
10:00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 
15:30 Joachim Becerra, Theodor Lyngstad og David Munk-Nielsen 
17:15 Koncertintroduktion v. Mathias Hammer  
20:00 Isabelle Faust, Kristin von der Goltz og Kristian Bezuidenhout 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lørdag d. 16. juli 2022, kl. 15:30 
 

JOACHIM BECERRA, fløjte 
THEODOR LYNGSTAD, cello 
DAVID MUNK-NIELSEN, klaver 
 
 
 
 

Kaija SAARIAHO (f. 1952) 
Cendres for fløjte, cello og klaver (1998), 10’ 

 
Sergei PROKOFJEV (1891-1953) 

Sonate for fløjte og klaver i D-dur, op. 94 (1943), 24’ 
I. Andante 

II. Allegretto scherzando 
III. Andante 

IV. Allegro con brio 
 

Bohuslav MARTINU (1890-1959) 
Trio for fløjte, cello og klaver, H. 300 (1944), 20’ 

I. Poco Allegretto 
II. Adagio 

III. Andante – Allegretto scherzando 
 
 
  



 

Om musikken 
Sergej Prokofjev (1891-1953):  
Sonate for fløjte og klaver i D-dur, opus 94 (1943) 
”Måske er det en upassende sonate i en krigstid. Men jeg har 
længe ønsket at skrive delikat og klassicistisk kammermusik 
for den oversete fløjte. Og arbejdet var en rendyrket fornøjelse.” 
Sådan skrev Prokofjev om sin Sonate for fløjte og klaver, 
skrevet i et fredfyldt sovjetisk kunstnereksil i 
Uralbjergene under 2. Verdenskrig. Prokofjev var 
blevet tildelt refugieopholdet efter års jætteindsats 
med operaen Krig og fred, balletten Askepot og musik 
til storfilmen Ivan den Grusomme. 
 
Sonaten har lige siden været standardrepertoire for 
alverdens fløjtenister. Det er charmerende og luftig 
sommermusik uden antydningen af skyer eller 
bombefly på himlen. En yndefuld melodisk 1. sats 
efterfølges af en vittig og virtuos Scherzo. Den 
langsomme 3. sats er elegisk klangskønhed, inden 
finalens heftige energiudladning sætter det endelige 
punktum. 
 
Kaija Saariaho (f. 1952):  
Cendres for fløjte, cello og klaver (1998) 
Finske Kaija Saariajo er blandt tidens mest 
toneangivende komponister og har skrevet moderne 
hovedværker i både opera-, orkester- og 
kammermusikgenren. I 2011 modtog hun den 
prestigefyldte Léonie Sonnings Musikpris i København. 
Cendres betyder aske. Både titlen og det musikalske 
materiale udspringer af Saariahos otte år ældre 
dobbeltkoncert for fløjte, cello og orkester… à la 
fumée (til røgen). 
 
Musikken træder umærkeligt over stilhedens tærskel 
og vokser til en statisk lyd, hvor instrumenterne på 
den ene side skal smelte sammen i dynamiske, 
rytmiske og klanglige imitationer, og på den anden 
side skal lade ekstremerne få frit spil gennem hvert 
instruments idiomatiske særkender. Saariaho 
fremhæver, at der mellem disse to yderpunkter er et 
endeløst kontinuum af mere eller mindre homogene 
musikalske udtryk. 
 
Bohuslav Martinu (1890-1959):  
Trio for fløjte, cello og klaver, H.300 (1944) 
Tjekkiske Martinů tilbragte størstedelen af sit liv i 
politisk landflygtighed. I 1923 flygtede han fra 
kommunisterne og bosatte sig i Paris. Med 
nazisternes invasion i 1941 krydsede han Atlanten og 
levede en årrække i fattigdom i USA. Men på trods af 
de barske livsvilkår emmer hans 100-vis af værker af 
vitalitet, optimisme og glæde.

Trio for fløjte, cello og klaver blev komponeret i New 
England i sommeren 1944. Den indledes af en 
munter 1. sats fuld af kvidrende triller, høj energi, 
rytmisk drive og spilleglæde. Stemningen er mørkere 
i klaverets langsomme indledning til 2. sats. Fløjten 
sætter ind i sit dybeste leje og forenes med celloens 
melankolske klang. Den substantielle finalesats 
indledes med en eftertænksom fløjtesolo. Men 
lynhurtigt bliver musikken fuld af vigør, glimt-i-øjet 
og fornemmelsen af, at livet trods alt ikke er det 
værste man har. 
               Mathias Hammer 
 
Om kunstnerne 
Da Joachim Becerra Thomsen som 21-årig vandt 
stillingen som solofløjtenist i Los Angeles Chamber 
Orchestra var det med følgende udtalelse fra 
orkestrets Music Director, Jeffrey Kahane: “Joachim 
Thomsen, who has a distinctive and ravishingly 
beautiful sound, superb musicianship and a 
wonderful presence, is an extraordinary and critically 
important new member of the Orchestra”. Joachim 
har i løbet af sin karriere, trods hans unge alder spillet 
fast med og assisteret i anerkendte orkestre i både 
ind- og udland. I dag sidder Joachim som 
solofløjtenist i Det Kongelige Kapel – en stilling han 
vandt i november sidste år.  
 
Joachim spiller sammen med den norske cellist 
Theodor Lyngstad og pianist David Munk-
Nielsen. Lyngstad vil I være stødt på, hvis I har 
været til koncert med Copenhagen Phil i løbet af de 
seneste 2 år. For her sidder Lyngstad som solo-cellist. 
En fastansættelse, han vandt midt i sine studier på 
solistklassen ved Det kgl. Danske 
musikkonservatorium. Bag klaveret sidder den unge 
prisvindende David Munk-Nielsen, der siden sin 
debut som solist med orkester som 13-årig har spillet 
utallige solokoncerter.  
 
 
 
Hindsgavl Festival gennemføres med støtte fra 
 
 
 

 


