel: ”Niels’ stykke ’Hammerfall ’ er oprindeligt skrevet med en dvd optagelse for øje, så det 
er et visuelt meget interessant stykke. Til at krydre fantasien kan jeg afsløre at det bl.a. indebærer en hestepisk, 
knaldperler og vinglas.”

Bach, hestepisk, knaldperler og vinglas
Søndag, 6. juli kl. 20:30

Zoom: Tanja Zapolski, klaver
  Stefan Baur, saxofon

    Ying-Hsueh Chen, slagtøj

Christian Ellegaard (violin)
Carl-Oscar Østerlind (cello)

Koncertintroduktion kl. 17:30:
Jesper Lützhøft, musikproducent

Niels Rønsholdt, komponist
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HINDSGAVL FESTIVAL 2008

MUSIKKEN (ZOOM)
Jean-Philippe Rameau (1683-1764): Nyt arrangement. 
I den tidligere barok ca. 1650-1700 spiller franske 
komponister en relativt lille rolle i tidens musik. Det 
skyldes ikke mindst den italiensk fødte Giovanni Bat-
tista Lulli for hvem det næsten lykkedes at tilrane sig 
et monopol som komponist i Frankrig. Hans store ind-
flydelse rakte ind i det 18 århundrede, hvor det først 
med Rameau og Couperin lykkedes Frankrig at få hold 
på sig selv rent musikalsk igen. Zoom har til aftenen 
lavet sit eget arrangement af musik af Rameau.

Niels Rønsholdt (1978-): Hammerfall. Til koncerterne 
på Hindsgavl medbringer Zoom komponisten Niels 
Rønsholdt. Han vil fortælle om sit stykke Hammerfall 
som er skrevet til trioen i 2007. Rønsholdts musik er, 
trods sin enkelhed og mønsteragtige natur, altid præ-
get af forsøget på at opnå det stærkest mulige udtryk. 
Karaktererne (hvad enten de er konkret dramatiske 
eller abstrakt musikalske) skubbes konstant ud i deres 
mest sårbare og ensomme hjørne, for der at registrere 
amputationen, desperationen, længslen. Dette sker 
ud fra forestillingen om, at derude er mennesket 
smukkest: i sin vedholdende insisteren på at slippe ud 
af ensomheden og kamp for at overvinde den funda-
mentale mangel på evne til at udtrykke.

Jacob Ter Veldhuis (1951-): Garden of love (sopran 
saxofon med cd). Jacob Ter Veldhuis er en af Hollands 
mest spillede komponister i dag. Han startede som 
rock musiker og studerede siden komposition og 
elektronisk musik ved Groningen Conservatoire. Hans 
musik besidder en eksplosiv styrke og rå energi og 
tilføres desuden lydfiler fra politiske taler, interviews, 
talkshows osv. Aftenens komposition er som mange af 
Ter Veldhuis’ værker akkompagneret af en ghettobla-

ster. Stykket er oprindelig tiltænkt en obo, men spilles 
her for sopran saxofon. Garden of love er et berømt 
digt af William Blake, der giver sin kritik af kirken. 
Først høres digtet læst op og i det efterfølgende sæt-
tes digtet i musik af Jacob Ter Veldhuis.

Alexander Zapolski (1951-): Burleske. Alexander Za-
polski er violinist i Radiosymfoniorkestret og desuden 
komponist og far. Han skrev oprindelig sin Burleske 
til sin egen kvartet Zapolski kvartetten og Radiosym-
foniorkestret, men lavede siden stykket om til Zoom. 
Burleske er et sammensurium af forskellige stilarter 
der virtuost komponeres til et samlet hele. Hvert 
af trioens medlemmer præsenteres desuden med 
deres egen solo, hvorefter stykket rundes af med en 
swingende 5 fjerdels folketone. Zoom har indspillet 
Burleske som en klassisk musikvideo. 

Bach, hestepisk, knaldperler og vinglas
Søndag, 6. juli kl. 20:30

Zoom: Tanja Zapolski, klaver
  Stefan Baur, saxofon

   Ying-Hsueh Chen, slagtøj

Christian Ellegaard (violin)
Carl-Oscar Østerlind (cello)
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Bach med hestepisk, knaldperler og vinglas

Ensemble ZOOM
Zoom har eksisteret siden 2003 og er en ny gene-
rations bud på et ensemble bestående af klassiske 
musikere med en vid palet af musikalske tilbud. 
Ensemblet består af Tanja Zapolski (klaver), Stefan 
Baur (saxofon) og Ying-Hsueh Chen (slagtøj). Alle ud-
dannede solister fra danske konservatorier og med 
lang studieerfaring fra udenlandske konservatorier. 
Zoom har spillet koncerter over hele landet, i kam-
mermusikforeninger, ny musikforeninger, i kirker, på 
festivaler osv. Med den meget udadvendte og ap-
pellerende koncertform har gruppen tillige optrådt 
på både Copenhagen jazzfestival og Spot festival og 
i efteråret 2007 har ensemblet udgivet en dvd. En 
musikvideo med klassisk musik skrevet af Alexan-
der Zapolski. En stor del af Zooms gøremål er tillige 
samarbejdsprojekter med musikere fra andre genrer. 
Herunder hører sangerinden Jomi Massage (plade 
release i februar 2008) og rapperen Per Vers.

Tanja Zapolski ,  klaver
Tanja Zapolski er født ind i en musikerfamilie, hvor 
udøvelse af klassisk musik var en hverdagsfornø-

jelse. Tanja begyndte at få klaverundervisning som 
7-årig. Allerede året efter optrådte hun som solist i 
Haydns klaverkoncert. Tanja blev optaget på Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium som 15-årig, hvorefter 
hun studerede hos Anne Øland og Amalie Malling. 
Hun afsluttede uddannelsen med højeste karakter i 
2003. I 2004 blev Tanja optaget på Anton Rubinstein 
Akademi i Düsseldorf og i solistklassen på Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium som den eneste pia-
niststuderende i 2005. Hendes debutkoncert fandt 
sted i 2008.

Stefan Baur,  saxofon
Stefan Baur er saxofonist og uddannet som solist 
med debutkoncert fra Det Kongelige Danske Musik-
konservatorium. I sit studieforløb har han studeret 
og taget diplomeksamen hos den hollandske virtuos 
og pædagog Arno Bornkamp. Han har desuden læst 
musikvidenskab på Københavns Universitet. Som en 
moderne musiker er han hjemme i både ny og gam-
mel musik og optræder både som solist, i kammer-
musikalske sammenhænge og i forskellige danske og 
svenske symfoniorkestre. Han har optrådt over det 
meste af verden og i meget forskellige sammenhæn-
ge som kammermusikforeninger, kirker, Cph jazzfe-
stival, Spot festival, Wundergrund, Nordic Music days, 
til teater- og operaforestillinger mv.

Ying-Hsueh Chen,  slagtøj
Ying-Hsueh Chen, slagtøjsspiller fra Taiwan. Bachelor 
grad fra Julliard School of Music i New York fra 2006 
og Master grad (2008) fra Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium, hvor hun også er blevet 
optaget i solistklassen. Hun har vundet flere priser, 
bl.a. Aspen Music Festival Marimba competition og 
Spotlight awards i 2002. Hun har desuden optrådt 

som solist med  bl.a. Juilliard Percussion Ensemble 
og Percurama Percussion Ensemble, sidstnævnte i 
Tivolis koncertsal. Trods sin korte tid i Danmark har 
hun allerede flere større optrædende bag sig, bl.a. 
på Wundergrund Festival, Sound Around Festival 
og som den ene af to slagtøjssolister i Det Kinesiske 
Spøgelse, en musikteaterforestilling på PLEX i foråret 
2008.

Christian El legård,  viol in
Christian Ellegaard, violin (født 1983) har studeret 
på DKDM hos prof. Serguej Azizjan og på Edsbergs 
Musikinstitut i Stockholm hos prof. Ulf Wallin. Han 
har vundet publikumsprisen i “Den Danske Stryger-
konkurrence” samt været solist med flere danske og 
svenske orkestre. Han blev i sommmeren 2007 invite-
ret til det kendte “Meadowmount Summer Academy” 
i New York hvor han studerede for prof. Charles Avs-
harian. Sammen med pianisten Bohumilla Jedlicova 
har Christian optrådt ved flere danske festivaler.

Carl-Oscar Østerl ind
Carl-Oscar Østerlind, cello (født 1984) har studeret 
på DKDM hos prof. Morten Zeuthen og studerer nu 
hos prof. Torleif Thedéen på Edsbergs Musikinstitu-
tion i Stockholm. Han har bla. vundet talentprisen i 
Øresunds-Solist konkurencen, samt modtaget Jacob 
Gades Store Legat og Sonning Fondens Stipendium. 
Han har med Den Unge Danske Strygekvartet spillet 
koncerter på internationale festivaler i Vancouver, 
Bergen og Verbier samt i USA og Storbritanien samt 
indspillet alle Carl Nielsens kvartetter for DACAPO. 
Carl-Oscar spiller på en cello bygget af Giovanni 
Grancino, Milano, 1703, venligst udlånt af Augusti-
nus Fonden.

Søndag, 6. juli kl. 20:30
Zoom: Tanja Zapolski, klaver

  Stefan Baur, saxofon
    Ying-Hsueh Chen, slagtøj

Christian Ellegaard (violin)
Carl-Oscar Østerlind (cello)
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Beethoven og Strauss som unge
  At den unge Beethoven kunne provokere wienerne med sin melodiske strygetrio er svært at forstå i dag. Den unge 

Richard Strauss komponerede derimod mere i tråd med sin tids Brahmsschwärmerei – bl.a. aftenens klaverkvartet, der 
er blandt de sidste kammermusikværker fra hans hånd inden han vakte furore som modernistisk tonedigter og celeber 
orkestervirtuos.

L. van BEETHOVEN (1770 – 1827)
Strygetrio i g-dur, opus 9 nr. 1 (1798)

I Adagio - Allegro con brio
II Adagio ma non tanto e cantabile

III Scherzo
IV Presto

R. STRAUSS (1864 – 1949)
Klaverkvartet i c-mol, opus 13 (1883-84)

I Allegro
II Scherzo: Presto -- Molto meno mosso -- Tempo I

III Andante
IV Finale: Vivace

Eftermiddagskoncert kl. 15.30 (se side  5)

Koncertintroduktion kl. 17:30
Jesper Lützhøft, Musikproducent

Mandag, 7. juli kl. 20.30
Trio Aristos

Szymon Krzeszowiec, violin
Alexander Øllgaard, bratsch

Jakob Kullberg, cello
med Niklas Siveløv, klaver 
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MUSIKKEN
Med sin strygetrio i g-dur prøvede Beethoven grænser 
af, i hvert fald i forhold til det ret konservative mu-
sikpublikum i Wien. Selv har den unge, ikke engang 
tredive år gamle komponist formentlig blot kompone-
ret som det faldt ham naturligt, dvs. originalt, over-
raskende og uden den helt store respekt for hvordan 
man plejede at gøre tingene i Wien. Men for de fleste 
af de lokale musikelskere var det lige lovlig stærk kost. 
I en tid hvor kammermusik først og fremmest blev 
udgivet med henblik på de mange amatørmusikere 
var værkets høje tekniske krav også et kontroversielt 
element.

Man skal dog ikke helt lade sig narre af det indtryk af 
friskhed og spontanitet som man uvilkårligt får af mu-
sikken, der er i virkeligheden tale om et gennemorga-
niseret værk. Og selv om værket også i dag overrasker 
og gør uventede ting ved et par moderne, nutidige 
ører, så er det meget vanskeligt for os at forstå det 
wienske publikums reaktion. Hvad i alverden kan de 
dog have haft imod et af Beethovens mest melodiske 
værker, med en af de smukkeste langsomme satser 
han har skrevet?

Det var som komponist af operaer og tonedigte, at 
Richard Strauss skulle blive berømt og berygtet, og 
han var kun i starten af tyverne, da han uden videre 
sagde farvel til en genre, kammermusikken, som ellers 
følger de fleste komponister livet igennem. Men in-
den Strauss vakte furore som modernistisk tonedigter 
og celeber orkestervirtuos, nåede han lige at kompo-
nere et par markante kammermusikalske værker, ikke 
mindst klaverkvartetten i c-mol.

Den er i høj grad et produkt af Strauss’ såkaldte 
Brahmsschwärmerei, en periode hvor den unge 
Strauss var under Brahms’ indflydelse, og resultatet 
blev en fascinerende vekslen mellem en Brahmsk 
alvor og grandeur og så en meget ung mands ildfuld-
hed og energi. Værket vender til stadighed på en tal-
lerken, en stille, lyrisk sats viser sig pludselig at være 
en særdeles højdramatisk og intens sats og omvendt, 
og alt sammen er det sat suverænt i scene af en klang-
magiker som tydeligvis ikke længere var i svøb.

Beethoven og Strauss som unge
Mandag, 7. juli kl. 20.30

Trio Aristos

Szymon Krzeszowiec, violin
Alexander Øllgaard, bratsch

Jakob Kullberg, cello
med Niklas Siveløv, klaver 
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Beethoven og Strauss som unge

Trio Aristos
Siden ensemblets debut i 2004 ved den 13. internatio-
nale Strings Only Festival i Kroatien er det gået stærkt 
for de tre unge musikere. 
I 2006 vandt de 1. pris ved Danmarks Radios 8. Kam-
mermusikkonkurrence samt kun 5 måneder senere 1. 
pris ved den 4. Internationale Max Reger Konkurrence 
i Sondershausen, Tyskland. 
Trio Aristos er blevet udnævnt til “Tårn Ensemble” i 
Rundetårn for 2007 sæsonnen, hvilket præsenterer 
trioen ved en koncertcyklus bestående af 5 radio-
transmiterede koncerter i Tårnsalen i samarbejde med 
Danmarks Radio. 

Ensemblets medlemmer har hver især markeret sig i 
ind- og udland i både solistiske og kammermusikalske 
sammenhænge, og det er netop denne fleksibilitet 
mellem det kammermusikalske og det solistiske som 
kræves af en strygetrio der appelerer til Trio Aristos. 
De tre unge musikere nyder godt af et tæt samarbejde 
med komponisten Per Nørgård som har dediceret sin 
strygetrio “Strings” til ensemblet. 

...

Niklas Siveløv,  klaver
En klassisk musiker spiller efter noder og bliver god til 
det. Komponisten komponerer og bliver god til det, 
og jazzmusikeren improviserer og bliver god til det.
Sådan er tingene adskilt og har været det i mange år, 
men der blæser nye vinde i de her år. Den holistiske 
musiker, der kan det hele er på vej. Et tydeligt eksem-
pel på det er udnævnelsen af den nye klaverprofessor 
på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.
Det er Niklas Sivelöv, 39 år, født i det nordligste 
Sverige, men bosat de sidste 7 år i Danmark, hvor han 
også har undervist i klaver på konservatoriet. Niklas 
Sivelöv er ikke specialist i det højklassiske repertoire 
– han står for en bredde – han både komponerer og 
improviserer samtidig med at han har den hårde klas-
siske skoling.
Niklas Sivelövs har indspillet over et dusin cd’er siden 
den første fra 1995, der var med Frans Berwalds kla-
verkoncert. På den nyeste cd viser Niklas Sivelöv den 
improvisatoriske side af sig selv. Her improviserer han 
over Bellmannviser efter to dogmer: ingen forberedel-
se og indspilning om natten. Cd’en ”Improvisational” 
udkommer i Danmark i 2008.

Kilde: DR P2

Mandag, 7. juli kl. 20.30
Trio Aristos

Szymon Krzeszowiec, violin
Alexander Øllgaard, bratsch

Jakob Kullberg, cello
med Niklas Siveløv, klaver 
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Eftermiddagskoncert kl. 15.30 (se side  5)

Koncertintroduktion kl. 17:30
Jesper Lützhøft, musikproducent

Niels Rønsholdt, komponist

Folkemusik i ny forklædning
  Der er virkelig tale om en forrygende blanding af musik med stærke folkemusikalske elementer. Også instrumentalt blandes 

posen godt og grundigt denne aften, og bl.a. møder vi duoen violin-cello, som er en forholdsvis ny konstellation i kammermu-
sikken. 
Stefan Baur om 2. halvdel: ”… en blanding af nyt og udfordrende og god tonal musik. Vi har ikke taget meget larmende stykker 
på, så jeg håber at lydniveauet vil være passende!” 

ZOOM spiller:

CLAUDE DEBUSSY: cellosonate
 ZOLTAN KODALY: Duo

Østerlind, Ellegaard og Zapolski spiller:

MAURICE RAVEL: Pavane pour une infante défunte
NIELS RØNSHOLDT: “Drink me, make me real”

(saxofon og slagtøj)

DARIUS MILHAUD: Scaramouche
TOSHI ICHIYANAGI: The Source (marimba solo)

JEAN MATITIA: Devils rag

Tirsdag, 8. juli kl. 20:30
Zoom: Tanja Zapolski, klaver

  Stefan Baur, saxofon
  Ying-Hsueh Chen, slagtøj

Christian Ellegaard (violin)
Carl-Oscar Østerlind (cello)
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Folkemusik i ny forklædning

MUSIKKEN
Fra 1906 og de efterfølgende mange år rejste Zoltán 
Kodály sammen med den jævnaldrende Béla Bar-
tók ud på feltarbejde i de ungarske provinser for at 
indsamle folkemusikmateriale. Projektet voksede til 
indsamling af andre folkeslags musik, de optog og 
nedskrev tusindvis af sange i ungarske, slovakiske, 
rumænske, bulgarske, serbiske, tyrkiske, nordafrikan-
ske og arabiske landsbyer. 
Dette videnskabelige arbejde kom i høj grad til at 
påvirke Bartóks og Kodálys egen musik. Og det høres 
også Kodaly’s duo opus 7; den blev komponeret ved 
begyndelsen af 1. verdenskrig, men måtte vente 
på sin første opførelse til en festival for ny musik i 
Salzburg i 1924. Specielt førstesatsen bugner af fol-
kemusikalske elementer, det kan også et dansk øre 
umiddelbart identificere. 

Giora Feidman: Klezmer suite.
Klezmer er betegnelsen for den stemningsfulde 
jødiske musiktradition, der var meget udbredt i Øst-
europa frem til 2.verdenskrig. Længsel og glæde går 
hånd i hånd i de iørefaldende melodier, der veksler 
mellem det enkle og det virtuose. 
Selve ordet klezmer stammer fra det hebræiske kli-
zemer som betyder sangens instrument. Egentlig 
var det betegnelsen for instrumenter, men det kom 
sidenhen til også at dække musikerne og genren. 
Betegnelsen fortæller om musikernes ideal - nemlig 
med deres instrumenter at komme så tæt som muligt 
på den menneskelige stemme. Den dybe inspiration 
til skalaer og forsiringer kom fra kantorens sang i 
synagogen. Zoom har fundet stor inspiration i den 
mesterlige klarinettist Giora Feidmann og lavet deres 
egen suite over hans arrangementer af klezmer 
melodier. 

Niels Rønsholdt: Drink me make me real.
Til koncerterne på Hindsgavl medbringer Zoom 
komponisten Niels Rønsholdt. Han vil fortælle om sit 
stykke ”Drink me make me real”. Rønsholdts musik 
er, trods sin enkelhed og mønsteragtige natur, altid 
præget af forsøget på at opnå det stærkest mulige 
udtryk. Karaktererne (hvad enten de er konkret dra-
matiske eller abstrakt musikalske) skubbes konstant 
ud i deres mest sårbare og ensomme hjørne, for der 
at registrere amputationen, desperationen, længs-
len. Dette sker ud fra forestillingen om, at derude 
er mennesket smukkest: i sin vedholdende insiste-
ren på at slippe ud af ensomheden og kamp for at 
overvinde den fundamentale mangel på evne til at 
udtrykke. 

Darius Milhaud (1892-1974): Scaramouche.
Milhaud er uddannet i Paris, hvor han havde flere af 
tidens store musikalske notabiliteter som lærere (bl.
a. Paul Dukas). Under 1. verdenskrig tilbragte han et 
par år i Brasilien, hvor mødet med nye toner fra især 
latinamerikansk populærmusik og jazz, sammen med 
den klassiske baggrund, bidrog til at udvikle Milha-
uds personlige musikalske stil. Et af hans mest kend-
te værker er Scaramouche, hvor man ikke mindst i 3. 
satsens Brazileira hører den latinamerikanske påvirk-
ning. Scaramouche findes i flere udgaver: saxofon 
og orkester, saxofon og klaver eller to klaverer. Det 
har derfor været oplagt for Zoom at kombinere disse 
versioner i et originalt arrangement. 

Jean Matitia: Devils rag.
Zoom slutter af i det humoristiske hjørne. Matitia er 
et pseudonym for en af alletiders mest kompetente 
komponister for saxofon, Christian Lauba. Som Mati-
tia skriver han gerne virtuose ragtimes og som sådan 
er Devils rag en halsbrækkende en af slagsen. 

Tirsdag, 8. juli kl. 20:30
Zoom: Tanja Zapolski, klaver

  Stefan Baur, saxofon
  Ying-Hsueh Chen, slagtøj

Christian Ellegaard (violin)
Carl-Oscar Østerlind (cello)
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Folkemusik i ny forklædning
Tirsdag, 8. juli kl. 20:30

Zoom: Tanja Zapolski, klaver
  Stefan Baur, saxofon

  Ying-Hsueh Chen, slagtøj

Christian Ellegaard (violin)
Carl-Oscar Østerlind (cello)

Ensemble ZOOM
Zoom har eksisteret siden 2003 og er en ny gene-
rations bud på et ensemble bestående af klassiske 
musikere med en vid palet af musikalske tilbud. 
Ensemblet består af Tanja Zapolski (klaver), Stefan 
Baur (saxofon) og Ying-Hsueh Chen (slagtøj). Alle ud-
dannede solister fra danske konservatorier og med 
lang studieerfaring fra udenlandske konservatorier. 
Zoom har spillet koncerter over hele landet, i kam-
mermusikforeninger, ny musikforeninger, i kirker, på 
festivaler osv. Med den meget udadvendte og ap-
pellerende koncertform har gruppen tillige optrådt 
på både Copenhagen jazzfestival og Spot festival og 
i efteråret 2007 har ensemblet udgivet en dvd. En 
musikvideo med klassisk musik skrevet af Alexan-
der Zapolski. En stor del af Zooms gøremål er tillige 
samarbejdsprojekter med musikere fra andre genrer. 
Herunder hører sangerinden Jomi Massage (plade 
release i februar 2008) og rapperen Per Vers.

Tanja Zapolski ,  klaver
Tanja Zapolski er født ind i en musikerfamilie, hvor 
udøvelse af klassisk musik var en hverdagsfornø-
jelse. Tanja begyndte at få klaverundervisning som 

7-årig. Allerede året efter optrådte hun som solist i 
Haydns klaverkoncert. Tanja blev optaget på Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium som 15-årig, hvorefter 
hun studerede hos Anne Øland og Amalie Malling. 
Hun afsluttede uddannelsen med højeste karakter i 
2003. I 2004 blev Tanja optaget på Anton Rubinstein 
Akademi i Düsseldorf og i solistklassen på Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium som den eneste pia-
niststuderende i 2005. Hendes debutkoncert fandt 
sted i 2008.

Stefan Baur,  saxofon
Stefan Baur er saxofonist og uddannet som solist 
med debutkoncert fra Det Kongelige Danske Musik-
konservatorium. I sit studieforløb har han studeret 
og taget diplomeksamen hos den hollandske virtuos 
og pædagog Arno Bornkamp. Han har desuden læst 
musikvidenskab på Københavns Universitet. Som en 
moderne musiker er han hjemme i både ny og gam-
mel musik og optræder både som solist, i kammer-
musikalske sammenhænge og i forskellige danske og 
svenske symfoniorkestre. Han har optrådt over det 
meste af verden og i meget forskellige sammenhæn-
ge som kammermusikforeninger, kirker, Cph jazzfe-
stival, Spot festival, Wundergrund, Nordic Music days, 
til teater- og operaforestillinger mv.

Ying-Hsueh Chen,  slagtøj
Ying-Hsueh Chen, slagtøjsspiller fra Taiwan. Bachelor 
grad fra Julliard School of Music i New York fra 2006 
og Master grad (2008) fra Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium, hvor hun også er blevet 
optaget i solistklassen. Hun har vundet flere priser, 
bl.a. Aspen Music Festival Marimba competition og 
Spotlight awards i 2002. Hun har desuden optrådt 

som solist med  bl.a. Juilliard Percussion Ensemble 
og Percurama Percussion Ensemble, sidstnævnte i 
Tivolis koncertsal. Trods sin korte tid i Danmark har 
hun allerede flere større optrædende bag sig, bl.a. 
på Wundergrund Festival, Sound Around Festival 
og som den ene af to slagtøjssolister i Det Kinesiske 
Spøgelse, en musikteaterforestilling på PLEX i foråret 
2008.

Christian El legård,  viol in
Christian Ellegaard, violin (født 1983) har studeret 
på DKDM hos prof. Serguej Azizjan og på Edsbergs 
Musikinstitut i Stockholm hos prof. Ulf Wallin. Han 
har vundet publikumsprisen i “Den Danske Stryger-
konkurrence” samt været solist med flere danske og 
svenske orkestre. Han blev i sommmeren 2007 invite-
ret til det kendte “Meadowmount Summer Academy” 
i New York hvor han studerede for prof. Charles Avs-
harian. Sammen med pianisten Bohumilla Jedlicova 
har Christian optrådt ved flere danske festivaler.

Carl-Oscar Østerl ind
Carl-Oscar Østerlind, cello (født 1984) har studeret 
på DKDM hos prof. Morten Zeuthen og studerer nu 
hos prof. Torleif Thedéen på Edsbergs Musikinstitu-
tion i Stockholm. Han har bla. vundet talentprisen i 
Øresunds-Solist konkurencen, samt modtaget Jacob 
Gades Store Legat og Sonning Fondens Stipendium. 
Han har med Den Unge Danske Strygekvartet spillet 
koncerter på internationale festivaler i Vancouver, 
Bergen og Verbier samt i USA og Storbritanien samt 
indspillet alle Carl Nielsens kvartetter for DACAPO. 
Carl-Oscar spiller på en cello bygget af Giovanni 
Grancino, Milano, 1703, venligst udlånt af Augusti-
nus Fonden.
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Onsdag, 9. juli kl. 20.30
Henschel Quartett

Christoph Henschel, Markus Henschel, violin
Monika Henschel-Schwind, bratsch

Mathias Beyer-Karlshøj, cello

Eftermiddagskoncert kl. 15.30 (se side  5)

Koncertintroduktion kl. 17:30
Jesper Lützhøft, musikproducent

Strygekvartetter af Bartok og Schubert

 Repræsenterer Bartoks strygekvartetter - specielt den 5. - den foreløbige kulmination på genren siden Beethovens stryge-
kvartetter? Kan man høre, at Schubert kun var 10 dage om at skrive sin kvartet i G-dur? Og hvorfor klæder netop Bartoks og 
Schuberts kvartetter hinanden så fint? Svarene giver måske sig selv på denne aften!

B. BARTOK  Kvartet  Nr. 5

I Allegro
II Adagio molto

III Scherzo: alla bulgarese
IV Andante

V Finale: Allegro vivace

F. SCHUBERT  Kvartet i G-Dur   D887

I Allegro molto moderato
II Andante un poco moto

III Scherzo (Allegro vivace)
IV Allegro assai

UDGAVE FRA 29.06.2008   
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MUSIKKEN
Bartoks strygekvartetter er blevet kaldt kulminatio-
nen på genren siden Beethoven, endda temmelig 
ofte, uden tøven og med stor overbevisning, og det 
er som regel den femte de talende slår ned på, hvis 
de bliver bedt om at udpege hvor denne kulmination 
helt præcis finder sted. Kvartetten blev skrevet i løbet 
af én sommermåned, der var tale om en udladning af 
elementær energi fra komponistens side, og det kan 
altid høres i en god opførelse.

Men samtidig indeholder den femte kvartet også - i 
den anden sats - et af de fornemste eksempler på den 
stemningsladede bartokske “nattemusik”, en tilbage-
vendende musikalsk stil hos Bartok som det kan være 
vanskeligt helt at sætte på formel, men man er aldrig i 
tvivl når den er der: pludselig befinder man sig uden-
dørs, midt om natten, omgivet af et sært fascinerende 
lydunivers der synes produceret af usynlige fugle og 
gådefulde insekter. 

Schuberts strygekvartet i g-dur blev hans sidste og 
største. Ikke desto mindre blev den skrevet på kun ti 
dage i juni 1826. Schubert har formentlig gået rundt 
med kvartetten i hovedet i længere tid end ti dage, 
men der er stadig tale om et forbløffende kort tids-
rum for et så storstilet og ambitiøst værk. Kvartetten 
har den ære at høre til den lille eksklusive gruppe af 
værker - sammen med fx Beethovens Hammerklaver-
sonate - som har givet eftertiden anledning til, med 
en blanding af beundring og beklagelse, at beskylde 
komponisten for at have snydt os for en symfoni.

Allerede i de første takter præsenteres vi for værkets 
mest karakteristiske træk: den konstante vekslen 
mellem dur og mol. I modsætning til de to tidligere 
kvartetter, Rosamunde og Døden og pigen, er der da 

heller ikke tale om et indlysende lyst eller mørkt værk, 
vi har snarere at gøre med et stykke musik som ikke 
bare lever af sine kontraster, men nærmest synes byg-
get af dem, på samme måde som et hus er bygget af 
mursten.

Henschel Quar tet t
Henschel Kvartetten blev grundlagt som kvartet i 
1988 efter et møde med den berømte Amadeus-kvar-
tet, og i 1994 fandt de tre Henschel-søskende den ide-
elle cello-partner i Mathias Beyer-Karlshøj, barnebarn 
af medlemmernes lærer i München, Prof. Franz Beyer. 
Med stor succes i internationale konkurrencer og 
med rosende anmeldelser i ryggen blev vejen hurtigt 
banet til at indtræde i den internationale superliga for 
strygekvartetter. Kvartettens CD-indspilninger er ble-
vet fantastisk modtaget, med kritikerpriser i Tyskland, 
nomineringer og kåringer bl.a. på MIDEM awards i 
Cannes, og med top-placering på den japanske HMV-
liste. 

Sæsonen 2008/9 er som vanligt travl for kvartet-
ten, der lige efter Hindsgavl Festival tager på turné i 
England med bl.a. en optræden i kammermusikkens 
mekka, Wigmore Hall i London. Herefter koncert ved 
Schwarzenberg Festival i august, turné i USA, England 
(igen) og Brasilien til december..

Udgangspunktet for kvartettens aktiviteter er Mün-
chen, men Mathias bor desuden i København og er 
dansk gift.

www.henschel-quartett.de

Strygekvartetter af Bartok og Schubert
Onsdag, 9. juli kl. 20.30

Henschel Quartett

Christoph Henschel, Markus Henschel, violin
Monika Henschel-Schwind, bratsch

Mathias Beyer-Karlshøj, cello
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Brahms og Smetana

Eftermiddagskoncert kl. 15.30 (se side  5)

Koncertintroduktion kl. 17:30
Jesper Lützhøft, musikproducent

  Den normalt meget selvkritiske Brahms udtrykte stor tilfredshed over sin klavertrio i c-dur fra 1882. Mens Brahms’ 
således kommer tæt på sit eget høje musikalske ideal, bruger Smetana arbejdet på sin klavertrio i g-mol på en helt 
anden måde, som en slags sorgbearbejdelse.  Hans datter var netop død, 4 år gammel.

Torsdag, 10. juli kl. 20.30
TRIO CON BRIO

Jens Elvekjær, klaver
Soo-Jin Hong, violin

Soo-Kyung Hong, cello

J. BRAHMS, klavertrio i c-dur, op.87

I Allegro
II Andante con moto

III Scherzo
IV Allegro giocoso

 

B. SMETANA, klavertrio i g-mol, op.15

I Moderato assai
II Allegro, ma non agitato

III Finale: Presto
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Brahms og Smetana
Torsdag, 10. juli kl. 20.30

TRIO CON BRIO

Jens Elvekjær, klaver
Soo-Jin Hong, violin

Soo-Kyung Hong, cello

MUSIKKEN
I sommeren 1880 begyndte Brahms på to klavertrioer, 
men først to år senere fandt han skitserne til den ene 
af dem frem igen og komponerede sin klavertrio i 
c-dur, opus 87. Han havde da allerede i nogle år været 
den modne Brahms (det berømte fuldskæg blev 
anlagt i 1878) og lagde ikke længere den store vægt 
på sin rolle som klavervirtuos, men fandt først og 
fremmest sin tilfredsstillelse i at leve op til sine egne, 
ekstremt høje krav, når han komponerede.

Det skete dog ikke så tit, dertil var hans krav alt for 
vidtgående. Derfor er det også højst usædvanligt, når 
han uden videre praler af trioen i c-dur overfor sin for-
lægger, en mand der var mere vant til at høre Brahms 
tale nedsættende om sine egne værker. Men Brahms 
- og især den modne Brahms, manden med fuldskæg-
get - var en komponist som i sjælden grad havde et 
bestemt musikalsk ideal for øje, og når han for en 
gangs skyld syntes, at han havde nået dette ideal, så 
han ingen grund til at sætte sit lys under en skæppe.

Smetanas eneste klavertrio er et dybt personligt 
værk. Komponistens fireårige datter døde i 1855 af 
skarlagensfeber, og han forsøgte snart at få afløb for 
sin sorg og fortvivlelse i et værk. I stedet for de store, 
nationale tonedigte for orkester, som han ellers arbej-
dede på i denne periode, vendte han sig nu mod kam-
mermusikken, hvis mere private og intime karakter 
egnede sig bedre for en mand som pludselig havde et 
tvingende behov for at blotte sit inderste.

Og det gør Smetana virkelig i denne trio. Musikken 
veksler mellem voldsomme, lidenskabelige udbrud 
og mere lyriske, tilbageskuende passager, hvor de 
smukke minder om datteren i nogle øjeblikke får lov 
til at overdøve øjeblikkets sorg og desperation. Denne 

konstante vekslen kulminerer i den fantastisk medri-
vende sidste sats, hvor musikken hen mod slutningen 
endnu en gang går ned i tempo, men denne gang for 
at slå over i en regulær sørgemarch.
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Trio con Brio Copenhagen
Med lynets hast, efter trioen blevet dannet 1999 i 
Wien, etablerede ensemblet sig som Danmarks mest 
succesrige nogensinde med talrige prestigefyldte 
priser, adskillige sejre i betydelige internationale 
konkurrencer, koncertoptrædener i alverdens pre-
stigefyldte koncertsale, radio- og fjernsynsproduk-
tioner. Listen er imponerende lang. Trio con Brio 
Copenhagen ‘s første CD med værker af Ravel, Bloch 
und Dvorak udkom i efteråret 2006 på det amerikan-
ske pladeselskab Azica.

Trioen består af den danske pianist Jens Elvekjær, 
hans koreanske hustru Soo-Kyung Hong på cello og 
violinisten Soo-Jin Hong, der er søster til Soo-Kyung. 
De bor alle i København. 

www.trioconbrio.dk 

Soo-Jin Hong,  viol in
Soo-Jin Hong er født i 1977 i Seoul og har spil-
let violin siden hun var 5 år. Hun er uddannet ved 
musikkonservatorierne i Wien og Köln. Som solist har 
hun vundet priser ved Demidovski konkurrencen i 
Ekaterinburg i Rusland, Prix Mercure konkurrencen i 
Wien og Seoul Young Artists konkurrencen. Hun har 
optrådt med bl.a. Moskva Symfonikerne, den Russi-
ske Filharmoni, Koreas Radiosymfoniorkester og det 
tjekkiske Janacek Kammerorkester. De seneste år har 
hun været bosat i Danmark, hvor hun er 1. koncert-
mester i Danmarks Radio Symfoniorkester. Soo-Jin 
spiller på en Andrea Guarneri.

Soo-Kyung Hong,  cel lo
Soo-Kyung Hong begyndte sine musikalske studier 
som treårig og blev allerede som ung pige – sammen 
med sine tre søstre – optaget på Wiener-Akademiet. 
Her studerede Soo-Kyung Hong hos den fremtræ-
dende Casalselev, Angelica May. Siden har hun bl.a. 
studeret hos kapaciteter som Frans Helmerson og 
medlemmerne af Alban-Berg-Kvartetten. Soo-Kyung 
Hong har vundet toppriser i internationale konkur-
rencer, bl.a. 1. pris i Johannes Brahms Konkurrencen i 
Wien og Casal Konkurrencen i Paris. Soo-Kyung Hong 
er desuden cellokoncertmester i Det Kongelige Kapel 
og spiller på en Amati.

Jens Elvek jær,  klaver
Allerede imens Jens Elvekjær studerede i Århus, 
Wien, Salzburg og Köln med John Damgaard (DJM), 
K.H. Kämmerling (Mozarteum Salzburg), Leonid 
Brumberg (Konservatorium Wien), Lazar Berman, Fe-
renc Radosc og kammermusik med Alban Berg Quar-
tett, vandt han priser i mange vigtige internationale 
konkurrencer både som solist og kammermusiker. 
Jens Elvekjaer har optrådt som solist de fleste danske 
symfoniorkestre og Orchestre Syrinx, Frankrig. Jens 
Elvekjær udgav i 2005 sin første solo-cd med værker 
af Debussy, Ravel og Franck. I 2005 blev Jens des-
uden udnævnt som første danske Steinway Artist. 

Brahms og Smetana
Torsdag, 10. juli kl. 20.30

TRIO CON BRIO

Jens Elvekjær, klaver
Soo-Jin Hong, violin

Soo-Kyung Hong, cello
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Koncertintroduktion kl. 17:30
Valdemar Lønsted,

forfatter og musikjournalist

Brahms

  Den 22-23 årige Brahms turde ikke tage livtag med Beethovens strygekvartetter og skrev måske derfor en strygesekstet. 
Året forinden havde han gennemlevet en svær periode. Her blev grundlaget til klaverkvartetten i c-mol lagt men først færdig-
gjort langt senere af den modne Brahms. Gik han mon i selvmordstanker eller var det blot et romantisk Werther-kompleks?

J. BRAHMS: strygesekstet i B-Dur op.18
(Henschel Quartett med Soo-Jin og Soo-Kyung)

I Allegro ma non troppo 
II Thema con Variazioni. Andante, ma moderato

III Scherzo. Allegro molto - Trio. Animato 
IV Rondo. Poco Allegretto e grazioso

J. BRAHMS, klaverkvartet i c-mol, op. 60
(Trio con brio med Markus, bratsch)

I Allegro non troppo
II Scherzo. Allegro

III Andante
IV Finale. Allegro commodo

Søndag 13. juli kl. 20.30
Henschel Quartett  +  Trio con Brio

Soo-Jin Hong, Christoph Henschel, violin
Markus Henschel, violin / bratsch

Monika Henschel-Schwind, bratsch
Mathias Beyer-Karlshøj,Soo-Kyung Hong, cello

Jens Elvekjær, klaver
 

UDGAVE FRA 29.06.2008   
22



HINDSGAVL FESTIVAL 2008

MUSIKKEN
Når det gælder musikhistorisk bagage, så hørte 
Brahms bestemt ikke til dem der rejste let. Faktisk 
minder han i dette mere om de store komponister fra 
det tyvende århundrede, hvor bevidstheden om hele 
den forudgående musikhistorie altid er på færde når 
der komponeres. Men en sådan, altid rumsterende 
bevidsthed kan selvfølgelig også virke lammende, og 
også her var Brahms forud for sin tid.

I hans tilfælde var det særligt Beethoven som ud-
gjorde et problem. At skrive en strygekvartet ville for 
Brahms simpelt hen have været det samme som at 
tage livtag med Beethoven, som følge af den store 
forgængers mesterskab i netop denne disciplin. Stry-
gesekstetten derimod var stort set ubetrådt grund, 
hvor en yngre komponist kunne udfolde sig frit, uden 
hele tiden at måtte sammenligne sig selv med forti-
dens mestre. Desuden tillod denne luksuriøse sam-
mensætning af instrumenter også Brahms at udfolde 
sig med yppig velklang, samtidig med at der altid var 
en ledig cello til at “synge”, noget han ikke undlod at 
benytte sig af.

Værket er skrevet om sommeren, ved Elbens bredder, 
af en delvist ferierende Brahms, noget man uvilkår-
ligt  bilder sig ind at kunne høre i musikken, der er 
varm og solbeskinnet og frodig, hele tiden gavmildt 
spækket med romantiske tendenser i al den klassiske 
orden.

Klaverkvartetten i c-mol er på én gang et værk af den 
yngre og den modne Brahms. Med Brahms’ egne ord 
til sin forlægger så var den “halvt gammel, halvt ny” 
- og derfor intet værd! Desuden meddelte han forlæg-

geren, at denne på forsiden burde anbringe et billede 
af en mand som holdt en pistol mod sit hoved, og at 
han, Brahms, ville sende dem sit eget billede til dette 
brug! Som de så kunne udstyre med blå frakke, gul 
vest og kravestøvler, altså netop den påklædning 
som Werther bar, da han begik selvmord i Den unge 
Werthers lidelser.

Den modne Brahms tillader sig at spøge lidt med 
den unge Brahms’ lidelser, men den muntre tone kan 
dog ikke skjule, at den “halvt gamle” del af musikken 
har sine rødder i en tragisk periode af Brahms’ eget 
liv. Det første udkast til denne kvartet skrev Brahms 
nemlig allerede som 22-årig, mens Robert Schumann, 
hans ven, mentor og komponistkollega, sad i et sinds-
sygehospital efter et selvmordsforsøg, samtidig med 
at Brahms havde forelsket sig i vennens kone, den 
fremragende pianist, Clara Schuman.

Med andre ord, Brahms havde i denne periode sin 
egen, dybt frustrerende variant af Werther-kom-
plekset, den umulige kærlighed til en gift kvinde. 
Heldigvis skød han ikke sig selv, men skrev i stedet 
en klaverkvartet, som han dog ikke var helt tilfreds 
med. Mange år senere fandt han den så frem igen og 
færdiggjorde den. På det tidspunkt havde Clara været 
enke i næsten tyve år, i samme periode havde Brahms 
været hendes nærmeste ven og beskytter og så vidt 
vides ikke mere. Måske var det derfor han følte trang 
til at støve sit Werther- kompleks af.

Brahms
Søndag 13. juli kl. 20.30

Henschel Quartett  +  Trio con Brio

Soo-Jin Hong, Christoph Henschel, violin
Markus Henschel, violin / bratsch

Monika Henschel-Schwind, bratsch
Mathias Beyer-Karlshøj,Soo-Kyung Hong, cello

Jens Elvekjær, klaver
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DE MEDVIRKENDE

Soo-Jin Hong,  viol in
Soo-Jin Hong er født i 1977 i Seoul og har spil-
let violin siden hun var 5 år. Hun er uddannet ved 
musikkonservatorierne i Wien og Köln. Som solist har 
hun vundet priser ved Demidovski konkurrencen i 
Ekaterinburg i Rusland, Prix Mercure konkurrencen i 
Wien og Seoul Young Artists konkurrencen. Hun har 
optrådt med bl.a. Moskva Symfonikerne, den Russi-
ske Filharmoni, Koreas Radiosymfoniorkester og det 
tjekkiske Janacek Kammerorkester. De seneste år har 
hun været bosat i Danmark, hvor hun er 1. koncert-
mester i Danmarks Radio Symfoniorkester. Soo-Jin 
spiller på en Andrea Guarneri.

Soo-Kyung Hong,  cel lo
Soo-Kyung Hong begyndte sine musikalske studier 
som treårig og blev allerede som ung pige – sammen 
med sine tre søstre – optaget på Wiener-Akademiet. 
Her studerede Soo-Kyung Hong hos den fremtræ-
dende Casalselev, Angelica May. Siden har hun bl.a. 
studeret hos kapaciteter som Frans Helmerson og 
medlemmerne af Alban-Berg-Kvartetten. Soo-Kyung 
Hong har vundet toppriser i internationale konkur-
rencer, bl.a. 1. pris i Johannes Brahms Konkurrencen i 
Wien og Casal Konkurrencen i Paris. Soo-Kyung Hong 
er desuden cellokoncertmester i Det Kongelige Kapel 
og spiller på en Amati.

Jens Elvek jær,  klaver
Allerede imens Jens Elvekjær studerede i Århus, 
Wien, Salzburg og Köln med John Damgaard (DJM), 
K.H. Kämmerling (Mozarteum Salzburg), Leonid 
Brumberg (Konservatorium Wien), Lazar Berman, Fe-
renc Radosc og kammermusik med Alban Berg Quar-
tett, vandt han priser i mange vigtige internationale 
konkurrencer både som solist og kammermusiker. 
Jens Elvekjaer har optrådt som solist de fleste danske 
symfoniorkestre og Orchestre Syrinx, Frankrig. Jens 
Elvekjær udgav i 2005 sin første solo-cd med værker 
af Debussy, Ravel og Franck. I 2005 blev Jens des-
uden udnævnt som første danske Steinway Artist. 

Henschel Quar tet t
Henschel Kvartetten blev grundlagt som kvartet i 
1988 efter et møde med den berømte Amadeus-
kvartet, og i 1994 fandt de tre Henschel-søskende 
den ideelle cello-partner i Mathias Beyer-Karlshøj, 
barnebarn af medlemmernes lærer i München, Prof. 
Franz Beyer. Med stor succes i internationale konkur-
rencer og med rosende anmeldelser i ryggen blev 
vejen hurtigt banet til at indtræde i den interna-
tionale superliga for strygekvartetter. Kvartettens 
CD-indspilninger er blevet fantastisk modtaget, med 
kritikerpriser i Tyskland, nomineringer og kåringer 
bl.a. på MIDEM awards i Cannes, og med top-place-
ring på den japanske HMV-liste. 

Sæsonen 2008/9 er som vanligt travl for kvartet-
ten, der lige efter Hindsgavl Festival tager på turné i 
England med bl.a. en optræden i kammermusikkens 
mekka, Wigmore Hall i London. Herefter koncert ved 
Schwarzenberg Festival i august, turné i USA, Eng-
land (igen) og Brasilien til december..

Udgangspunktet for kvartettens aktiviteter er Mün-
chen, men Mathias bor desuden i København og er 
dansk gift.

www.henschel-quartett.de

Brahms
Søndag 13. juli kl. 20.30

Henschel Quartett  +  Trio con Brio

Soo-Jin Hong, Christoph Henschel, violin
Markus Henschel, violin / bratsch

Monika Henschel-Schwind, bratsch
Mathias Beyer-Karlshøj, Soo-Kyung Hong, cello

Jens Elvekjær, klaver 
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Koncertintroduktion kl. 17:30
Valdemar Lønsted,

forfatter og musikjournalist

Russere med forskelligt sindelag

  To russere med hvert sit udtryk. Tschaikovskij’s sidste kammermusikværk, for strygesekstet, trodser den overvejende 
mol-tonalitet og lader glæden slippe igennem, mens Sjostakovitch kommer hele følelsesregistret igennem i ét af hans mest 
populære værker – populær selv i Sovjettiden.

D. SHOSTAKOVITCH, klaverkvintet i g-mol, op. 57 
(Henschel Quartett med Jens Elvekjær)

I. Prelude: Lento-Poco più mosso – Lento
II. Fugue: Adagio

III. Scherzo: Allegretto
IV. Intermezzo: Lento
V. Finale: Allegretto

P. TSCHAIKOVSKIJ, strygesekstet 
„Souvenir de Florence“

(Henschel Quartett med Soo-Jin og Soo-Kyung)

I. Allegro con spirito 
II. Adagio cantabile e con moto  
III. Allegretto corto moderato 
IV. Allegro con brio e vivace

Mandag, 14. juli kl. 20.30
Henschel Quartett  +  Trio con Brio

Soo-Jin Hong, Christoph Henschel, violin
Markus Henschel, violin / bratsch

Monika Henschel-Schwind, bratsch
Mathias Beyer-Karlshøj,Soo-Kyung Hong, cello

Jens Elvekjær, klaver
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MUSIKKEN
Sjostakovitch har altid været en af de mest spillede 
komponister fra det tyvende århundrede og med 
klaverkvintetten i g-mol opnåede han sin hidtil største 
succes. Den dag i dag er den det mest populære af 
hans værker, og selv de sovjetiske myndigheder - der 
i denne periode ellers havde meget lidt tilovers for 
deres mest kendte og populære komponist - tildelte 
ham den fornemste af Stalinpriserne og de hundrede-
tusinde rubler som fulgte med.

De fem satser er på én gang meget melodiske og me-
get intense og emotionelle, undervejs kommer man 
hele følelsesregisteret igennem, følelser der hver gang 
kommer til udtryk på den direkte og umiddelbart 
anskuelige facon som Sjostakovitch syntes - kan det 
forekomme én - at have haft en privilegeret adgang til 
blandt det tyvende århundredes komponister.

Tschaikovskij komponerede ikke meget kammermu-
sik, men da han i 1886 blev udnævnt til æresmedlem 
i Skt. Petersborgs Forening for Kammermusik kom 
han til at love, at han “hurtigt” ville komponere og 
dedikere et værk til foreningen. Det kom dog til at 
tage noget længere tid end beregnet, især operaen 
Spader dame trængte sig voldsomt på i denne tid. 
Under (endnu) et ophold i hans elskede Firenze afslut-
tede Tschaikovskij operaen og kunne igen fokusere 
på sekstetten, som han dog først for alvor tog fat på 
hjemme i Rusland, sommeren 1890. Men ved en privat 
opførelse af værket var Tschaikovskij så utilfreds, at 
han besluttede sig for at revidere det. Først i slutnin-
gen af 1892 - seks år efter at han havde lovet kammer-
musikforeningen et værk! - blev det uropført.

Souvenir de Florence blev Tschaikovskijs sidste kam-
mermusikalske værk. Titlen hentyder formentlig til de 
glade minder om opholdet i Firenze, som åbenbart 
inspirerede ham så meget at han kunne afslutte ope-
raen på rekordtid (i første sats er der da også et par 
musikalske citater fra Spader dame). Souvenir de Flo-
rence er nemlig et af de værker som vender og ned på 
vore normale forestillinger om dur og mol. Kun den 
langsomme sats er ikke i mol, og dog stråler glæde og 
energi, ja overgivenhed ud af værket hele vejen igen-
nem. Tschaikovskij havde haft det godt i Firenze og 
lod ikke fiolen sørge, mol eller ej.

Russere med forskelligt sindelag
Mandag, 14. juli kl. 20.30

Henschel Quartett  +  Trio con Brio

Soo-Jin Hong, Christoph Henschel, violin
Markus Henschel, violin / bratsch

Monika Henschel-Schwind, bratsch
Mathias Beyer-Karlshøj,Soo-Kyung Hong, cello

Jens Elvekjær, klaver
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Russere med forskelligt sindelag
Mandag, 14. juli kl. 20.30

Henschel Quartett  +  Trio con Brio

Soo-Jin Hong, Christoph Henschel, violin
Markus Henschel, violin / bratsch

Monika Henschel-Schwind, bratsch
Mathias Beyer-Karlshøj,Soo-Kyung Hong, cello

Jens Elvekjær, klaver
 

DE MEDVIRKENDE

Soo-Jin Hong,  viol in
Soo-Jin Hong er født i 1977 i Seoul og har spil-
let violin siden hun var 5 år. Hun er uddannet ved 
musikkonservatorierne i Wien og Köln. Som solist har 
hun vundet priser ved Demidovski konkurrencen i 
Ekaterinburg i Rusland, Prix Mercure konkurrencen i 
Wien og Seoul Young Artists konkurrencen. Hun har 
optrådt med bl.a. Moskva Symfonikerne, den Russi-
ske Filharmoni, Koreas Radiosymfoniorkester og det 
tjekkiske Janacek Kammerorkester. De seneste år har 
hun været bosat i Danmark, hvor hun er 1. koncert-
mester i Danmarks Radio Symfoniorkester. Soo-Jin 
spiller på en Andrea Guarneri.

Soo-Kyung Hong,  cel lo
Soo-Kyung Hong begyndte sine musikalske studier 
som treårig og blev allerede som ung pige – sammen 
med sine tre søstre – optaget på Wiener-Akademiet. 
Her studerede Soo-Kyung Hong hos den fremtræ-
dende Casalselev, Angelica May. Siden har hun bl.a. 
studeret hos kapaciteter som Frans Helmerson og 
medlemmerne af Alban-Berg-Kvartetten. Soo-Kyung 
Hong har vundet toppriser i internationale konkur-
rencer, bl.a. 1. pris i Johannes Brahms Konkurrencen i 
Wien og Casal Konkurrencen i Paris. Soo-Kyung Hong 
er desuden cellokoncertmester i Det Kongelige Kapel 
og spiller på en Amati.

Jens Elvek jær,  klaver
Allerede imens Jens Elvekjær studerede i Århus, 
Wien, Salzburg og Köln med John Damgaard (DJM), 
K.H. Kämmerling (Mozarteum Salzburg), Leonid 
Brumberg (Konservatorium Wien), Lazar Berman, Fe-
renc Radosc og kammermusik med Alban Berg Quar-
tett, vandt han priser i mange vigtige internationale 
konkurrencer både som solist og kammermusiker. 
Jens Elvekjaer har optrådt som solist de fleste danske 
symfoniorkestre og Orchestre Syrinx, Frankrig. Jens 
Elvekjær udgav i 2005 sin første solo-cd med værker 
af Debussy, Ravel og Franck. I 2005 blev Jens des-
uden udnævnt som første danske Steinway Artist. 

Henschel Quar tet t
Henschel Kvartetten blev grundlagt som kvartet i 
1988 efter et møde med den berømte Amadeus-
kvartet, og i 1994 fandt de tre Henschel-søskende 
den ideelle cello-partner i Mathias Beyer-Karlshøj, 
barnebarn af medlemmernes lærer i München, Prof. 
Franz Beyer. Med stor succes i internationale konkur-
rencer og med rosende anmeldelser i ryggen blev 
vejen hurtigt banet til at indtræde i den interna-
tionale superliga for strygekvartetter. Kvartettens 
CD-indspilninger er blevet fantastisk modtaget, med 
kritikerpriser i Tyskland, nomineringer og kåringer 
bl.a. på MIDEM awards i Cannes, og med top-place-
ring på den japanske HMV-liste. 

Sæsonen 2008/9 er som vanligt travl for kvartet-
ten, der lige efter Hindsgavl Festival tager på turné i 
England med bl.a. en optræden i kammermusikkens 
mekka, Wigmore Hall i London. Herefter koncert ved 
Schwarzenberg Festival i august, turné i USA, Eng-
land (igen) og Brasilien til december..

Udgangspunktet for kvartettens aktiviteter er Mün-
chen, men Mathias bor desuden i København og er 
dansk gift.

www.henschel-quartett.de
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Eftermiddagskoncert kl. 15.30 (se side  5)

Koncertintroduktion kl. 17:30
Valdemar Lønsted,

forfatter og musikjournalist

Tirsdag, 15. juli kl.20:30
Liedkompagniet

Signe Asmussen, sopran
Adam Riis, tenor

Christian Westergaard, klaver

Schubertiade og Den spanske Cancions historie
  Et program, der præsenterer Adam i en lang række Schubertlieder, såvel kendte og elskede som “uopdagede” perler. Og 

Signe, der taler flydende spansk, opruller den spansk-sprogede kunstsangs historie. Disse to tråde i programmet væves sam-
men til et perspektiverende og afvekslede program.

FRANZ SCHUBERT (1797-1828): Der Einsame
ENRIQUE GRANADOS (1867-1916):
La maja dolorosa I: Oh muerte cruel
FRANZ SCHUBERT: Herbst
MANUEL DE FALLA (1876-1946): Asturiana
FRANZ SCHUBERT: Im Frühling
JOAQUIN NIN (1879-1949): El pano murciano
FRANZ SCHUBERT: Der Winterabend

JOAQUIN TURINA (1882-1949): Las locas por amor

FRANZ SCHUBERT: Der Jüngling an der Quelle
An den Mond

JESUS GURIDI (1886-1961): Alla arriba, en aguella montagna
Mananita de San Juan
Come quieres que adivine (jota)

FRANZ SCHUBERT: Fischerweise
Des Fischers Liebesglück

FEDERIC MOMPOU (1893-1987): 
Damunt de tu (fra Combat del somni)
EDUARDO TOLDRA (1895-1962): Maig
FRANZ SCHUBERT: Himmelsfunken

FERNANDO OBRADORS (1897-1945): Del cabello mas sutil
Chiquita la novia
FRANZ SCHUBERT: Auf dem Flusse

JOAQUIN RODRIGO (1901-1999): Pastorcito santo
XAVIER MONTSALVATGE (1912-2002):
Cancion de cuna para dormir a un negrito
FRANZ SCHUBERT: Wanderers Nachtlied

CARLOS GUASTAVINO (1910-2000): La rosa y el sauce
ALBERTO GINASTERA (1916-1983): Cancion al arbol del olvido
FRANZ SCHUBERT: Licht und Liebe
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MUSIKKEN
Nordeuropæisk kulturs fascination af sydlandsk 
energi, kolorit og sveden lidenskab rækker også ind 
i liedlandet. For eksempel ganske mange sange af 
Schumann og i Wolfs to store sangværker Italieni-
sches Liederbuch og Spanisches Liederbuch. Men 
såvel lødig klassisk musiktradition som eftertidernes 
populære genrer har ganske ofte lidt af den samme 
trivialiseringssygdom og kliché-agtige behandling 
af navnlig den spanske musikkultur. Lidt olé her, lidt 
flamenco (eller var det nu fandango?...) her, et stænk 
carmensk habanera, en knivspids ravelsk bolero og så 
har man vel et dækkende billede af spansk musik? 

Nej, faktisk ikke. Og det er hvad dette program på 
sangfronten vil søge at vise. Det har to spor: En 
schubertiade og en summarisk gennemgang af den 
spansksprogede cancions historie fra Granados til 
Montsalvatge og med afstikkere til Cuba og Argen-
tina. Schubertiaden har for så vidt ingen tematisk 
forbindelse, men kører med sine egne små tråde 
og forsøger at komme rundt i en række af de mest 
primære emnekredse for Schubertlieder. Mere herom 
senere.

Præsentationen foregår kronologisk fremadskridende 
og geografisk rejsende mellem castillansk, catalonsk, 
baskisk, galicisk og andalusisk region og dialekt (hvil-
ken udfordring for vores arbejde!). Det er tankevæk-
kende at der ikke er større spænd end 39 år mellem 
ældste og yngste spanske komponist i programmet 
men det antyder til gengæld hvilken hurtig nærmest 
eksplosionsagtig opblomstring og guldalder spansk 
musik – i klassisk henseende – oplevede fra slutnin-
gen af 1800-tallet og de næste små hundrede år.

Og ind imellem denne kronologisk fremadskridende 
spanske sanghistorie væver vi altså en lille schuber-
tiade bestående af ligedele kendte og elskede sange 
som mere ukendte perler. I sidstnævnte kategori 
blandt andet to af Schuberts uhørt smukke  sange til 
til tekster af Ferdinand Leitner, skrevet i komponistens 
sidste tid.

Programmets to tråde har således ikke så meget at 
gøre med hinanden i direkte forstand men viser til 
gengæld, at Schuberts musik besidder så store egne 
kvaliteter at det ligge i selve musikkens væsen at ville 
kommunikere med og åbne sig for sin ”med-musik” og 
derfor også for eksempel en spansk sang-historie...

Christian Westergaard

Schubertiade og Den spanske Cancions historie

29

Tirsdag, 15. juli kl.20:30
Liedkompagniet

Signe Asmussen, sopran
Adam Riis, tenor

Christian Westergaard, klaver
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Liedkompagniet 
Liedkompagniet har etableret sig som en af de 
vigtigste scener for liedkunsten i Danmark samt som 
eksponeringsrampe for de yngste generationer af 
etablerede professionelle sangere fra Skandinavien. 
Kompagniet har udover sine egne koncertserier i 
Rundetårn i København arrangeret en koncertserie 
for Copenhagen Summer Concerts samt optrådt på 
musikforeninger rundt om i landet.
http://www.liedkompagniet.dk/ 

Adam Riis,  tenor
Født 1978. Uddannet fra DKDM i 2005 og ansat i DR 
Vokalensemblet. Har været solist i de store kirkemu-
sikalske værker med orkestre som Radiosymfonior-
kesteret, Sjællands Symfoniorkester, Malmö Symfo-
niorkester og Concerto Copenhagen dirigeret af bl.a. 
Thomas Dausgaard, Vassily Sinaisky og Paul Hillier. 
Derudover engageret Liedsanger i Liedkompagniet, 
med hvem han har indspillet Nørholm-sange for 
Kontrapunkt. Modtager af Sonningfondens stipen-
diat ogVan Hauens legat.

Kan til efteråret høres i bl.a. Händels Messias i Kø-
benhavns Domkirke og som Evangelisten i Schütz 
Juleoratorium med Concerto Copenhagen dirigeret 
af Paul Hillier. En produktion som efterfølgende bli-
ver udgivet på Dacapo Records.

Christian Westergaard,  klaver
Født 27. august 1980. Begyndte at spille klaver som 
otte-årig hos Esther Lund Madsen. Uddannet på Det 
kgl. danske Musikkonservatorium hos lærerne Niklas 
Sivelöv, Amalie Malling, Tove Lønskov, Friedrich Gürt-
ler og Tom Ernst.

Som en af de mest fremtrædende danske akkompag-
natører i sin generation arbejder han sammen med 
en lang række af de bedste yngre sangere i Norden 
og har spillet koncerter i Det danske Sangselskab, 
Radiohusets koncertsal, Tivolis koncertsal, Takkel-
loftet, musikforeninger, festivaller og kirker såvel 
som koncertserierne med det Bolero-prisnominerede 
Liedkompagniet (www.liedkompagniet.dk) hvis stif-
ter og kunstneriske leder Christian er. 
Debuterede i Wigmore Hall i London september 2007 
sammen med barytonen Lars Møller.

Ansat som akkompagnatør og repetitør på Det kgl. 
danske Musikonservatorium og Operaakademiet.

Modtager af bl.a. Van Hauens legat og stipendium fra 
Sonnings Musikfond.
En cd med værker for sang og klaver af Ib Nørholm 
sammen med Signe Asmussen og Adam Riis er under 
udgivelse på Kontrapunkt.

Signe Asmussen,  sopran
Signe Asmussen (f. 1970), mezzosopran, er diplom- 
og solist-uddannet fra Det Kgl. Danske Musikkonser-
vatorium hos Keld Thaarup og Bodil Øland. Debute-
rede 2001. Allerede i sin studietid har hun gjort sig 
bemærket som en alsidig og vidtfavnende sanger, 
men har nu for alvor slået sit navn fast som lied-for-
tolker, oratoriesolist og kammermusiker, f.eks. med 
finale-placering i P2’s kammermusikkonkurrence 
2004 med trioen Voz Nueva, og året forinden med 
en Carl Nielsen-aften i den højt estimerede Wigmore 
Hall i London. Ligeledes har hun sunget i Amster-
dams Concertgebouw med den anerkendte, holland-
ske pianist Rudolf Jansen, optrådt med Mozart-arier 
og Schubert-lieder i Birmingham Concert Hall med 
dirigenten og pianisten Howard Shelley – hele fem 
koncerter, der af Birmingham Post blev anmeldt med 
ordene: “some of the most inspired music-making we 
are ever likely to encounter”.

Udover sceniske opgaver, bl.a. på det Kgl. Teater, er 
Signe Asmussen også dybt engageret i den danske, 
rytmiske musikscene, og som én af de få, der mestrer 
begge genrer, er hun blevet den dynamiske frontfi-
gur i to af de bedste, hjemlige salsaorkestre (Candela 
og Salsa Loca), med hvem hun turnerer og afholder 
talrige koncerter, og ligeledes synger hun med jævne 
mellemrum med det internationalt anerkendte, Ba-
sel-baserede orkester Picason.

Læs mere på www.signeasmussen.dk

Schubertiade og Den spanske Cancions historie
Tirsdag, 15. juli kl.20:30

Liedkompagniet

Signe Asmussen, sopran
Adam Riis, tenor

Christian Westergaard, klaver
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Eftermiddagskoncert kl. 15.30 (se side  5)

Koncertintroduktion kl. 17:30
Valdemar Lønsted,

forfatter og musikjournalist

På rundtur i Europa
  En musikalsk uhyre varieret aften, både geografisk, stilmæssigt og historisk. Og en cello, der skal agere i stykker, som 

oprindeligt er skrevet for arpeggione, sang og violin. Faktisk er det kun Janácek’s eventyr, der er skrevet for klaver og cello.

Onsdag 16. juli  kl. 20.30
Andreas Brantelid (cello)
 Bengt Forsberg (klaver)

FRANZ SCHUBERT (1797 - 1828)
Sonata in A minor, D. 821, “Arpeggione”

- Allegro moderato
- Adagio

- Allegretto

MANUEL DE FALLA (1876 - 1946)
Seven Popular Folk Songs

- El pano moruno
- Seguidilla murciana

- Asturiana
- Jota
- Nana

- Cancion
- Polo

Pause 

LEOS JANÁCEK (1854 - 1928)
Fairy Tales (Pohádka) for cello and piano.

(1920/24)
- Con moto: Andante
- Con moto: Adagio

- Allegro

CÉSAR FRANCK (1822 - 1890)
Sonata in A Major. (1886)

- Allegretto ben moderato
- Allegro

- Recitativo: Fantasia
- Allegretto poco mosso
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På rundtur i Europa
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Onsdag 16. juli  kl. 20.30
Andreas Brantelid (cello)
 Bengt Forsberg (klaver)

MUSIKKEN
En spanier, en franskmand, en østriger og en tjekke, den 
geografiske variation er helt på højde med den musi-
kalske i denne aftens program. En fintælling ville måske 
endda nå frem til halvanden franskmand, idet Manuel de 
Falla tilbragte hele syv formative år i Paris hvor han mest 
sugede til sig og ikke komponerede ret meget. På den an-
den side ville det nok ikke være helt retfærdigt at reduce-
re de Falla til en halv spanier og da slet ikke i forbindelse 
med aftenens værk, de “Syv spanske folkesange”, som hver 
repræsenterer en region i Spanien. Den halve franskmand 
kan så i stedet være Maurice Maréchal, den store cellist, 
som lavede det fornemme arrangement af værket for cello 
og klaver.

Tjekken er Janácek, en mester i at fortælle og dramatisere 
med musik, et talent der ubesværet manifesterer sig i selv 
så kort et stykke som “Pohádka”, der er inspireret af et 
episk digt af Vasily Zhukovsky som genfortæller et gam-
melt folkeeventyr. Janáceks udlægger denne historie med 
en lidenskab og lyrik som er helt hans egen, det hele for-
talt med det væld af korte, ekspressive melodier, knyttet 
sammen af lige så overraskende som inciterende rytmiske 
mønstre, der er karakteristisk for al hans bedste musik.

Det er Schubert som repræsenterer Østrig. Det specielle 
ved hans sonate for arpeggione og klaver er, at mens 
klaveret lever i bedste velgående, så er arpeggionen (nær-
mest en slags guitar som musikeren holdt fast mellem 
knæene og bearbejdede med en bue, ligesom en cello 
eller violin) i dag en helt uddød instrumentrace. Det førte 
så til en situation hvor de forskellige musikergrupper for-
søgte at kapre det ledige mesterværk til lige netop deres 
instrument. Det mest almindelige i dag er dog - som her 
- at erstatte arpeggionen med en cello.
Til sidst er der så franskmanden, Cesar Franck. Bortset 
fra at han var belgier! Selv om aftenens værk af Franck 
er noget af det mest franske man kan forestille sig, så er 
ophavsmanden altså født i Liège. Han flyttede dog til Paris 

allerede som teenager og endte med at blive der lige til 
sin død og komponerede altså undervejs den mest be-
rømte og mest populære af alle franske sonater for violin 
og klaver. Så populær at den meget ofte bliver spillet med 
andre instrumentkombinationer, især - som her - cello og 
klaver.

DE MEDVIRKENDE

Andreas Brantelid
Andreas Brantelid, der er født i 1987, er en af Skandina-
viens førende cellister i sin generation. Han er den første 
skandinav overhovedet, der har fundet første prisen i 
Eurovision Young Musicians-konkurrencen (2006) og i 
Paulo International Cello Competition (2007). Derudover 
har han vundet et antal konkurrencer i Danmark og Sve-
rige og blev i 2007 årets DR kunstner. 
Andreas Brantelid fik sin første cello som 4-årig, og han 
har studeret med Henrik Brendstrup, Mats Rondin, Torleif 
Thedéen og for øjeblikket hos Frans Helmersson. Derud-
over har han deltaget i master classes med Pieter Wispel-
wey, David Geringas og Kalph Kirshbaum, o.a.  Andreas 
Brantelid spiller på en 1690 Giovanni Grancioni cello, som 
er sponseret af Augustinus Fonden - der iøvrigt også yder 
finansiel støtte til Hindsgavl Festival. 

Bengt Forsberg
 Bengt Forsberg studerede ved Göteborgs Musikkonserva-
torium, hvorfra han afsluttede med orgel, hvorefter han i 
1978 modtog diplomeksamen som solopianist. Skønt han 
ofte optræder som solist sammen med større symfonior-
kestre i Sverige og Skandinavien, er han også en meget 
anerkendt kammermusiker og har bl.a. indspillet en række 
plader for Deutsche Gramophone med Anne Sofie von Ot-
ter. Bengt Forsberg gør en dyd ud af at fremhæve mindre 
kendte værker og sjældent spillede komponister som 
f.eks. Korngold, Medtner, Suk, Karg-Elert, m.fl.
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Eftermiddagskoncert kl. 15.30 (se side  5)

Koncertintroduktion kl. 17:30
Valdemar Lønsted,

forfatter og musikjournalist

Torsdag, 17. juli  kl. 20.30
Liedkompagniet

Signe Asmussen, sopran
Adam Riis, tenor

Lars Møller, baryton
Christian Westergaard, klaver

Lethedens genialitet - små og store mestre
  Et program der med udgangspunkt i Korngold kigger på en række af komponister hvis musik ofte balancerer på grænsen 

mellem musik og underholdning, koncertsal og salon, følelse og vulgaritet og derfor har en tendens til at blive trivialiseret 
men som - håber vi at vise - besidder lige så ubetvivlelige kunsterisk integritet og værdi.

33

E. W, KORNGOLD (1897-1957): Lieder von Abschied opus 14
Sterbelied
Dies eine kann mein Sehnen nimmer fassen
Mond, so gehst du wieder auf
Gefasster Abschied

GUSTAV MAHLER (1860-1911): Wenn mein Schatz hochzeit macht
CHARLES IVES (1874-1954): When stars are in the quiet skies
GUSTAV MAHLER: Ich hab ein glühend Messer
CHARLES IVES: Berceuse

ROGER QUILTER (1877-1953): Come away Death
JOHN IRELAND (1879-1962): The lent lilly
(fra The land of Lost Content)
PETER WARLOCK (1894-1930):
A prayer to St. Anthony of Padua
O sick Heart

CHARLES IVES: Charlie Rutlage
General William Booth enters into Heaven

REYNALDO HAHN (1875-1947): Chanson d’automne
L’enamouree

ERICH WOLFGANG KORNGOLD: Drei Gesänge opus 22
Was du mir bist
Mit dir zu schweigen
Welt ist stille eingeschlafen

Come away, Death

FRANCIS POULENC (1899-1963): fra La traveil du paintre
Juan Gris
Paul Klee
Bleuet

ERICH WOLFGANG KORNGOLD: Drei Lieder opus 18
In meine innige Nacht
Tu ab den Schmerz
Versuchung

PAULO TOSTI (1846-1916): Ideale

REYNALDO HAHN: fra ”Venezia”
La barcheta
Sopra l ’acqua indormenzada
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MUSIKKEN
Fordi lieden er sang og sang er så fundamentalt men-
neskeligt har den seriøse og lødige liedkunst naturligt 
mange glidende overgange til det folkelige og ”po-
pulære”. Og fordi lieden også ofte skal være tilstræbt 
sangbarhed og kælen for lækker melodiøsitet kan det 
sommetider være svært at sætte grænser op hvornår 
den gode smag må strække sabel og overlade noget 
til ”det populære”, ”det banale” og hvad en god musik-
snob ellers kan fnyse af sig...

Men netop dette grænserepertoire er ofte det allerfi-
neste, så hvorfor ikke dedikere et helt program til det? 
Et helt program med musik af Proust’s salonkammerat 
Reynaldo Hahn, af det østrigske wunderkind Erich 
Wolfgang Korngold der blev skaber af den klassiske 
orkestrale Hollywood-partitur, af den franske mester 
Poulenc hvis subtilitet ofte kommer i så velbehagelig 
iklædning at man lader sig narre til at trivialisere pari-
seren, af Gustav Mahler som netop omfavnede triviali-
teten, det banale og humoren som en del af verden, af 
den amerikanske sære Charles Ives som kunne blande 
is-sælgerens sang med hypermoderne atonalitet, af 
de engelske komponister Ireland, Warlock og Quilter 
i generationen mellem de gamle Elgar/Vaughan Wil-
liams og Britten eller af sangens Puccini, Francesco 
Tosti? Og hvis programmet kunne være længere ville 
listen fortsætte med: Joseph Marx, Kurt Weill eller 
danske Jacob Gade etcetc? 

Men vi bliver ved ovenstående udvalg denne aften og 
glæder os til at vise såvel kendt som ukendt frem fra 
grænselandets store skatkammer...

Christian Westergaard

DE MEDVIRKENDE

Liedkompagniet 
Liedkompagniet har etableret sig som en af de 
vigtigste scener for liedkunsten i Danmark samt som 
eksponeringsrampe for de yngste generationer af 
etablerede professionelle sangere fra Skandinavien. 
Kompagniet har udover sine egne koncertserier i 
Rundetårn i København arrangeret en koncertserie 
for Copenhagen Summer Concerts samt optrådt på 
musikforeninger rundt om i landet.
http://www.liedkompagniet.dk/ 

Adam Riis,  tenor
Født 1978. Uddannet fra DKDM i 2005 og ansat i DR 
Vokalensemblet. Har været solist i de store kirkemu-
sikalske værker med orkestre som Radiosymfonior-
kesteret, Sjællands Symfoniorkester, Malmö Symfo-
niorkester og Concerto Copenhagen dirigeret af bl.a. 
Thomas Dausgaard, Vassily Sinaisky og Paul Hillier. 
Derudover engageret Liedsanger i Liedkompagniet, 
med hvem han har indspillet Nørholm-sange for 
Kontrapunkt. Modtager af Sonningfondens stipendiat 
ogVan Hauens legat.

Kan til efteråret høres i bl.a. Händels Messias i Kø-
benhavns Domkirke og som Evangelisten i Schütz 
Juleoratorium med Concerto Copenhagen dirigeret 
af Paul Hillier. En produktion som efterfølgende bliver 
udgivet på Dacapo Records.

Lethedens genialitet - små og store mestre
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Torsdag, 17. juli  kl. 20.30
Liedkompagniet

Signe Asmussen, sopran
Adam Riis, tenor

Lars Møller, baryton
Christian Westergaard, klaver
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Lethedens genialitet - små og store mestre

Christian Westergaard,  klaver
Født 27. august 1980. Begyndte at spille klaver som 
otte-årig hos Esther Lund Madsen. Uddannet på Det 
kgl. danske Musikkonservatorium hos lærerne Niklas 
Sivelöv, Amalie Malling, Tove Lønskov, Friedrich Gürt-
ler og Tom Ernst.

Som en af de mest fremtrædende danske akkompag-
natører i sin generation arbejder han sammen med 
en lang række af de bedste yngre sangere i Norden 
og har spillet koncerter i Det danske Sangselskab, 
Radiohusets koncertsal, Tivolis koncertsal, Takkel-
loftet, musikforeninger, festivaller og kirker såvel 
som koncertserierne med det Bolero-prisnominerede 
Liedkompagniet (www.liedkompagniet.dk) hvis stif-
ter og kunstneriske leder Christian er. 
Debuterede i Wigmore Hall i London september 2007 
sammen med barytonen Lars Møller.
Ansat som akkompagnatør og repetitør på Det kgl. 
danske Musikonservatorium og Operaakademiet.
Modtager af bl.a. Van Hauens legat og stipendium fra 
Sonnings Musikfond.
En cd med værker for sang og klaver af Ib Nørholm 
sammen med Signe Asmussen og Adam Riis er under 
udgivelse på Kontrapunkt.

Signe Asmussen,  sopran

Signe Asmussen (f. 1970), mezzosopran, er diplom- 
og solist-uddannet fra Det Kgl. Danske Musikkonser-
vatorium hos Keld Thaarup og Bodil Øland. Debute-
rede 2001. Allerede i sin studietid har hun gjort sig 
bemærket som en alsidig og vidtfavnende sanger, 
men har nu for alvor slået sit navn fast som lied-for-
tolker, oratoriesolist og kammermusiker, f.eks. med 
finale-placering i P2’s kammermusikkonkurrence 
2004 med trioen Voz Nueva, og året forinden med 
en Carl Nielsen-aften i den højt estimerede Wigmore 
Hall i London. Ligeledes har hun sunget i Amster-
dams Concertgebouw med den anerkendte, holland-
ske pianist Rudolf Jansen, optrådt med Mozart-arier 
og Schubert-lieder i Birmingham Concert Hall med 
dirigenten og pianisten Howard Shelley – hele fem 
koncerter, der af Birmingham Post blev anmeldt med 
ordene: “some of the most inspired music-making we 
are ever likely to encounter”.

Udover sceniske opgaver, bl.a. på det Kgl. Teater, er 
Signe Asmussen også dybt engageret i den danske, 
rytmiske musikscene, og som én af de få, der mestrer 
begge genrer, er hun blevet den dynamiske frontfi-
gur i to af de bedste, hjemlige salsaorkestre (Candela 
og Salsa Loca), med hvem hun turnerer og afholder 
talrige koncerter, og ligeledes synger hun med jævne 
mellemrum med det internationalt anerkendte, Ba-
sel-baserede orkester Picason.

Læs mere på www.signeasmussen.dk

Lars Møller,  bar y ton
Lars Møller startede sin sangkarriere som drengeso-
pran i Herning Kirkes Drengekor. Lars aflagde musik-
pædagogisk eksamen fra Det Jyske Musikkonserva-
torium 2004, hvor han studerede hos Lars Thodberg 
Bertelsen, Professor Peer Birch og Erik Kaltoft. I Juni 
2007 blev Lars færdiguddannet som operasanger fra 
det Kongelige Teaters operaakademi. Her studerede 
han hos Susanna Eken, Christen Stubbe Teglbjærg og 
Friedrich Gürtler. 

Lars optræder både som Oratoriesolist og i koncert-
sammenhænge med symfoniorkestre. Lars debute-
rede på Det Kongelige Teater som Dr. Falke i Flager-
musen mens han endnu var elev på operaakademiet. 
Siden September 2007 har Lars været en fast del af 
ensemblet på Nationaltheater Mannheim.
 
Lars har arbejdet med dirigenter som Michael Boje-
sen, David Riddle, Andrew Parrott, Manfred Honeg.
Lars har modtaget Edith Allers mindelegat og Tove 
Hyldgaard og Tony Landys Legat og Sonnings musik-
fonds rejsestipendium 

Lars Møller er en fast del af Liedkompagnist og 
deltog sammen med pianisten Christian Westergaard 
i september 2007 i den prestigefyldte Lied konkur-
rence i Wigmore Hall i London.

Torsdag, 17. juli  kl. 20.30
Liedkompagniet

Signe Asmussen, sopran
Adam Riis, tenor

Lars Møller, baryton
Christian Westergaard, klaver
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HINDSGAVL FESTIVAL 2008

Praktiske OplysningerHINDSGAVL FESTIVAL 2008

  Hindsgavl Kammermusikforening er initiativtager og arrangør af Festivalen, der støttes af Augustinus Fonden, Beckett Fonden, Statens 
Kunstråd, Oticon Fonden, Beckett Fonden, Hindsgavl Slot, Solistforeningen, Middelfart Sparekasse og Juhl Sørensen Piano A/S.

Formanden for foreningen er Bernard Villaume, der har arrangeret festivalen de seneste 4 sæsoner, og som amatørpianist ydermere har optrådt 
på festivalen i 11 sæsoner.

PRISER

FESTIVALOPHOLD
kr. 945,00  for 1 overnatning 
kr. 895,00  pr. nat ved 2 overnatninger 
kr. 845,00  pr. nat ved 3 eller flere overnatninger

Priserne er pr. person i dobbeltværelse og inkluderer 2 retters 
middag, overnatning, morgenbuffet og garanteret plads ved 
aftenens koncertforedrag og aftenkoncert.
Tillæg for enkeltværelse pr. nat kr. 300,00 Tillæg for juniorsuite pr. 
nat kr. 300,00

ENKELTAF TENBILLE T (sælges fra 1 .  jul i )
kr. 375,00 med 2 retters menu, inkl. 2 glas vin
kr. 475,00 med 3 retters menu, inkl. 3 glas vin
Inkluderer koncertintroduktion, menu, og aftenkoncert

KONTAKT

BESTILLING AF FESTIVALOPHOLD:
Hindsgavl Slot
Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart
Tlf.: 64 41 88 00
Mail: hindsgavl@hindsgavl.dk
Web-site: www.hindsgavl.dk

KONTAKT FESTIVALLEDELSEN
Send mail til Bernard Villaume, festivalleder:
bernard@hindsgavlfestival.dk
www.hindsgavlfestival.dk
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