
10:00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 
15:30 Quatuor Hanson  
17:15 Koncertintroduktion v. Mathias Hammer  
19:45 Auf den Saiten zu singen (liedkoncert)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mandag d. 18. juli 2022, kl. 19:45 
 
FLORIAN BOESCH, baryton 
VINETA SAREIKA, violin 
GREGOR SIGL, bratsch 
JULIA HAGEN, cello 
ALEXANDER LONQUICH, klaver 
 

”Auf den Saiten zu singen” 
 
Værker af Franz SCHUBERT  
(1797-1828) ca. 40’ 
 
An Die Musik D. 547 (1817) 

Strygetrio i B-dur, D. 471 (1816) 
     I. Allegro – II. Andante sostenuto 

Ihr Bild /fra Schwanengesang (1828) 

Du bist die Ruh, op. 59, nr. 3 (1823) 

Tränenregen /fra Die schöne Müllerin (1823) 

Six Moments Musicaux i f-mol (1823-28) 
     III. Allegro moderato 

Winterreise, D. 911 (1827) 
     11. Frühlingstraum – 12. Einsamkeit 
     16. Letzte Hoffnung – 20. Der Wegweiser 

Klavertrio nr. 1 i B-dur, D. 898 (1827) 
     I. Allegro 

 

PAUSE 

 

Værker af Robert SCHUMANN  
(1810-56) ca. 45’ 
 
Mondnacht /fra Liederkreis op. 39 (1840) 

Klaverkvartet i Es-dur, op. 47 (1842) 
I. Sostenuto assai – Allegro ma non troppo 

Winterzeit I /fra Album für die Jugend (1848) 

Muttertraum /fra Fünf Lieder, op. 40 (1840) 

Winterzeit II /fra Album für die Jugend (1848)  

Liederkreis, op. 24 (1840) 
     I. Morgens steh’ ich auf und frage 

Romanze, op. 94 (1849) /arr. for viola 
     III. Nicht zu schnell  

Die Stille og Zwielicht /Liederkreis, op. 39 (1840) 

Fantasiestücke, Op. 88 für Klaviertrio (1842)  
  III. Duett: Langsam und mit Ausdruck 

Wer machte dich so krank? /fra Kerner-Lieder (1840) 

Ho ̈r ich das Liedchen klingen /fra Dichterliebe (1840) 

Frühlingsnacht /fra Liederkreis, op. 39 (1840) 

Nachtlied /fra Lieder und Gesänge, op. 96 (1850) 

  



  

Om musikken 
Værker af Franz Schubert (1797-1828) og Robert 

Schumann (1810-1856) 

Det var et lykketræf, at strygekvartetten Artemis 
Quartett og den østrigske basbaryton Florian Boesch 
i 2015 blev sat sammen i Wiener Konzerthaus til 
festivalen Gemischter Satz, hvor litteratur, kunst, musik 
og vin forenedes. Netop det samarbejde er 
udgangspunktet for aftenens koncert med titlen Auf den 
Saiten zu singen, oversat: At synge på strengene. 
Repertoiret i Auf den Saiten zu singen bygger bro mellem 
tonekunstnernes domæner: vokal- og 
instrumentalmusik, lied-kunst og kammermusik – ”den 
mest intime måde at musicere på”, som bratschist Gregor 
Sigl udtrykker det.  
 
Omdrejningspunktet er musikken af Franz Schubert og 
Robert Schumann, der begge mestrede den intime 
musik til perfektion. Musikerne har håndplukket lieder, 
klaver- og kammermusik af de to komponister, der til 
sammen skaber et formfuldendt musikdramatisk 
forløb. 
 
Gregor Sigl har bearbejdet de udvalgte lieder for 
vekslende besætning. Nogle klinger i deres originale 
form med klaverakkompagnement, mens andre er 
transskriberet for strygere.  
 
Koncertens første halvdel er dedikeret til Franz 
Schubert, der med sine mere end 660 sange betragtes 
som lied-genrens fader. Wienerkomponistens sange var 
ikke tiltænkt opførelse på en stor scene. De blev skrevet 
til intime forsamlinger af komponistens dannede 
venner. Ved disse private Schubertiader blev lieder og 
kammermusik opført side om side. Det gjaldt også i 
Robert Schumanns tid, hvor soiréer og 
kammerkoncerter bestod af enkeltstående sange 
efterfulgt af soloklaverstykker, poetiske taler og 
musikalsk improvisation. 
 
Således taler også instrumental- og vokalmusikken ved 
denne koncert. Det ene værk smelter sammen med det 
næste, genregrænser udviskes og instrumenterne 
begynder ”at synge på strengene”. 
 

Om kunstnerne  

At Florian Boesch i dag skulle stå med en 
imponerende barytonkarriere, har ikke altid været 
planen for østrigeren, der som barn i et sangerdynasti 
absolut intet ønske havde om at være sanger. Boesch 
prøvede i stedet kræfter med celloen, men fandt ingen 
mulighed for personligt udtryk med dette instrument og 
var fast besluttet på, at han ikke var musiker. Det førte 
ham videre til at prøve kræfter med billedkunsten. 
Sideløbende tog han dog imod sanglektioner fra 
farmoren Ruthilde Boesch og gjorde til sidst, som 27-
årig, op med sig selv, at han i bund og grund var sanger.   
 
Alexander Lonquich, der begyndte sin karriere i en 
alder af 16 år, er i dag koncertpianist og 
kammermusiker med imponerende CV. Lonquich 
spiller på et hav af prestigefyldte festivaler, i 
kammermusikalske sammenhænge med Jörg Widmann, 
Carolin Widmann og Steven Isserlis blandt nogle af de 
faste makkere. Og er i øvrigt hyppig solist med de 
allerstørste orkestre i Europa herunder Wiener 
Philharmonikerne.  
 
Violinisten og bratschisten, Gregor Sigl der er 
internationalt førende indenfor begge felter, har siden 
2007 været medlem af Artemis Quartet – først på violin 
i ni år og derefter bratsch i fem år. Mens Sigl tidligere 
på ugen spillede violin med Notos Quartett, skal vi i 
aften høre ham på bratschen. Violinen klarer den 
prisvindende og succesfulde Vineta Sareika, der 
beriger kammermusikken med sine alsidige og modne 
erfaring som solist, kammermusiker og koncertmester i 
forskellige orkestre. Og så er der aftenens cellist, Julia 
Hagen, der fik sin debut i Linz i en alder af bare 14 år. 
Siden da har hun vundet utallige priser, spillet koncerter 
i Europas fineste koncertsale og i 2019 indspillet CD 
med Brahms cellosonater og lieder arrangeret for klaver 
og cello.  
 
Hindsgavl Festival gennemføres med støtte fra 
 

 


