Hindsgavl Slot 5. til 16. juli 2009
Bo på slottet og kom tættere på musikken !

Henschel Quartett • Trio con Brio • Toke Møldrup & Friends
Martin Fröst, Lars Vogt, Rachel Roberts • og mange flere
www.hindsgavlfestival.dk Hindsgavl Slot, Middelfart Tlf.: 64 41 88 00
Hindsgavl Festival 2009 støttes af Statens Kunstfond, Augustinusfonden, Beckett Fonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal,
ToyotaFonden, Solistforeningen af 1911, Oticon Fonden, Hindsgavl Slot og Middelfart Sparekasse

Velkommen til Hindsgavl Slot

HINDSGAVL FESTIVAL 2009

Velkommen til 3. sæson af Hindsgavl Festival, der samtidig er den 42. sommer med kammermusik på Hindsgavl Slot siden
1951. Så det er lange og gode traditioner, der løftes. Alligevel tøver vi ikke med at udråbe årets program som ét af de allerbedste gennem tiderne. Både hvad angår repertoire og kunstnere.
n

Fremfor alt er programmet med sine 17 koncerter over 10 dage rummeligt - med alt fra barokmusik på originalinstrumenter
over klassik og romantik til autentisk ny klassisk/rytmisk musik, hvor oven i købet komponisten medvirker. Store navne, unge
talenter, solister og ensembler i verdensklasse – alle mødes, frisætter den kreative energi og lader musikken sprudle i de
smukke rammer her på Hindsgavl Slot.
Som de foregående år, har festivalen i sit valg af musikere en nordisk vinkel, hvilket – i al ydmyghed - er en bevidst forlængelse af Hindsgavl Slot’s betydning i den Nordiske historie. Husk i øvrigt de spændende omvisninger hver tirsdag og torsdag
kl. 13:30! Men Norden møder også resten af Verden på festivalen, hvilket sammensætningen af musikerne til mange af koncerterne bærer præg af.
Én af festivalens missioner er, at bringe musikken helt tæt på publikum, både helt bogstaveligt i den lille Havestue på slottet
og ved gæsternes tilfældige møder med øvende musikere i løbet af dagen på slottet. Men også gennem daglige musikintroduktioner kl. 17:30, som bliver holdt af de kompetente tidligere P2 radioværter m.m., Valdemar Lønsted og Jesper Lützhøft.
Sponsorer:
Statens Kunstfond, Augustinusfonden, Beckett Fonden, A.P. Møller
og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal,
ToyotaFonden, Solistforeningen af 1911, Oticon Fonden,
Hindsgavl Slot og Middelfart Sparekasse
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Til sidst en stor tak til Hindsgavl Slot for at lægge hus til festivalen, samt til alle fonde og sponsorer, der i en halvsvær økonomisk tid har prioriteret netop vores arrangement!
Rigtig god fornøjelse!
Bernard Villaume, festivalleder

Tak til:
Ulrik Damgård Andersen, skribent og musikkender
Juhl Sørensen Piano A/S for levering af flygel
UDGAVE FRA 28.06.2009

Festivalen i overblik

HINDSGAVL FESTIVAL 2009
Søndag, 5. juli

Søndag, 12. juli

17:30 Koncertintroduktion
20:30 Baroque Fever

17:30 Koncertintroduktion
20:30 Toke Møldrup (cello) og Venner:
Yaron Kohlberg (klaver) og Rune Sørensen (violin)

Mandag, 6. juli
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Vinder af plakatkonkurrence 2009, Sara Juul Busch

15:30 Vinder af Carl Nielsen konkurrencen 2008,
Hrachya Avanesyan (violin) med Tanja Zapolski (klaver)
17:30 Koncertintroduktion
20:30 Trio con Brio Copenhagen

Tirsdag, 7. juli
13:30 Omvisning på slot og i park
15:30 Trio Nova - Line Møller (fløjte), Janne Fredens (cello),
Tonya Lemoh (klaver)
17:30 Koncertintroduktion
20:30 Bengt Forsberg, soloklaver (Schumann)

Onsdag, 8. juli
15:30 Sylvia Thereza, klaver
17:30 Koncertintroduktion
20:30 Henschel Quartett

Torsdag, 9. juli
13:30 Omvisning på slot og i park
15:30 Sylvia Thereza, klaver
17:30 Koncertintroduktion
20:30 Trio con Brio Copenhagen og Henschel Quartett

Mandag, 13. juli
15:30 Yaron Kohlberg, soloklaver
17:30 Koncertintroduktion
20:30 Toke Møldrup (cello) og Yaron Kohlberg (klaver)
Ensemblet Zoom m. komp. Christian Winther Christensen

Tirsdag, 14. juli
13:30 Omvisning på slot og i park
15:30 Carl-Oscar Østerlind (cello) og Aleksi Letho (klaver)
17:30 Koncertintroduktion
20:30 Ensemblet Zoom - Tanja Zapolski (klaver),
Stefan Baur (saxofon), Ying-Hsueh Chen, slagtøj
Bjarke Mogensen (akkordeon) og Toke Møldrup (cello)

Onsdag, 15. juli
15:30 Neel Teilmann (klaver), Benedikte Damgaard (violin),
Carl-Oscar Østerlind (cello)
17:30 Koncertintroduktion
20:30 Lars Vogt (klaver) og Rachel Roberts (bratsch)

Torsdag, 16. juli
13:30 Omvisning på slot og i park
17:30 Koncertintroduktion
20:30 Lars Vogt (klaver), Martin Frøst (klarinet),
Rachel Roberts (bratsch)
UDGAVE FRA 28.06.2009

Oplev mere på Hindsgavl !

HINDSGAVL FESTIVAL 2009
KONCERTINTRODUKTIONER
RUNDVISNINGER

Koncertintroduktioner – hver dag kl. 17:30
Før middagen vil der være koncertintroduktioner, godt en halv times tid, hvor man kan blive klogere på komponisterne og værkerne, som vil blive spillet om aftenen. Musik er en abstrakt størrelse, men hvis man lige får baggrunden med og et par ledetråde,
bliver lytteoplevelsen til koncerten en del større. Om ikke andet, er det en fornøjelse i sig selv at høre de to kompetente konferenciers fortælle.

5., 6., 7., 8. og 9. juli: Jesper Lützhøft , Musikproducent
Jesper Lützhøft er uddannet som guitarist på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med solistdebut i 1989. Han var leder af Den
Anden Opera i årene 1994-2001 og har desuden arbejdet som producent på Saltlageret og Det Kgl. Teater samt været administrator
for Storstrøms Amts Kammerensemble. De fleste kender ham nok fra hans tid som programvært på P2 fra 2001, hvor han senere fik
ansvaret for produktion af ny musik i DR.

12., 13., 14., 15. og 16. 17. juli: Valdemar Lønsted
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 personligheder 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.

Hindsgavl Slots historie – rundvisninger kl. 13:30 - 7., 9., 14. og 16. juli
Den guidede tur omkring Hindsgavl med park, voldsted og skove, bør man ikke gå glip af! Historikeren Alfred Hestkjær 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.
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Søndag 5. juli kl. 20.30
BAROQUE FEVER
Peter Spissky, violin
Bjarte Eike, violin
Thomas Pitt, cello
Allan Rasmussen, cembalo

Syngende italiensk barok (’n roll)
Et eksplosivt italiensk program med tidlige improvisatoriske sonater (Castello), en klassisk smuk Corelli-trio
og sen barock (-and roll...) i form af La Follia af Vivaldi. En enkelt afstikker til engelske Purcell bliver det også til!

n

Arcangelo Corelli (1653 - 1713)
Triosonate i G-dur op. 4 nr. 10 (1694)

Giovanni Battista Buonamente (ca. 1595 - 1642)
Ballo del Gran Duca op 4 (1626)

Adagio – Allegro – Adagio, Grave, Tempo di Gavotta (Presto)

Dario Castello (ca. 1590 - ca. 1658)
Sonata Decima

Dario Castello (ca. 1590 - ca. 1658)
Sonata Duodecima
fra Sonate Concertate In Stil Moderno, Libro II, Venezia (1629)

fra Sonate Concertate In Stil Moderno, Libro II, Venezia (1629)

Salomone Rossi (ca. 1570 - 1630)
Sonata sopra l’Aria di Ruggiero Libro III (ca. 1613)
Marco Uccellini (1603 el. 1610 - 1680)
Sonata 8 a violino solo
fra Sonate over canzoni Da Farsi `a Violino Solo Basso Continuo Opera V (1649)

Henry Purcell (1659 - 1695)
Chacconne
fra Sonata a 2 (1697)

Antonio Vivaldi (1678 - 1741)
La Follia
fra Suonate da camera op. 1, Venezia (1705)

Sonata 2 a violino solo
detta la Luciminia contenta
fra Sonate e correnti, Opera IV (1645)
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Søndag 5. juli kl. 20.30
BAROQUE FEVER
Peter Spissky, violin
Bjarte Eike, violin
Thomas Pitt, cello
Allan Rasmussen, cembalo

Syngende italiensk barok (’n roll)
Syngende italiensk barok
Et eksplosivt italiensk program – og en enkelt englænder.
Så en næsten ren italiensk aften, udelukkende med instrumentalmusik og altså helt uden italiens nationale stolthed,
vokalmusikken, og nationens feterede afguder, sangerne, som
jo følger med ?
Men nissen – dvs. sangen – flytter selvfølgelig med, sangere
eller ej. Og hvis en ægte italiener har sangen i blodet, så var
den måske største italienske komponist af dem alle, Claudio
Monteverdi, en fuldblods italiener, han skrev nemlig ikke et
eneste stykke musik udelukkende for instrumenter. Ikke desto
mindre har han været en vigtig indflydelse for aftenens (instrumental)komponister, hvoraf de fleste enten har arbejdet
direkte under ham eller været elev hos en af hans tidligere
elever.
Man vil således få at høre, at fx Castellos sonater er rene
minioperaer, inklusive kærlighedsduetter, melankolske monologer, dramatiske eksplosioner og forbitrede dueller! Og
Uccellini levede til fulde op til sit navn (“uccelli” betyder fugle
på italiensk). Han sammenlignede uden blusel sine melodier
med fuglesang og lod heldigvis – som man vil få at høre – musikalsk handling følge på ord, idet han havde det med at lade
en violin bryde ud i smuk, dvælende sang midt i de ellers mest
hektiske passager.
Aftenen slutter med lidt senere musik fra Purcell, der fylder
rundt i år (350 år er det efterhånden blevet til), og den unge,
vilde Vivaldi som sluttede sit opus 1 af med et spektakulært
sæt Folia-variationer.

Baroque Fever
Baroque Fever blev dannet i 2000 af nogle af Europas bedste,
yngre barokmusikere. De fire musikere kommer fra fire forskellige lande, men har alle base i København.
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Ensemblets sammensætning passer især godt til den udadvendte og ekstravagante italienske musik fra omkring 1700,
og denne udgør da også Baroque Fevers kernerepertoire. Og
som ensemblets navn antyder, så bliver der lagt vægt på at
vise hvor højspændt og feberhed barokmusikken egentlig kan
være, når den bliver spillet med hele det overskud, den virtuositet og den extravaganza som den oprindeligt er født med.
Baroque Fever har lige været på turné i Italien og efter deres
koncert på Hindsgavl turnerer de i England.
Allan Rasmussen (cembalo) er organist ved Frederiksberg
Kirke. Han er uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvorfra han debuterede på orgel og cembalo i
1993. Som solist har han optrådt med bl.a. Collegium Musicum, Tivoli Symfoniorkester, Arte del Suonatori og Concerto
Copenhagen. Allan Rasmussen blev tildelt Musikanmelderringens Kunstnerpris i 1999.
Peter Spissky (violin) er koncertmester i Concerto Copenhagen og Malmö Barokorkester. Han er uddannet fra Musik
Akademiet i Bratislava i Slovakiet og ved Musik Akademiet
i Malmö. Som kammermusiker har han spillet med førende
europæiske ensembler som Tragicomedia, Tirami Su og Teatro
Lirico.
Bjarte Eike (violin) er freelance violinist og koncertmester
rundt omkring i Skandinavien i ensembler som Concerto
Copenhagen, Norsk Barokorkester og Bergen Barokk. Han har
studeret violin i Bergen og barokviolin med Richard Gwilt i
London. Han turnerer og indspiller med New Dutch Academy,
Arte del Suonatori og jazzensemblet Magnetic North.
Thomas Pitt (cello) er uddannet fra Sweelinck Konservatoriet
i Amsterdam, hvorfra han modtog sit solistdiplom i 1998.
Som musiker har han rejst over det meste af verden og givet
koncerter og indspillet med grupper som Gabrieli Consort,
Concerto Copenhagen, The Academy of Ancient Music og The
Amsterdam String Quartet.

HINDSGAVL FESTIVAL 2009
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Mandag 6. juli kl. 15.30
Hrachya Avanesyan (violin)
Tanja Zapolski (klaver)

Eftermiddagskoncert
n Vinderen af Carl Nielsen Konkurrencen 2008, Hrachya Avanesyan og Tanja Zapolski spiller et generøst program, med

alt lige fra en helt og aldeles formfuldendt Brahms til stærke, inciterende finske rytmer fra Einar Englund, Debussy når
han er mest indadvendt, klangskøn og gådefuld, og Ravel når han er mest udadvendt, spektakulær og virtuos.

Johannes Brahms
sonate for violin og klaver nr. 2 i a-dur,
Op. 100 (1886)
Claude Debussy, Sonate for violin og klaver i
g-mol (1917)

Einar Englund
Introduzione e Toccata (1950)
Vardapet Komitas
Three Armenian Melodies
Maurice Rave
Tzigane (1924)
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Mandag 6. juli kl. 20.30
TRIO CON BRIO COPENHAGEN
Soo-Jin Hong, violin
Soo-Kyung Hong, cello
Jens Elvekjær, klaver

8

Vilde klavertrioer
To klavertrioer med masser af energi!
Mendelssohns klavertrio nr. 2 er nærmest rastløs i karakter, dog med en smukt syngende syngende 2. sats. Dvorak’s kendte
”Dumky”-trio er inspireret slavisk folkemusik og er et af de flotteste eksempler på nationalromantik.
n

Felix Mendelssohn (1809 - 1847)
Klavertrio nr. 2 i c-mol, opus 66 (1845)

Antonin Dvorak (1841 - 1904)
Klavertrio nr. 4 i e-mol, opus 90, “Dumky” (1891)

I. Allegro energico e con fuoco
II. Andante espressivo
III. Scherzo. Molto allegro - quasi presto
IV. Finale. Allegro appassionato

I. Lento Maestoso
II. Poco Adagio
III. Andante
IV. Andante Moderato (Quasi Tempo di Marcia)
V. Allegro
VI. Lento Maestoso

HINDSGAVL FESTIVAL 2009
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Mandag 6. juli kl. 20.30
TRIO CON BRIO COPENHAGEN
Soo-Jin Hong, violin
Soo-Kyung Hong, cello
Jens Elvekjær, klaver

Vilde klavertrioer
Vilde klavertrioer
Mendelssohns klavertrio nr. 2 er et værk fyldt med rastløs
energi og komponeret af en mand som nærmest ikke kunne
undgå at ryste en god melodi ud af ærmet med jævne mellemrum. Kun den langsomme sats, en af Mendelssohns
smukke “sange uden ord”, tilbyder et åndehul midt i al den
farverige og medrivende aktivitet som genoptages med
scherzoen – et særdeles livligt eksempel på Mendelssohns
“alfemusik” – en sats som komponisten uden at blinke kræver spillet i et helt umuligt tempo. Det hele falder først til
ro med finalens grandiose og majestætiske koral som det til
sidst – efter et par forgæves forsøg – lykkes at bringe denne
utrættelige musik til ophør.

Dvoraks evigt populære “Dumky” trio minder ikke ret meget
om en traditionel klavertrio, som fx. hans gode ven Johannes
Brahms komponerede dem.
Man har snarere fornemmelsen af at lytte til en konstant
vekslen mellem ordløse (og melankolske) sange og (vilde,
slaviske) danse, en slags godartet og musikalsk formidabelt
inciterende manio-depressivitet.
“Dumky” er da også flertalsformen af “dumka”, betegnelsen for en særlig slavisk sangform som netop består af en
lignende vekslen, og Dvoraks seks-satsede trio er altså seks
“dumky” på rad og række, intet mindre.
Men selv om alle seks satser, meget usædvanligt, er bygget
op over den samme skabelon, så er der ikke kommet et ensformigt værk ud af Dvoraks anstrengelser.
Tværtimod så giver dumky-formen Dvorak lejlighed til for
alvor at udfolde sit mesterskab når det gælder variation
(både satserne imellem og indenfor den enkelte sats), farver, melodisk opfindsomhed og rytmisk vitalitet.
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Mandag 6. juli kl. 20.30
TRIO CON BRIO COPENHAGEN
Soo-Jin Hong, violin
Soo-Kyung Hong, cello
Jens Elvekjær, klaver

Om de medvirkende...
Trio con Brio Copenhagen

Soo-Kyung Hong, cello

Med lynets hast, efter trioen blev dannet 1999 i Wien, etablerede ensemblet sig som Danmarks mest succesrige nogensinde, med talrige prestigefyldte priser, adskillige sejre i
betydelige internationale konkurrencer, koncertoptrædener
i verdens førende koncertsale, radio- og fjernsynsproduktioner. Listen er imponerende lang. Trio con Brio har netop
udsendt en CD med begge Mendelssohns klavertrioer og
kommer lige fra en turné i USA. Efter deres lille mini-turné
i Danmark – og et par afstikkere til Tyskland – turnerer de
videre i USA.

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 SooKyung Hong hos den fremtrædende Casals-elev, 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
konkurrencer, bl.a. 1. pris i Johannes Brahms Konkurrencen i Wien og Casals Konkurrencen i Paris. Soo-Kyung er
desuden cellokoncertmester i Det Kongelige Kapel og spiller
på en Amati.

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, violin
Soo-Jin Hong er født i 1977 i Seoul og har spillet violin SooJin Hong er født i 1977 i Seoul og har spillet 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 Russiske
Filharmoni, Koreas Radiosymfoniorkester og det tjekkiske
Janacek Kammerorkester. De seneste år har hun været bosat
i Danmark, hvor hun er 1. koncertmester i Danmarks Radio
Symfoniorkester. Soo-Jin spiller på en Andrea Guarneri.
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Jens Elvekjær, 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, Ferenc Radosc og
kammermusik med Alban Berg Quartett, vandt han priser i
mange vigtige internationale konkurrencer både som solist
og kammermusiker.
Jens Elvekjær har optrådt som solist med 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 desuden udnævnt som
første danske Steinway Artist.

HINDSGAVL FESTIVAL 2009
UDGAVE FRA 28.06.2009

Tirsdag 7. juli kl. 15.30
Trio Nova
Line Møller, fløjte
Janne Fredens, cello
Tonya Lemoh, klaver

Eftermiddagskoncert
n En dejlig kombination af instrumenter, men desværre sjælden! Heldigvis har Trio Nova nu lukket dette gabende hul i den

danske ensemblebestand. De spiller Mendelssohns elskede trio i d-mol (versionen med fløjte i stedet for violin), en franskinspireret trio komponeret i USA af en tjekkisk komponist, Martinu, og et stykke af Gaubert der bør kunne tilfredsstille eventuelle
frankofile der ikke fik deres fix med Martinu. Mere fransk bliver det ikke.

Philippe Gaubert (1879-1941)
Piece Romantique

Bohuslav Martinu (1890-1959)
Trio

Felix Mendelssohn (1809-1847)
Trio i d-mol, opus 49

(Koncerten støttes af Solistforeningen af 1911)
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Tirsdag 7. juli kl. 20.30

Klaveret fortæller historier

Bengt Forsberg, klaver

n Den unge Schumann stod over for valget mellem at blive forfatter, pianist eller jurist. Heldigvis blev han først og fremmest

komponist, men i aftenens klaverværker skinner hans litterære interesse og evnen til at fortælle en historie tydeligt igennem.

Robert Schumann (1810 – 1856)
Kinderszenen op.15 (1838)
Von fremden Ländern und Menschen - Kuriose Geschichte - Hasche-Mann
Bittendes Kind - Glückes genug - Wichtige Begebenheit - Träumerei - Am Kamin
Ritter vom Steckenpferd - Fast zu ernst - Fürchtenmachen - Kind im Einschlummern
Der Dichter spricht

Fra Album für die Jugend op.68 (1848)
del I: Melodie - Volksliedchen - Fröhlicher Landmann - Kleine Studie
del II: Erinnerung - * * (nr 30, Sehr langsam) - Winterszeit I og II - Nordisches Lied

Kreisleriana, fantasier op.16 (1838)

Sonate i g-moll op.22 (1830-1838)
So rasch wie möglich
Andantino
Scherzo: Sehr rasch und markiert
Rondo: Presto

Romance i Fis-dur op.28:2 (1839)
Presto passionato i g-moll
(den oprindelige finale på g-mollsonaten)
PAUSE
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Tirsdag 7. juli kl. 20.30

Klaveret fortæller historier

Bengt Forsberg, klaver

Klaveret fortæller historier
Schumann komponerede de tretten små stykker som udgør Kinderszenen i løbet af få dage. Ja, faktisk komponerede han hele
tredive og sammensatte så efterfølgende hvad der skulle blive et
af hans mest populære værker. Det er ikke svært at forstå, bl.a.
fordi musikken ikke er svær at forstå. Den fremmaner enkelt
og ubesværet og med stor poesi en slags universel barndomserindring, hvor der fra et voksent og nostalgisk perspektiv ses
tilbage på barndommens tabte paradis.
Det var da heller ikke meningen, at Kinderszenen skulle spilles
af børn, som tilfældet var med det senere Album für die Jugend.
Her er der tale om små kompositioner – af stigende sværhedsgrad – som Schumann i første omgang komponerede til sine
egne børn. I den anden, lidt sværere del af samlingen finder
man Nordisches Lied som er bygget op over temaet G-A-D-E,
og det er faktisk en lille hyldest til vores egen Niels W. Gade
som på dette tidspunkt var dirigent for Gewandhaus orkestret i
Leipzig, hvor han havde afløst Mendelssohn efter dennes død.
Det meste af Schumanns klavermusik blev skrevet i 1830’erne,
og klaversonaten i g-mol er ingen undtagelse, bortset fra at
Schumann måtte bruge næsten alle ti år på at komponere lige
netop dette værk færdigt. Det var der sikkert mange mere eller
mindre gode kompositionsmæssige grunde til, men en af dem
var i hvert fald, at Clara Wieck, som værket var dedikeret til,
havde indvendinger mod værkets oprindelige finale, en meget
krævende Presto passionato, hvor Schumann giver sin Florestan-side helt frit løb. Ved denne koncert får vi begge versioner
af finalen at høre.
Kreisleriana blev, mere karakteristisk, komponeret i løbet af kun
fire dage og er et af højdepunkterne i Schumannsklavermusik.
Den Kreisler som titlen hentyder til er den fiktive person Johannes Kreisler som optræder i flere af E. T. A. Hoffmanns bøger
(ikke mindst den som også hedder Kreisleriana), en figur
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som på skift er 1: vild, excentrisk og manisk og 2: varm, lyrisk
og romantisk, en brat og markant vekslen mellem to personlighedstilstande som man vil genfinde i hver enkelt af Schumanns
Kreisleriana.

Bengt Forsberg
Bengt Forsberg studerede ved Göteborgs Musikkonservatorium,
hvorfra han afsluttede med orgel, hvorefter han i 1978 modtog
diplomeksamen som solopianist. Derefter studerede han videre
hos Peter Feuchtwanger i London og under Herman D. Koppel i København. Skønt han ofte optræder som solist sammen
med større symfoniorkestre i Sverige og Skandinavien, er han
også en meget anerkendt kammermusiker og højt estimeret
akkompagnatør. Han har bl.a. indspillet en lang række plader
for Deutsche Grammophon sammen med Anne Sofie von Otter, frugten af et årelangt samarbejde (bl.a. blev deres CD med
Grieg-sange “Record of the Year” i Gramophone). I Danmark
kender vi ham efterhånden også vældig godt som duopartner
for den mange år yngre Andreas Brantelid, et samarbejde som
i den kommende sæson fører dem til bl.a. Carnegie Hall (hvor
Forsberg også optrådte sammen med von Otter i februar). Bengt
Forsberg gør i høj grad en dyd ud af at fremhæve mindre kendte
værker og sjældent spillede komponister som f.eks. Korngold,
Medtner, Alkan, Chabrier, Suk, Karg-Elert, m.fl. – og lider
desuden af en meget lykkelig kærlighed til fransk musik fra
1800-tallet, også – og måske især! – den del af den som mange
rynker på næsen ad som “salonmusik”.
Med andre ord, en ren Schumann-aften for soloklaver er faktisk
et temmelig eksotisk indslag i en Forsberg-sæson.
Vi takker for æren og glæder os!

HINDSGAVL FESTIVAL 2009
UDGAVE FRA 28.06.2009

Onsdag 8. juli kl. 15.30

Eftermiddagskoncert

Sylvia Thereza, klaver

n Den brasilianske pianist Sylvia Thereza spiller i den første af sine to koncerter Impressões seresteiras af sin store lands-

mand, Villa-Lobos, en slags brasiliansk vals der tydeligvis nyder at have Chopin med i bagagen. Der er dog også europæisk
romantik på programmet, en lidt for sjældent spillet sonate af Schumann og Brahms’ skønne intermezzi.

Johannes Brahms (1833 – 1897)
3 intermezzi opus 117

Robert Schumann (1810 – 1856)
sonate nr.1 i fis-mol, opus 11

Hector Villa-Lobos (1887 - 1959)
Impressões seresteiras
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UDGAVE FRA 28.06.2009

Onsdag 8. juli kl. 20.30
Henschel Quartett
Christoph Henschel, Markus Henschel, violin
Monika Henschel-Schwind, bratsch
Mathias Beyer-Karlshøj, cello
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200-året for Haydn og Mendelssohn
n 200-året for Haydn’s død og Mendelssohns fødsel markeres ved denne koncert med strygekvartetter.

De to komponister er egentlig ret forskellige og repræsenterer da også hver deres periode, klassisisme og romantik.
Det lyse og legende musikalske udtryk har de dog ofte til fælles.

Joseph Haydn (1732 – 1809)
Strygekvartet i g-dur, opus 76 nr. 1 (1797)

Felix Mendelssohn (1809 – 1847)
Strygekvartet i e-mol, opus 44 nr. 2 (1837)

Allegro con spirito
Adagio sostenuto
Menuetto. Presto
Allegro ma non troppo

Adagio – Allegro vivace
Adagio non lento
Intermezzo: Allegretto con moto – Allegro di molto
Presto – Adagio non lento
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Onsdag 8. juli kl. 20.30
Henschel Quartett

200-året for Haydn og Mendelssohn

Christoph Henschel, Markus Henschel, violin
Monika Henschel-Schwind, bratsch
Mathias Beyer-Karlshøj, cello

Haydn og Mendelssohn
Kvartetterne i opus 76 er komponeret i årene 1796 - 1797,
dvs. efter at Haydn havde forladt London i triumf – og efter
at han havde komponeret sin sidste symfoni. Nu gjaldt
det de store vokalværker, i denne periode Skabelsen. Og
alligevel så gjaldt det stadig også den ambitiøse, grænseudvidende instrumentalmusik for Haydn. Nu udtrykte han sig
blot indenfor strygekvartettens mere intime rammer, der
følgelig måtte bøje sig ikke så lidt under Haydns symfoniske
pres og nyskabelser.
Selvom kvartetten står i g-dur, så fandt Haydn fx på også at
tilsætte store mængder g-mol, med en effektiv dramatisk
vekslen. Og menuetten er i virkeligheden, fristes man til
at sige, den første beethovenske scherzo, med dens tempo,
rytme og musikalske eksplosioner. Hvad der alt sammen
ikke forhindrer Haydn i at slutte det hele af med at lade
førsteviolinen spille en munter, lille gademelodi. Et typisk
indslag fra et musikalsk temperament som Haydn sikkert – i
den bedste mening – forsøgte at give videre til eleven Beethoven som sikkert betakkede sig. Han havde sit eget.
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Mendelssohns opus 44 består af tre strygekvartetter, og
selvom kvartetten i e-mol har fået nummer to var det i
virkeligheden den som blev komponeret først af de tre. Den
28. marts 1837 giftede Mendelssohn sig nemlig med den attenårige Cécile og under deres bryllupsrejse – hvor komponisten ivrigt tegnede og malede og skrev en fælles dagbog
sammen med sin unge kone – fik han heldigvis også tid til at
være lidt på arbejde og skitsere en strygekvartet, efter ikke
at have beskæftiget sig med genren i en lang årrække, og den
18. juni samme år havde Mendelssohn færdigkomponeret
hvad mange regner for hans bedste strygekvartet.
E-mol var en af Mendelssohns foretrukne tonearter, han
brugte den i den lidt senere violinkoncert som kvartetten i
e-mol da også på flere måder er en forløber for. De var begge
skrevet til den samme mand, Ferdinand David, og førsteviolinens syngende, vemodige, opadstigende tema som han
spillede ved uropførelsen af kvartetten er en smuk forløber
for det berømte, meget lignende hovedtema som Mendelssohn betroede ham i violinkoncerten.

HINDSGAVL FESTIVAL 2009
UDGAVE FRA 28.06.2009

Onsdag 8. juli kl. 20.30
Henschel Quartett

Om de medvirkende

Christoph Henschel, Markus Henschel, violin
Monika Henschel-Schwind, bratsch
Mathias Beyer-Karlshøj, cello

Henschel Quartett
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 konkurrencer og med rosende anmeldelser i ryggen
blev vejen hurtigt banet til at indtræde i den internationale
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-placering på den japanske HMV-liste med
deres Mendelssohn-indspilning. Og apropos Mendelssohn
(og Mendelssohn-året): i en stor sammenligning af samtlige
eksisterende komplette indspilninger af komponistens strygekvartetter blev Henschel Kvartettens valgt som den bedste
(foran bl.a. Emerson Kvartetten).
Kvartetten er netop vendt hjem fra en turné i Italien, og efter
deres koncerter sammen med Trio con Brio i Danmark skal
de på turné i England.
Udgangspunktet for kvartettens aktiviteter er München,
men Mathias bor desuden i København og er dansk gift.

www.henschel-quartett.de
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Torsdag 9. juli kl. 15.30

Eftermiddagskoncert

Sylvia Thereza, klaver

n I sin anden koncert spiller Sylvia Thereza Schubert, den lyrisk syngende og rytmisk eventyrlystne sonate i a-mol, en virkelig

smuk og velklingende stilhed før stormen. Som nemlig kommer i form af Liszts sonate i h-mol. En halv times musik der omfatter
– og kræver! – snart sagt alle klaverspillets facetter.

Franz Schubert (1797 – 1828)
sonate D.537 i a-mol (1817)
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Franz Liszt [1811 - 1886]
sonate i h-mol (1853)

HINDSGAVL FESTIVAL 2009
UDGAVE FRA 28.06.2009

Torsdag 9. juli kl. 20.30

Mendelssohn og Schumann

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
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n Felix Mendelssohn og Robert Schumann var jævnaldrende og kendte hinanden. Vi skal denne aften høre den unge Mendels-

sohn’s gennembrudsværk, klaverkvartetten i h-mol, og Schumann’s klaverkvintet, hvor Robert har fulgt et par gode råd fra sin
kollega Felix. Det ruskede lidt op i andensatsen!

Felix Mendelssohn (1809 – 1847)
Klaverkvartet i h-mol, opus 3 (1825)

Robert Schumann (1810 – 1856)
Klaverkvintet i Es-dur, opus 44 (1842)

Allegro molto
Andante
Allegro molto
Allegro vivace

Allegro brillante
In modo d’una marcia. Un poco largamente
Scherzo: Molto vivace
Allegro ma non troppo
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Mendelssohn og Schumann

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

Mendelssohn og Schumann
Mendelssohn er et af musikhistoriens ægte vidunderbørn,
både som musiker og komponist, og han voksede op i et
rigt – både økonomisk og kulturelt – hjem hvor den slags
tilbøjeligheder blev opmuntret så meget som det næsten er
muligt, inklusive private orkesteropførelser af hans tidlige
kompositioner for familien og dens højkulturelle venner.
Alligevel gav hans far ikke uden videre sin velsignelse til
en musikalsk karriere. Måske var Abraham Mendelssohn
dermed den første i en lang række af kritikere der synes at
se noget bekymrende og mistænkeligt i netop den lethed
hvormed sønnen producerede sine perfekt afrundede og
balancerede værker. I hvert fald valgte han at konsultere
komponisten og konservatoriedirektøren Cherubini i Paris
og lod denne magtfaktor i det europæiske musikliv se lidt
nærmere på sønnens klaverkvartet i h-mol.
Cherubini gav, på perfekt skræddersprog, udtryk for, at den
unge ødeland “havde brugt for meget klæde til sin frakke”.
Til gengæld var rigdommen af musikalske ideer til at tage og
føle på, og klaverkvartetten på den vigtige musikhistoriske
mission svigtede ikke da det gjaldt: Cherubini gav grønt lys,
og Mendelssohns karriere var én gang for alle sat på skinner.
Tiden som vidunderbarn var forbi. Han var nu komponist.
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I modsætning til sine to venner Mendelssohn og Brahms,
der begge havde meget metodiske, for ikke at sige pertentlige arbejdsvaner, så skrev Schumann de fleste af sine værker
i pludselige anfald af glødende inspiration. Det gælder også
et hans mest perfekte og elskede værker, klaverkvintetten,
kronjuvelen fra 1842, Schumanns store “kammermusikår”
(indtil da havde han stort set ikke komponeret noget kammermusik), som blev skitseret færdig i løbet af kun fem
dage.
Men der var åbenbart plads til forbedring. Ved den første
(private) opførelse blev pianisten, Clara Schumann, syg,
men Mendelssohn sprang til og spillede det djævelsk svære
klaverparti direkte fra bladet. Efterfølgende havde han så
visse forslag til forbedringer, og Schumann – som havde
stor respekt for Mendelssohn – fulgte rådene. Det førte bl.a.
til en særdeles vild episode i f-mol, midt i den i forvejen
særprægede, nærmest mahlerske andensats. Måske fik
Mendelssohn mere end han havde bedt om. Måske elskede
han det.
Det melder historien ikke noget om.
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De medvirkende

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

Soo-Jin Hong er født i 1977 i Seoul og har spillet 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 Russiske Filharmoni, Koreas Radiosymfoniorkester og det tjekkiske Janacek Kammerorkester. De
seneste år har hun været bosat i Danmark, hvor hun er 1.
koncertmester i Danmarks Radio Symfoniorkester. Soo-Jin
spiller på en Andrea Guarneri.

Trio con Brio Copenhagen

Soo-Kyung Hong, cello

Med lynets hast, efter trioen blev dannet 1999 i Wien,
etablerede ensemblet sig som Danmarks mest succesrige
nogensinde, med talrige prestigefyldte priser, adskillige
sejre i betydelige internationale konkurrencer, koncertoptrædener i verdens førende koncertsale, radio- og fjernsynsproduktioner. Listen er imponerende lang. Trio con
Brio har netop udsendt en CD med begge Mendelssohns
klavertrioer og kommer lige fra en turné i USA. Efter deres
lille mini-turné i Danmark – og et par afstikkere til Tyskland – turnerer de videre i USA.
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.

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 fremtrædende Casals-elev,
Angelica May. Siden har hun bl.a. studeret hos kapaciteter
som Frans Helmerson og medlemmerne af Alban BergKvartetten. Soo-Kyung Hong har vundet toppriser i internationale konkurrencer, bl.a. 1. pris i Johannes Brahms
Konkurrencen i Wien og Casals Konkurrencen i Paris.
Soo-Kyung er desuden cellokoncertmester i Det Kongelige
Kapel og spiller på en Amati.

www.trioconbrio.dk
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Soo-Jin Hong, violin

Jens Elvekjær, 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, Ferenc Radosc og
kammermusik med Alban Berg Quartett, vandt han priser i
mange vigtige internationale konkurrencer både som solist
og kammermusiker. Jens Elvekjær har optrådt som solist

med 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
desuden udnævnt som første danske Steinway Artist.

Henschel Quartett
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 konkurrencer og med rosende anmeldelser i ryggen blev vejen hurtigt banet til at indtræde i den
internationale 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-placering på den
japanske HMV-liste med deres Mendelssohn-indspilning.
Og apropos Mendelssohn (og Mendelssohn-året): i en stor
sammenligning af samtlige eksisterende komplette indspilninger af komponistens strygekvartetter blev Henschel
Kvartettens valgt som den bedste (foran bl.a. Emerson
Kvartetten).
Kvartetten er netop vendt hjem fra en turné i Italien, og efter deres koncerter sammen med Trio con Brio i Danmark
skal de på turné i England.
Udgangspunktet for kvartettens aktiviteter er München,
men Mathias bor desuden i København og er dansk gift.
www.henschel-quartett.de
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Søndag, 12. juli kl. 20.30

Folkemusik og store klavertrioer

Toke and Friends

n Koncerten indledes med ungarske Kodaly’s duo for violin og cello - tydeligt folkemusikinspireret. Herefter hører vi to

Toke Møldrup, cello
Rune Sørensen, violin
Yaron Kohlberg, klaver

absolutte sværvægtere indenfor klavertrio-repertoiret: Sjostakovitj’ mere tragi end -komiske trio i e-mol og Brahms’ trio i
C-Dur, skrevet af en moden komponist, der - for en gangs skyld – udtrykte sin tilfredshed med eget værk.

Zoltan Kodaly (1882-1967)
Duo for violin og cello, op. 7 (1914)

Johannes Brahms (1833 – 1897)
Klavertrio No. 2 i C-dur, op. 87(1882)

Allegro serioso, non troppo
Adagio
Maestoso e largamente, ma non troppo lento - Presto

Allegro
Andante con moto
Scherzo
Allegro giocoso

Dimitri Sjostakovitj (1906-1975)
Klavertrio nr. 2 i e-mol, opus 67 (1944)
Andante
Allegro non troppo
Largo
Allegretto
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Folkemusik og store klavertrioer

Toke and Friends
Folkemusik og store klavertrioer
Toke Møldrup, cello
Rune Sørensen, violin
Yaron Kohlberg, klaver

Koncerten indledes med ungarske Kodaly’s duo for violin
og cello - tydeligt folkemusikinspireret. Herefter hører vi
to absolutte sværvægtere indenfor klavertrio-repertoiret:
Sjostakovitj’ mere tragi end -komiske trio i e-mol og
Brahms’ trio i c-dur, skrevet af en moden komponist, der –
for en gangs skyld – udtrykte sin tilfredshed med eget værk.
Kodalys duo for violin og cello er en lykkelig blanding – og
gør sofistikeret brug – af traditionel, vestlig (sonate)form og
så folkemusik. Og musikken blev da også komponeret efter
en af de ture – denne gang til Transsylvanien – hvor Kodaly
indsamlede autentiske folkemelodier. Det var lige omkring
udbruddet af 1. verdenskrig, og duoen blev først spillet offentligt ti år senere. Siden har den fået sin egen, velfortjente
plads i standardrepertoiret, noget kun ét andet stykke for
denne halvsjældne besætning har præsteret, nemlig Ravels
sonate.
Sjostakovitjs klavertrio nr. 2 er et af hans mest personlige
og dybtfølte værker, en formidabelt intens og koncentreret
musik der gang på gang formår at trække tilhøreren ind i et
hyperemotionelt univers.
Der er i flere henseender tale om sørgemusik, mest konkret
på det personlige plan, hvor Sjostakovitj mistede sin nærmeste ven, musikologen Sollertinski som han havde nået
at diskutere skitserne til trioen med. Samtidig var der tale
om en reaktion på de grusomme efterretninger fra nazisternes koncentrationslejre som på dette tidspunkt begyndte
at slippe ud i USSR. Sollertinski var også jøde, og i trioens
finale optræder for første gang dén jødiske folkemusik som
skulle optage Sjostakovitj så meget – en musik der ubesværet forener eksistentiel fortvivlelse med danserytmer og humor og således allerede i sig selv er en slags danse macabre.
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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 forlægger, 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 fuldskægget - var en komponist som
i sjælden grad havde ét bestemt musikalsk ideal for øje, og
når han for en gangs skyld syntes, at han havde nået dette
ideal, så så han ingen grund til at sætte sit lys under en
skæppe.
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De medvirkende

Toke and Friends
Toke Møldrup, cello
Toke Møldrup, cello
Rune Sørensen, violin
Yaron Kohlberg, klaver

Toke Møldrup debuterede med manér. Seks ud af seks
anmelderhjerter blev det til i Politiken efter debutkoncerten
i 2005, og kort tid efter vandt han EBU-konkurrencen “New
Talent International Competition”. Som solist og kammermusiker har han optrådt i sale som Wigmore Hall, Musikverein Wien, Konzerthaus Berlin og på en lang række af de
større festivaler rundt om i Europa.
Han er medlem af Paizo Kvartetten der fik deres gennembrud, da de i 2003 vandt den betydningsfulde “4th Melbourne International Chamber Music Competition” (populært
kaldet “kammermusikkens olympiade”, dels pga. dens
store prestige, dels fordi den finder sted hvert fjerde år i det
sportsgale Melbourne). Han er også fast medlem af Athelas,
Danmarks førende ensemble for ny musik. Han har suppleret og perspektiveret sin uddannelse med masterclasses hos
bl.a. Truls Mørk, Yo-Yo Ma, David Geringas, Ralph Kirschbaum, György Kurtág, Alban Berg Kvartetten, Amadeus
Kvartetten og Tokyo Kvartetten.

spillede stort set hele repertoiret for cello og klaver igennem
direkte fra bladet. Det swingede helt fantastisk imellem de
to, og det stod hurtigt klart, at der var tale om et samspil
som nødvendigvis måtte fortsætte. Vi er glade og stærkt
fornøjede over at kunne lægge hus til.

Rune Tonsgaard Sørensen, violin
Rune Tonsgaard Sørensen er efterhånden et fortroligt ansigt
i det danske musikliv, kendt fra sit virke i Den Danske Strygekvartet og sit job som koncertmester i Sjællands Symfoniorkester. Sammen med kvartetten har han vundet et utal af
konkurrencer, spillet koncerter over hele verden og indspillet alle Carl Nielsens strygekvartetter for DaCapo Records.
I 2002 vandt Rune Jacob Gades violinkonkurrence, og han
har også modtaget førstepris i Berlingske Tidendes klassiske
musikkonkurrence. Han har modtaget undervisning af bl.a.
Alexandre Zapolski, Serguei Azizian og Ulf Wallin og deltaget i masterclasses med Nikolaj Znaider, Zvi Zeitlin, Antje
Weithaas og Schlomo Mintz.

Yaron Kohlberg, klaver
Yaron Kohlberg er født i Jerusalem i 1983 og har allerede
manifesteret sig som en af Israels førende pianister. Han har
vundet talrige priser, bl.a. førsteprisen i Israels Radios konkurrence for unge kunstnere og Shostakovich konkurrencen
i Hannover, andenprisen i Cleveland International Piano
Competition og Grieg konkurrencen i Oslo samt toppriser
mange andre stedet, bl.a. tredjepræmien i Tivoli International Piano Competition 2008.
Yaron er heldigvis også en ivrig kammermusiker, og det kom
smukt til udtryk, da han tilfældigt løb ind i Toke Møldrup i
forbindelse med finalen i Tivoli. Næste dag mødtes de og
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Eftermiddagskoncert

Yaron Kohlberg, klaver

n Trods al den intense kammermusiceren bliver vi heldigvis ikke snydt for en solokoncert med Yaron Kohlberg. Et Janacek-

stykke med en dramatisk baggrund: en ung arbejder blev dræbt under en demonstration, og den oprørte Janacek omsatte
spontant begivenheden til musik. Der er også olympisk Beethoven, og en herlig bid af al den klavermusik som syntes at vælde
ud af den unge Schumann.

L. van Beethoven (1770 – 1827)
sonate nr. 30 i e-dur, opus 109 (1820)

Léoš Janácek (1854-1928)
sonate. 1. X. 1905 (1905)
Robert Schumann (1810 – 1856)
Carnaval, opus 9 (1835)
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Yaron Kohlberg, klaver
Yaron Kohlberg er født i Jerusalem i 1983 og har allerede
manifesteret sig som en af Israels førende pianister. Han har
vundet talrige priser, bl.a. førsteprisen i Israels Radios konkurrence for unge kunstnere og Shostakovich konkurrencen
i Hannover, andenprisen i Cleveland International Piano
Competition og Grieg konkurrencen i Oslo samt toppriser
mange andre stedet, bl.a. tredjepræmien i Tivoli International Piano Competition 2008.
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Mandag 13. juli kl. 20.30
Toke and Friends
ENSEMBLE ZOOM

m. Christian Winther Christensen

Gammelt og nyt, del I
n Festivalens absolut mest vidtfavnende - og måske mest spændende? - program kan opleves denne aften:

En første halvdel med klassisk kammermusik i den traditionelle forstand og en anden del med nyere musik, herunder en
uropførsel. En hilsen til Bach med en Marimba bliver det dog også til.
1. del: Toke and friends: Toke Møldrup, cello og Yaron Kohlberg, klaver
2. del: ZOOM: Tanja Zapolski, klaver - Stefan Baur, saxofon - Ying-Hsueh Chen, slagtøj - Christian Winther Christensen, komponist

Dimitri Sjostakovitj (1906-1975)
Sonate for cello og klaver, opus 40 (1934)
Allegro non troppo
Allegro
Largo
Allegro

P. Tschaikovskij (1840-1893)
Pezzo Cappriciosoi b-mol, opus 62 (1887)
Alberto Ginastera (1916-1953)
Pampeana nr. 2, op.21
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Alexander Zapolski (1951-)
Burleske
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Toccata (fra partita i e-mol)
Christian Winther Christensen (1977-)
Nyt værk
Astor Piazzolla (1921-1992)
3 tangoer
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m. Christian Winther Christensen

Gammelt og nyt, del I
Gammelt og nyt
Sjostakovitj komponerede sonaten for cello og klaver i perioden mellem sine to store “uhyrer”, den succesfulde opera
Lady Mcbeth fra Mstensk og den enorme og yderligtgående
4. symfoni. Og altså kort før han faldt alvorligt i unåde hos
de sovjetiske autoriteter. Sjostakovitj var dog allerede faldet
i alvorligt unåde hos sin kone, Nina, og sonaten kom derfor
alligevel til verden under nervøse og anspændte omstændigheder. En affære med en ung studerende havde ført til krisen
(den påbegyndte skilsmisse blev senere aflyst, da det viste
sig at Nina allerede var gravid), og Sjostakovitj sad pludselig
helt alene i en lånt lejlighed i Moskva, uden at kunne sove
om natten.
I stedet komponerede han.

Zoom lægger ud med stykket Burleske af Alexandre Zapolski, Han skrev oprindelig stykket til sin egen kvartet,
Zapolski kvartetten, og Radiosymfoniorkestret, men lavede
siden stykket om til Zoom. Burleske er et sammensurium
af forskellige stilarter der virtuost komponeres til ét samlet
hele. Hvert af trioens medlemmer præsenteres desuden med
deres egen solo, og til sidst rundes stykket af med en swingende 5 fjerdedels folketone.
Efter en Bach-toccatas spændende møde med en marimba
og en ikke mindre spændende uropførelse af Christian
Winther Christensen rundes koncerten af med tre tangoer af
mesteren Astor Piazzolla.

Tjajkovskijs Pezzo Cappricioso blev skrevet under et af
komponistens talrige europæiske sommerophold. Det kapriciøse som titlen refererer til er ikke møntet på en sorgløs
og munter grundstemning (stykket starter faktisk temmelig
mørkt), men hentyder snarere til en konstant flagren mellem forskellige stemninger, både lyse og mørke. Selv i et så
kort stykke som dette forventer de fleste nok vidunderlige
melodier fra Tjajkovskijs side. Heldigvis skuffer han ikke.
Ginasteras Pampeana nr. 2 (der er tre i alt) er det midterste
værk i en serie af værker som fremmaner de argentinske
pampas. I starten har celloen scenen for sig selv, helt passende for en barsk gaucho midt i en drabelig sangkonkurrence, en særegen musikgenre med sine egne konventioner
som sikkert er ukendte for de fleste, men som man altså her
kan nyde, “sunget” af en cello. Klaveret kommer dog snart
med og efter en smuk og stemningsfuld argentinsk nattemusik ender det hele med en vild og inciterende dans.
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Toke Møldrup, cello
Toke Møldrup debuterede med manér. Seks ud af seks
anmelderhjerter blev det til i Politiken efter debutkoncerten i 2005, og kort tid efter vandt han EBU-konkurrencen
“New Talent International Competition”. Som solist og
kammermusiker har han optrådt i sale som Wigmore Hall,
Musikverein Wien, Konzerthaus Berlin og på en lang række
af de større festivaler rundt om i Europa.
Han er medlem af Paizo Kvartetten der fik deres gennembrud, da de i 2003 vandt den betydningsfulde “4th
Melbourne International Chamber Music Competition”
(populært kaldet “kammermusikkens olympiade”, dels
pga. dens store prestige, dels fordi den finder sted hvert
fjerde år i det sportsgale Melbourne). Han er også fast
medlem af Athelas, Danmarks førende ensemble for ny
musik. Han har suppleret og perspektiveret sin uddannelse
med masterclasses hos bl.a. Truls Mørk, Yo-Yo Ma, David
Geringas, Ralph Kirschbaum, György Kurtág, Alban Berg
Kvartetten, Amadeus Kvartetten og Tokyo Kvartetten.
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De medvirkende...
Yaron Kohlberg, klaver

Ensemble ZOOM

Yaron Kohlberg er født i Jerusalem i 1983 og har allerede
manifesteret sig som en af Israels førende pianister. Han
har vundet talrige priser, bl.a. førsteprisen i Israels Radios
konkurrence for unge kunstnere og Shostakovich konkurrencen i Hannover, andenprisen i Cleveland International
Piano Competition og Grieg konkurrencen i Oslo samt
toppriser mange andre stedet, bl.a. tredjepræmien i Tivoli
International Piano Competition 2008.

Zoom har eksisteret siden 2003 og er en ny generations
bud på et ensemble bestående af klassiske musikere med
en vid og farverig palet af musikalske tilbud.

Yaron er heldigvis også en ivrig kammermusiker, og det
kom smukt til udtryk, da han tilfældigt løb ind i Toke Møldrup i forbindelse med finalen i Tivoli. Næste dag mødtes
de og spillede stort set hele repertoiret for cello og klaver
igennem direkte fra bladet. Det swingede helt fantastisk
imellem de to, og det stod hurtigt klart, at der var tale om
et samspil som nødvendigvis måtte fortsætte. Vi er glade
og stærkt fornøjede over at kunne lægge hus til.

Ensemblet består af Tanja Zapolski (klaver), Stefan Baur
(saxofon) og Ying-Hsueh Chen (slagtøj). Alle uddannede
solister fra danske konservatorier og med lang studieerfaring fra udenlandske konservatorier. Zoom har spillet
koncerter over hele landet, i kammermusikforeninger, ny
musikforeninger, i kirker, på festivaler osv. Med den meget
udadvendte og appellerende 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 Alexandre
Zapolski, og den førte i år til en invitation til at spille i en af
verdens mest prestigefulde koncertsale, Tjajkovskij Salen i
Moskva, i forbindelse med en koncert hvor også bratschlegenden Yuri Bashmet optrådte.

Rune Tonsgaard Sørensen, violin

Tanja Zapolski, klaver

Rune Tonsgaard Sørensen er efterhånden et fortroligt ansigt i det danske musikliv, kendt fra sit virke i Den Danske
Strygekvartet og sit job som koncertmester i Sjællands
Symfoniorkester. Sammen med kvartetten har han vundet
et utal af konkurrencer, spillet koncerter over hele verden
og indspillet alle Carl Nielsens strygekvartetter for DaCapo
Records. I 2002 vandt Rune Jacob Gades violinkonkurrence, og han har også modtaget førstepris i Berlingske
Tidendes klassiske musikkonkurrence. Han har modtaget
undervisning af bl.a. Alexandre Zapolski, Serguei Azizian
og Ulf Wallin og deltaget i masterclasses med Nikolaj Znaider, Zvi Zeitlin, Antje Weithaas og Schlomo Mintz.

Tanja Zapolski er født ind i en musikerfamilie, hvor udøvelse af klassisk musik var en hverdagsfornøjelse. 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 pianiststuderende i 2005. Hendes debutkoncert fandt sted i 2008.
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De medvirkende...
Ying-Hsueh Chen, slagtøj

Christian Winther Christensen, komponist

Ying-Hsueh Chen, slagtøjsspiller fra Taiwan. Bachelorgrad
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 optrædender 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.

“Hele scenen kan blive virkelig nørdet og selvrefererende,
og det er altså ikke altid lige interessant. For mig at se, kan
man ikke være selvhøjtidelig og samtidig blive taget seriøst. Det er svært at tro, at musik kan frelse verden, når der
ikke er nogen, der kender den, og det er blandt andet derfor
Dygong udtrykker sig inden for nogle andre rammer.”

Stefan Baur, saxofon
Stefan Baur er saxofonist og uddannet som solist med
debutkoncert fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. 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 gammel musik og optræder både som
solist, i kammermusikalske sammenhænge og i forskellige
danske og svenske symfoniorkestre. Han har optrådt over
det meste af verden og i meget forskellige sammenhænge
som kammermusikforeninger, kirker, Cph jazzfestival, Spot
festival, Wundergrund, Nordic Music Days, til teater- og
operaforestillinger mv.
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Citat: Christian Winther Christensen, komponist og medlem af Dygong. Et citat mere:
“Vi hiver ikke det selvhøjtidelige ud af musikken for at gøre
grin med den. Tværtimod gør vi det i respekt for musikken.”
Dygong er, udover vistnok at være betegnelsen for en
slags søko, navnet på en gruppe unge komponister der har
haft held til – med en række spektakulære (og temmelig
særegne) koncerter for fulde huse i København – at nå ud
til et noget andet publikum end det man normalt møder til
koncerter med “ny musik”. Det minder mere om en rockkoncert.
Trods gruppens lovløse adfærd har de dog alle papir på
at være komponister, også Christian, der har studeret
under Bent Sørensen, Hans Abrahamsen, Niels RosingSchow, Hans-Peter Stubbe-Teglbjærg og Frédéric Durieux,
sidstnævnte i forbindelse med et ophold på Conservatoire
National Supérieur de Musique i Paris.
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Carl-Oscar Østerlind, cello
Aleksi Letho, klaver

Eftermiddagskoncert
n To store skandinaviske talenter, finske Aleksi Lehtola og danske Carl-Oscar Østerlind, mødes og spiller musik af Beethoven

og Britten. Britten skrev sin cellomusik til vennen, den store russiske cellist, Mstislav Rostropovich, og resultatet blev noget af
operaspecialisten Brittens mest inspirerede (og teknisk vanskelige) kammermusik.

L. van Beethoven (1770 – 1827)
sonate for cello og klaver i D-Dur,
opus 102 nr. 2 (1815)
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Britten Britten (1913 – 1976)
sonate for cello og klaver, opus 65 (1961)
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Gammelt og nyt, del II
n Endnu en aften med et vidtfavnende program! Første del af programmet - med akkordeon og klaver – veksler mellem barok og

ganske ny musik, bl.a. en uropførsel af Anders Koppel. Anden del byder på ganske ny og rytmisk inspireret klassisk musik,
der bringer os ud i alle hjørner af kloden – Japan, USA, Makedonien, Argentina.
1. del: Toke and friends: Toke Møldrup, cello og Bjarke Mogensen, accordeon
2. del: ZOOM: Tanja Zapolski, klaver - Stefan Baur, saxofon - Ying-Hsueh Chen, slagtøj - Christian Winther Christensen, komponist

Anders Koppel (1947 - )
Rhapsody, for cello og accordeon, 2008 (uropførelse)

Masakazu Natsuda (1968-)
West, or evening song in autumn (1996)

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Preludiet fra cello-suite i Es-Dur

Einar Englund (1916 - 1999)
Introduktion og toccata

Domenico Scarlatti (1685 - 1757)
Sonate
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Andante (fra gambesonate i D-Dur)
Astor Piazzolla (1921 - 1992)
Le Grand Tango (1982)
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Wayne Siegel (1953 - )
Trio
Neboysha Zivkovich (1962 - )
Macedonia
Jean Matitia (1952 - )
Devils rag
Astor Piazzolla (1921 - 1992)
Fuga y misterio (fra Maria de Buenos Aires, 1968)
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Gammelt og nyt, del II
Gammelt & Nyt
Koncerten starter med en overraskelse, et helt nyt værk fra
Anders Koppel for cello og accordeon. Et nyt værk til en
ny form for duo, det passer jo fint. Men at kombinationen
swinger lige så godt med den ældre musik, det har duoen
hyret Johann Sebastian Bach til at bevise, og hvem kan gøre
det bedre? Toke og Bjarke spiller også et solostykke hver
især (Scarlatti, Bach) og mødes til sidst i Piazzollas brag af
en nyklassiker, Le Grand Tango, i sin tid skrevet til den store
russiske cellist, Mstislav Rostropovich.
Den unge japanske komponist Masakazu Natsuda har skrevet stykket West, or evening song in autumn. Det er musik
der er kraftigt inspireret af japansk og koreansk folkemusik
og der er flittige referencer til østens traditionelle blæseinstrumenter som f. eks shô og shakuhachi.
Videre går det over finsk klavermusik med krydrede harmonier og stærke rytmer af Einar Englund til en trio af den
dansk-amerikanske komponist Wayne Siegel som i Danmark er en fornem repræsentant for den amerikanske minimalisme. Neboysha Zivkovich er fra det tidligere Jugoslavien og hans kompositioner er fulde af slaviske elementer.
Christian Lauba skriver normalt kompliceret, ny musik, men
under pseudonymet Jean Matitia skriver han gerne humoristiske og halsbrækkende virtuose ragtimes. Til sidst spiller
Zoom og Bjarke Mogensen en tango fra Astor Piazzollas
tango-opera Maria de Buenos Aires.
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Toke Møldrup, cello
Toke Møldrup debuterede med manér. Seks ud af seks
anmelderhjerter blev det til i Politiken efter debutkoncerten i 2005, og kort tid efter vandt han EBU-konkurrencen
“New Talent International Competition”. Som solist og
kammermusiker har han optrådt i sale som Wigmore Hall,
Musikverein Wien, Konzerthaus Berlin og på en lang række
af de større festivaler rundt om i Europa.
Han er medlem af Paizo Kvartetten der fik deres gennembrud, da de i 2003 vandt den betydningsfulde “4th
Melbourne International Chamber Music Competition”
(populært kaldet “kammermusikkens olympiade”, dels
pga. dens store prestige, dels fordi den finder sted hvert
fjerde år i det sportsgale Melbourne). Han er også fast
medlem af Athelas, Danmarks førende ensemble for ny
musik. Han har suppleret og perspektiveret sin uddannelse
med masterclasses hos bl.a. Truls Mørk, Yo-Yo Ma, David
Geringas, Ralph Kirschbaum, György Kurtág, Alban Berg
Kvartetten, Amadeus Kvartetten og Tokyo Kvartetten.
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De medvirkende
Bjarke Mogensen, accordeon

Ensemble ZOOM

Bjarke Mogensen har virket som solist og kammermusiker
i det meste af Europa, fra Reykjavik til Istanbul, i nogle af
Europas største koncertsale og har desuden optrådt sammen med verdenskendte musikere som Gidon Kremer,
Augustin Dumay, Marc Coppey og danske Kim Sjögren. I
efteråret 2007 blev der sendt en portræt-udsendelse på DR
om Bjarke Mogensen hvor han bl.a. optrådte i duo med Gidon Kremer på Kunstmuseumet Louisiana. Som solist har
han samarbejdet med bl.a. Kremerata Baltica, DR-Radiosymfoniorkestret, Radio-Underholdnings Orkestret, Sjællands Symfoniorkester, Århus Symfoniorkester, Storstrøms
Kammerensemble og Tango Orkestret under ledelse af
dirigenter som Lan Shui, John Storgårds og Jean Thorel.
Han har vundet guld og talentpris ved Berlingske Tidendes
Klassiske Musikkonkurrence, og i 2006 vandt han DR2’s
konkurrence for unge instrumentalister, “Spil for livet”.

Zoom har eksisteret siden 2003 og er en ny generations
bud på et ensemble bestående af klassiske musikere med
en vid og farverig palet af musikalske tilbud.
Ensemblet består af Tanja Zapolski (klaver), Stefan Baur
(saxofon) og Ying-Hsueh Chen (slagtøj). Alle uddannede
solister fra danske konservatorier og med lang studieerfaring fra udenlandske konservatorier. Zoom har spillet
koncerter over hele landet, i kammermusikforeninger, ny
musikforeninger, i kirker, på festivaler osv. Med den meget
udadvendte og appellerende 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 Alexandre
Zapolski, og den førte i år til en invitation til at spille i en af
verdens mest prestigefulde koncertsale, Tjajkovskij Salen i
Moskva, i forbindelse med en koncert hvor også bratschlegenden Yuri Bashmet optrådte.

Tanja Zapolski, klaver
Tanja Zapolski er født ind i en musikerfamilie, hvor udøvelse af klassisk musik var en hverdagsfornøjelse. 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 pianiststuderende i 2005. Hendes debutkoncert fandt sted i 2008.
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De medvirkende
Ying-Hsueh Chen, slagtøj

Christian Winther Christensen, komponist

Ying-Hsueh Chen, slagtøjsspiller fra Taiwan. Bachelorgrad
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 optrædender 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.

“Hele scenen kan blive virkelig nørdet og selvrefererende,
og det er altså ikke altid lige interessant. For mig at se, kan
man ikke være selvhøjtidelig og samtidig blive taget seriøst. Det er svært at tro, at musik kan frelse verden, når der
ikke er nogen, der kender den, og det er blandt andet derfor
Dygong udtrykker sig inden for nogle andre rammer.”

Stefan Baur, saxofon
Stefan Baur er saxofonist og uddannet som solist med
debutkoncert fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. 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 gammel musik og optræder både som
solist, i kammermusikalske sammenhænge og i forskellige
danske og svenske symfoniorkestre. Han har optrådt over
det meste af verden og i meget forskellige sammenhænge
som kammermusikforeninger, kirker, Cph jazzfestival, Spot
festival, Wundergrund, Nordic Music Days, til teater- og
operaforestillinger mv.
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Citat: Christian Winther Christensen, komponist og medlem af Dygong. Et citat mere:
“Vi hiver ikke det selvhøjtidelige ud af musikken for at gøre
grin med den. Tværtimod gør vi det i respekt for musikken.”
Dygong er, udover vistnok at være betegnelsen for en
slags søko, navnet på en gruppe unge komponister der har
haft held til – med en række spektakulære (og temmelig
særegne) koncerter for fulde huse i København – at nå ud
til et noget andet publikum end det man normalt møder til
koncerter med “ny musik”. Det minder mere om en rockkoncert.
Trods gruppens lovløse adfærd har de dog alle papir på
at være komponister, også Christian, der har studeret
under Bent Sørensen, Hans Abrahamsen, Niels RosingSchow, Hans-Peter Stubbe-Teglbjærg og Frédéric Durieux,
sidstnævnte i forbindelse med et ophold på Conservatoire
National Supérieur de Musique i Paris.
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Onsdag 15. juli kl. 15.30
Neel Teilmann, klaver
Benedikte Damgaard, violin
Carl-Oscar Østerlind, cello

Eftermiddagskoncert
n I sin anden koncert får Carl-Oscar selskab af Neel Teilmann og Benedikte Damgaard. De spiller en af Schuberts sidste

kompositioner, den smukke trio i Es-dur. Den der – som man måske vil huske – nåede ud til et enormt publikum i forbindelse
med Stanley Kubricks storfilm Barry Lyndon, hvor den langsomme andensats fik lov at fylde hele lydsiden i en lang, central og
helt dialogløs scene. Resten er nu også godt.

Franz Schubert (1797 – 1828)
trio D.929 i Es-Dur (1827)
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Bratsch og klaver

Vogt og Roberts
Rachel Roberts, bratsch
Lars Vogt, klaver

n Tre hovedværker for besætningen bratsch og klaver, skrevet af tre ældre komponister. Schumann drømmer sig ind i en

eventyrverden og Sjostakovitj sender sin sidste hilsen - til Beethoven. Ind i mellem en af to Brahms-sonater, der oprindelig var
for klarinet og klaver, men hvor bratschens dybe og varme klang absolut kommer til sin ret.

Robert Schumann (1810 – 1856)
Märchenbilder for klaver og bratsch, opus 113 (1851)

Dimitri Sjostakovitj (1906-1975)
Sonate for bratsch og klaver , opus 147 (1975)

Nicht schnell
Lebhaft
Rasch
Langsam, mit melancholischem Ausdruck

Moderato
Allegretto
Adagio

Johannes Brahms (1833 – 1897)
Sonate i Es-Dur for bratsch og klaver,
opus 120 nr. 2 (1894)
Allegro amabile
Allegro appassionato
Andante con moto - Allegro non troppo
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Bratsch og klaver

Vogt og Roberts
Rachel Roberts, bratsch
Lars Vogt, klaver

Bratsch og klaver
Schumanns Märchenbilder rummer noget af komponistens
mest inderlige og gribende musik, og bratschens varme, romantiske og dybe, hemmelighedsfulde klang er som skabt til
den drømmende, eventyragtige der-var-engang-stemning i
stykkerne. I denne alternative, musikalske modverden som
Schumann tryller frem er der heller ingen modsætning i, at
den sidste hjertegribende, for ikke at sige hjerteskærende
sats står i den normalt så lykkelige d-dur. Der er en slags
desperat inderlighed over musikken, som om Schumann –
her, kort før sit første, større mentale sammenbrud – har et
påtrængende behov for at vende tilbage til det samme lykkeligt eskapistiske barndomsunivers som kendetegnede meget
af hans tidlige klavermusik, men denne gang må bringe sit
voksne, plagede jeg med, d-dur eller ej.
Også de to sonater i Brahms’ opus 120 er som skabt for bratschens varme, mørke klang, men de er egentlig komponeret
for klarinet og klaver. Brahms’ transskription for bratsch
blev da heller ikke en simpel affære, af den type komponister dengang lavede blot for at øge markedet for deres
produkter, den blev tværtimod udsat for hele den brahmske
perfektionisme, med dertil hørende forhånelse af egne evner
og mørke overvejelser om hvor klodset og kejtet man som
komponist egentlig har lov til at være. For alle andre er der
tale om et højdepunkt i genren, med sonaten i Es-dur som
den mere intime og lyriske af de to, dog suppleret med en
skøn og herligt animeret midtersats, den sidste scherzo som
Brahms komponerede.

Sonaten for for bratsch og klaver blev det sidste værk som
Sjostakovitj færdiggjorde. Han døde tre dage efter at have
læst den sidste korrektur på stykket der – som alle Sjostakovitjs sene værker – kredsede om temaet døden. I det hele
taget blev kammermusikken for den modne Sjostakovitj en
form for privat sprog, et særligt nuanceret og komplekst
sprog som ikke havde statsmagtens opmærksomhed, og
hvor man derfor kunne komme ind på emner som den ellers
fandt forkastelige, fx uoptimistisk tale om døden.
Det var også et sprog, hvori man kunne kommunikere
direkte med sine store forgængere. I den sidste sats bruger
Sjostakovitj citater fra Beethovens “Måneskinssonate” på
en dybt fascinerende og helt uforglemmelig måde. Der er
tale om en fuldstændig gennemsigtig, på én gang fortrolig
og fremmedartet musik, som følger man en kær slægtning
der nu er på vej over i en anden verden og undervejs må give
afkald på resterne af sin jordiske substans. Musikken dør
gradvis og langsomt ud, det eneste der er tilbage da alt er
skrællet væk og intetheden indtræffer er en simpel og basal
c-dur.

Tegning af Thomas Winding
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De medvirkende

Vogt og Roberts
Rachel Roberts, bratsch
Lars Vogt, klaver

Lars Vogt, klaver

Rachel Roberts, bratsch

Vi har været heldige med Lars Vogt i Danmark. Der er
dog stadig et stykke vej op til Berliner Filharmonikernes
Lars-Vogt-is-in-the-house-niveau, eftersom de simpelt
hen valgte ham som deres første “Pianist in Residence”. En
naturlig følge af deres chefdirigents, Sir Simon Rattles efterhånden mangeårige samarbejde med den tyske pianist –
om hvem han i øvrigt har udtalt følgende: “One of the most
extraordinary musicians of any age group that I have had the
fortune to be associated with”.

Rachel Roberts har sin daglige gang i det fremragende,
londonbaserede Philharmonia Orchestra, hvor hun er koncertmester. Men hun er også en erfaren og erklæret kammermusiker, med en fortid i den højt estimerede Fitzwilliam String Quartet og koncerter i bl.a. Wigmore Hall, the
Barbican og Symphony Hall i Birmingham. Undervejs i hele
dette forløb har hun spillet sammen med bl.a. Steven Isserlis, Isabelle van Keulen, Pekka Kuusisto, Lisa Batiashvilli,
Daniel Müller-Schott, Antje Weithaas, Christian Poltera og
Christian Tetzlaff

Samtidig er Lars Vogt en kolossalt dedikeret kammermusiker, faktisk i så høj grad, at han har skabt en af Europas allerbedste festivaler for kammermusik, Spannungen i Heimbach, for at at kunne give sig selv og sine musikalske venner
– et fremragende udpluk af tidens bedste musikere – de
bedst mulige betingelser for at musicere sammen. Et projekt
man heldigvis også har kunnet følge og have fornøjelse af
hjemme fra sin lænestol, nemlig vha. de mange fremragende
og prisbelønnede liveindspilninger fra festivalen.
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Torsdag, 16. juli kl. 20.30
Fröst, Roberts og Vogt
Martin Fröst, klarinet
Rachel Roberts, bratsch
Lars Vogt, klaver

Klarinet, kegler og skæg
n Et stykke af Debussy, skrevet som en udfordring til klarinetister ved konservatorieeksamen; en trio af Mozart, måske skrevet

under et spil kegler; en sonate af Brahms, der lod sig inspirere af ”Fräulein Klarinette” – en kraftig klarinettist med skæg; og
til sidst Poulenc-sonaten, der blev uropført af Benny Goodman og Leonard Bernstein.

Claude Debussy (1862 - 1918)
Première Rhapsodie for klarinet og klaver (1910)
Rêveusement lent

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Trio i es-dur for klaver, klarinet og bratsch, KV 498,
”keglebanetrioen” (1786)
Andante
Menuetto - Trio
Rondeaux. Allegretto

Johannes Brahms (1833 – 1897)
Sonate i f-mol for klaver og klarinet,
opus 120 nr. 1 (1894)
Allegro appassionato
Andante un poco adagio
Allegretto grazioso
Vivace
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Francis POULENC (1899-1963)
Sonate for klarinet og klaver (1962)
Allegro tristamente (Allegretto - Très calme - Tempo allegretto)
Romanza (Très calme)
Allegro con fuoco (Très animé)
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Fröst, Roberts og Vogt
Martin Fröst, klarinet
Rachel Roberts, bratsch
Lars Vogt, klaver

Klarinet, kegler og skæg
Klarinet, kegler og skæg
Det vides ikke, men “Keglebanetrioen” burde i grunden have
været Mozarts eget yndlingsværk. Hvis man en dag skulle
blive afkrævet en forklaring på den usædvanlige besætning,
kan man i hvert fald prøve at slippe fra det ved at påstå,
at Mozart simpelt hen har komponeret for sine egne tre
favoritinstrumenter: klaveret og bratschen, hans “egne”
instrumenter når han musicerede, og så klarinetten, det nye,
fascinerende instrument som han forelskede sig i.
Ifølge legenden komponerede Mozart trioen under et
spil kegler, deraf tilnavnet. Eller måske skrev han blot
efterfølgende et værk ned som længe havde ligget færdigkomponeret i hans hoved, en trist teori fremført af triste
musikforskere som – meget trist – nægter at tro, at et så
gennemkomponeret og perfekt organiseret værk kan være
kommet til verden under de omstændigheder. Under alle
omstændigheder er det et værk som på det smukkeste udforsker de tre instrumenters rige lyriske potentiale, snarere
end eventuelle virtuose udfoldelser.
I 1910 komponerede den eksklusive Debussy noget så prosaisk som to små eksamensstykker til brug på konservatoriet.
Det ene – Pétite Pièce – var en net lille bagatel, lige til at
spille fra bladet. Det andet – Première Rhapsodie (der blev
aldrig nogen Deuxième Rhapsodie) – var en blændende tour
de force, med klarinetten – og den stakkels, heftigt udfordrede eksaminand – som den heldige påfugl der får lov til
at vise hele sin fjerpragt, lige fra indledningen, med dens
dovne, genopstandne faun, til slutningens virtuose vid og
komik.

40

Omkring 1890 havde den stærkt selvkritiske Brahms mere
eller mindre besluttet sig for, at det nu var slut med nye
kompositioner fra hans side. Af de ting han allerede havde
liggende, ville han afslutte det som kunne afsluttes, resten
skulle kastes i flammerne! Heldigvis lod han sig slæbe med
til en koncert med tidens fineste klarinettist, Richard Mühlfeld. Fräulein Klarinette tillod Brahms sig snart at kalde
denne kraftige og alvorligt udseende herre, næsten lige så
fyldig og beskægget som komponisten selv, men det skyldtes
dog mest Mühlfelds graciøse spil og sødmefyldte klang.
Til Mühlfeld og dennes klarinet skrev Brahms fire stykker
og tilføjede ved samme lejlighed en hel ny klangverden for
instrumentet. De to sonater for klarinet og klaver blev de
sidste i serien – og Brahms’ sidste kammermusik overhovedet – og af de to er sonaten i f-mol den mest udadvendte og
ekspressive, med en til tider nærmest operaagtig udtryksfuldhed.
Poulenc dedikerede sin sonate for klarinet og klaver til
mindet om den nyligt afdøde ven og kollega, Arthur Honegger. Ved premieren i Carnegie Hall, med Benny Goodman og
Leonard Bernstein på scenen, var Poulenc imidlertid heller
ikke selv blandt de levendes tal længere, og aftenen udviklede sig derfor snarere til en mindekoncert for Poulenc selv.
Og Poulenc kunne nok ikke have valgt et bedre værk til – en
sidste gang – at præsentere sig selv i fuld figur end denne
svanesang. En klassisk udtalelese om Poulenc siger, at han
var “halvt munk, halvt gadedreng”, en heldig fordeling som
også denne sonate meget nøjagtigt – og smukt og lyrisk og
vittigt – holder sig til.
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Martin Fröst, klarinet
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De medvirkende
Martin Fröst, klarinet

Lars Vogt, klaver

Også Martin Fröst har været mere end almindeligt god ved
Danmark og danskerne. Senest har han endda givet os hvad
mange – heriblandt de førende internationale pladetidsskrifter – betegner som en ny referenceindspilning af nationalklenodiet, Carl Nielsens klarinetkoncert.

Vi har været heldige med Lars Vogt i Danmark. Der er
dog stadig et stykke vej op til Berliner Filharmonikernes
Lars-Vogt-is-in-the-house-niveau, eftersom de simpelt
hen valgte ham som deres første “Pianist in Residence”. En
naturlig følge af deres chefdirigents, Sir Simon Rattles efterhånden mangeårige samarbejde med den tyske pianist –
om hvem han i øvrigt har udtalt følgende: “One of the most
extraordinary musicians of any age group that I have had the
fortune to be associated with”.

Martin Fröst har også været på mange koncertbesøg her i
landet, dog altid på de store scener, som fx ved Koncerthusets åbning, og vi glæder os derfor meget til at høre ham
under så intime forhold som Hindsgavl heldigvis kan byde
på. Og ikke mindst fordi Fröst – igen som Vogt – er en
passioneret kammermusiker der også leder sin helt egen
festival – Vinterfest, i Mora, Sverige – for at kunne leve sin
passion fuldt ud.
Fremtiden byder på intet mindre end syv spændende CDprojekter og selvfølgelig også et utal af koncerter (Fröst er
på rejse cirka 215 dage om året) med internationale toporkestre som fx New York Philharmonic, Minnesota Orchestra,
Münchener Kammerorchester og Deutsche Kammerphilharmonie.

Samtidig er Lars Vogt en kolossalt dedikeret kammermusiker, faktisk i så høj grad, at han har skabt en af Europas allerbedste festivaler for kammermusik, Spannungen i Heimbach, for at at kunne give sig selv og sine musikalske venner
– et fremragende udpluk af tidens bedste musikere – de
bedst mulige betingelser for at musicere sammen. Et projekt
man heldigvis også har kunnet følge og have fornøjelse af
hjemme fra sin lænestol, nemlig vha. de mange fremragende
og prisbelønnede liveindspilninger fra festivalen.

Rachel Roberts, bratsch
Rachel Roberts har sin daglige gang i det fremragende,
londonbaserede Philharmonia Orchestra, hvor hun er koncertmester. Men hun er også en erfaren og erklæret kammermusiker, med en fortid i den højt estimerede Fitzwilliam String Quartet og koncerter i bl.a. Wigmore Hall, the
Barbican og Symphony Hall i Birmingham. Undervejs i hele
dette forløb har hun spillet sammen med bl.a. Steven Isserlis, Isabelle van Keulen, Pekka Kuusisto, Lisa Batiashvilli,
Daniel Müller-Schott, Antje Weithaas, Christian Poltera og
Christian Tetzlaff
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Praktiske Oplysninger

HINDSGAVL FESTIVAL 2009

n Hindsgavl Kammermusikforening er initiativtager og arrangør af Festivalen, der støttes af Statens Kunstfond, Augustinus-

fonden, Beckett Fonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Hindsgavl Slot, Middelfart
Kommune og Middelfart Sparekasse.
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.

FESTIVALOPHOLD

BESTILLING AF FESTIVALOPHOLD:

Dobbeltvær.: kr. 885,00 (pr. person for 1 overnatning)
Enkeltvær.: kr. 1.085,00 (for 1 overnatning)

Book online på www.hindsgavlfestival.dk
Eller telefonisk hos
Middelfart Turistforening, tlf.: 64 41 17 88
(Mandag-fredag 9.00-17.00 - Lørdag 10.00-14.00)

Et festivalophold inkluderer 2 retters middag, fastsat af
slottets chefkok, overnatning, morgenbuffet og adgang til
alle festivalens aktiviteter, inkl. fast plads ved aftenens
koncert.
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Udenfor åbningstid, tlf.: 28 14 18 41

BILLETTER UDEN FESTIVALOPHOLD

KONTAKT FESTIVALLEDELSEN

Billet til alle festivalaktiviteter fra kl. 15:30, inkl. aftenmenu
og koncerter:
kr. 408,00 for 2 retters menu / kr. 458,00 for 3 retters menu
Billet kun til aftenkoncert kl. 20:30:
kr. 160,00

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