
RUSSISK DRAMA
Torsdag den 20. januar 2022 kl. 19.30 i Koncertsalen, Musikkens Hus

Dirigent   Andris Poga
Solister  Lukas Geniušas
Koncertmester Yana Deshkova

SPONSORER

KOMMENDE KONCERTER
Pro Musica: Fra barok til uropførelser  lørdag den 22. januar kl. 14.00
Sylfiden (med Den Kgl. Ballet) i AKKC  mandag den 31. januar kl. 19.30
Jazz at the Symphony    lørdag den 12. februar kl. 19.30
Maleren Leleux   torsdag den 17. februar kl. 19.30
Langsom lørdag - Slagtøj & fløjte   lørdag den 5. marts kl. 11.00
Beethoven - Eroica   torsdag den 10. marts kl. 19.30

Køb billet på aalborgsymfoni.dk – og læs mere om alle vores koncerter

Du kan møde os her:        facebook.com/aalborgsymfoni         @aalborg_symfoniorkester
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R 1. VIOLIN

Yana Deshkova 1. alt. koncertmester
Vesselin Demirev 1. alt. koncertmester
Christoph Henschel 2. koncertmester #

Christine Langer
Olga Daniluk
Christina J.G. Rudan
Christian Thordal-Christensen 
Else Marie Tolbøll
Igor Vitenson
Michael Hübner
Thomas Rokkjær
Synnøve Gustavsson

2. VIOLIN
Joanna Wronko 1. solo +

Olga Vitenson 2. solo
Taras Daniluk
Jaroslaw Nierychlo
Ludmila Landa
Mark Cherry
Mette Marie Matthiesen 
Boris Grinman
Jette Rosendal

BRATSCH
Evdokia Ershova 1. solo
Ana Teresa Alves 2. solo #

Vladimir Bochkovskiy 
Elsebeth Schmidl
Jonatan Sjølin
Ruben Kristensen
Anna Dahl
Anna Weronika Medzkievicz #

CELLO
Jonathan Weigle 1. solo #

Matthias Hehrmann 2. solo
Magdalena Cristea #

Vincent Stadlmair
Hanne Houengaard
Kirsten Martinsen

KONTRABAS
Ivan Medvedev 1. solo
Jeffrey White 2. solo
Arly Wehner
Ian Berg

FLØJTE
Kaja Marie Andersen 1. solo
Camille Guenot 2. solo
Ida Marie Sørmo

OBO
Judith Blauw 1. solo
Jenny Sjöberg 2. solo
Lorraine Hart #

KLARINET
Leah Aksnes 1. solo
Randi Østergaard 2. solo
Lisbet Binderup Thordal

FAGOT
Sheila Popkin 1. solo
Johannes Herjö
Sennen Costa

HORN
Erik Sandberg 1. solo
Charlie Ransley
Lena Westlund
Benjamin Setsaas #

TROMPET
Jonathan Clarke 1. solo #

Rasmus Eskesen 2. solo
Lars Ole Schmidt

TROMBONE
Bettina Ejlerts Jensen 1. solo
Theis Pontoppidan Stoico 2. solo
Jacob Ringsmose

TUBA
Mattias Johansson 1. solo

PAUKER
Michael Pilgaard 1. solo

SLAGTØJ
Simon Sigfusson 1. solo
Jonas Ervolder Bové 2. solo
Malte Vendelby #

Jonas Weitling #

Marius Paschke +

KLAVER & CELESTE
Arne Jørgen Fæø +

ADMINISTRATION / TEKNIK
Lasse Rich Henningsen, adm. direktør
Tecwyn Evans, kunstnerisk chef
Rasmus Bundgaard, økonomichef
Anders M. Christensen, orkesterchef
Anne Rom Aaen, producent
Anna Marie Falk, marketingkoordinator
Tanja Klitgaard, sekretær
Ian Phillis, nodearkivar
Tommy Clausen, bogholder
Peter H. Andersen, produktionsleder
Anders Sproegel, regissør

# kontraktansat
+ assistent

THE SOUND OF CLIMATE 
Torsdag den 22. marts kl. 17.00 & kl. 19.30



PROGRAM
Linda Leimane    Enantiomorphic Chambers for orkester                 (ca. 10 min.)
(1989)     
        
   
Peter Tjajkovskij   Koncert nr. 2 for klaver og orkester, G-dur, op. 44            (ca. 38 min)
(1840 - 1893)     Allegro brillante e molto vivace  
         Andante non troppo         
         Allegro con fuoco 

Pause

Dmitrij Sjostakovitj   Symfoni nr. 15, A-dur, op. 141                        (ca. 42 min)
(1906 - 1975)       Allegretto 
         Adagio
         Allegretto
         Adagio; Allegretto

Andris Poga, dirigent
Andris er uddannet i direktion på Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music. 
Han studerede filosofi på University of Latvia og direktion på Vienna 
University of Music and Performing Arts.

Fra 2021 har Andris Poga været chefdirigent for Stavanger Symfoniorkester, 
efter han fra 2013 var musikchef for Latvian National Symphony Orchestra 
(LNSO), hvor han fortsætter som kunstnerisk rådgiver. Andris har 
samarbejdet med store orkestre som bl.a. NDR Elbphilharmonie Orchester 
Hamburg, Tonhalle-Orchester Zürich, Gewandhausorchester Leipzig, 
SWR Symphony Stuttgart og NHK Symphony Orchestra, Tokyo. Han har 
endvidere dirigeret Wiener Symphoniker, Saint Petersburg Philharmonic, 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orchestre National de France, 
Royal Philharmonic Orchestra, Hong Kong Philharmonic og Sydney 
Symphony Orchestra.

I 2010 var Andris Poga den første prisvinder af Evgeny Svetlanov 
International Conducting Competition, som for alvor skød ham ind på den 
internationale scene. 
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tis “Andris Poga displayed a natural, overwhelming 

presence, with an outstanding technique, 
a fantastic arm, and tireless energy.” 

Le Figaro

Linda Leimane
Den unge lettiske komponist Linda Leimane er 
uddannet på konservatoriet i Riga - først med 
musikteori og historie som sidefag og siden også 
med komposition. Efterfølgende har hun gjort 
yderligere studier i Lyon og har siden vundet et 
væld af konkurrencer og priser. Hendes musik 
er blevet opført med stor succes over det meste 
af Europa. 

Enantiomorphic Chambers
I 1964 lavede Robert Smithson en skulptur 
kaldet Enantiomorphic Chambers, der med stor 
opfindsomhed udnyttede vores toøjede natur til 
et underfundigt metafysisk mål. Når beskueren 
træder mellem de to kamre, ser beskueren sit 
spejlbillede annulleret af præcist koordinerede 
spejle, og på denne måde lykkes det Smithson at 
”eliminere den bevidsthed, der regulerer binært 
syn.” Linda Leimane har i sit orkesterværk ladet 
sig inspirere til at skabe et værk, som udvikler 
sig gennem enorme klangflader, der spejler sig 
organisk i hinanden.

Peter Tjajkovskij 
Tjajkovskij viste fra sin tidlige ungdom et stort 
musikalsk talent, men blev af sine forældre 
kraftigt opfordret til at tage sig en ”rigtig” 
uddannelse. Efter sin skolegang blev han derfor 
uddannet jurist og fik efter studierne arbejde 
i justitsministeriet. Han mistrivedes utroligt 
som jurist, og musikken blev ved med at være 
Tjajkovskijs foretrukne beskæftigelse. Da Anton 
Rubenstein i 1862 åbnede musikkonservatoriet 
i Sankt Petersborg, blev Tjajkovskij hurtigt elev. 
Talentet fornægtede sig ikke, og han blomstrede 
og udviklede sig med stor hast og kunne derfor, 
efter endte studier i 1866, tiltræde som professor i 
musikteori ved det nye konservatorium i Moskva, 
som blev etableret af Antons broder Nikolaj 
Rubenstein. Musikken var nu endelig blevet 
Tjajkovskijs levevej, og han kunne helt hellige sig 
sin store passion. Efter mange op- og nedture, 
både kunstnerisk og personligt, etablerede 
Tjajkovskij sig i løbet af 1870’erne som en 
førende komponist, ikke bare i Rusland, men 
også i Europa og Amerika. Efter at have oplevet 

stor succes på en omfattende turné gennem 
Europa i midten af 1870’erne blev Tjajkovskij, 
under arbejdet på sin fjerde symfoni, ramt af 
sin hidtil største krise, men ved et lykketræf kom 
han i forbindelse med den yderst velhavende 
Nadesjda von Meck. Hun var enke efter ingeniør 
Karl Otto Georg von Meck, der med Nadesjdas 
hjælp og opbakning havde tjent svimlende 
summer på at etablere jernbanenetværket i 
Rusland. Nadesjda blev Tjajkovskijs mæcen, og 
hun tildelte ham en årlig pension, der gav ham 
arbejdsro og mulighed for helt at hellige sig sit 
kompositoriske virke. De to havde en omfattende 
brevkorrespondance, men mødtes aldrig ansigt 
til ansigt.

Klaverkoncert nr. 2     
I modsætning til den langt overvejende del 
af komponister, som op gennem historien 
komponerede klaverkoncerter, havde Tjajkovskij 
ikke selv en karriere som klavervirtuos. På trods 
af dette faktum gav Tjajkovskij sig i kast med at 
skrive sin første klaverkoncert, som han tiltænkte 
sin gode ven, klavervirtuosen Nikolaj Rubinstein. 
Arbejdet kom til at volde Tjajkovskij mange 
problemer, og han kæmpede med at finde 
passende virtuose passager, men efterhånden 
løste tingene sig, og Tjajkovskij kunne med 
spænding og begejstring spille koncerten 
for Nikolaj Rubinstein juleaften 1874. Efter en 
lang og pinlig tavshed udbrød Rubinstein, at 
koncerten ikke duede til noget som helst, at den 
var umulig at spille, og at det i det hele taget 
var et underlødigt værk – og hvis Tjajkovskij 
ikke lavede gennemgribende ændringer, ville 
han ikke spille værket. Den notorisk hidsige 
og humørsyge Tjajkovskij blev rasende og 
svarede: ”… Jeg laver ikke én eneste node 
om, og jeg lader den trykke i netop den form, 
den har i dag!” Således genfortalte Tjajkovskij 
selv begivenheden nogle år senere i et brev 
til sin mæcen, Nadesjda von Meck. Koncerten 
blev som bekendt sidenhen yderst populær, 
godt hjulpet på vej af Franz Liszts stjerneelev, 
Hans von Bülow, som uropførte koncerten på en 
Amerikaturné.

Med denne historie in mente kan man måske 

undre sig over, at Tjajkovskij allerede få år 
senere igen gav sig i kast med at skrive en ny 
klaverkoncert. Igen er det Tjajkovskijs plan, at 
koncerten skal spilles af Nikolaj Rubenstein, 
men heller ikke med denne koncert lykkedes den 
plan, da Rubenstein blev syg og døde i 1881. 
Da Tjajkovskij i slutningen af 1879 påbegyndte 
arbejdet med koncerten, skrev han i et brev til 
mæcen, von Meck: ”Et nyt musikalsk barn er 
ved at vokse op, og dets karakter begynder så 
småt at tage form, men jeg prøver på at holde 
lidt tilbage på det sædvanlige feberagtige jageri, 
som altid får dårlig indflydelse på mine arbejder.” 
Det er altså en fokuseret og afklaret komponist, 
som går i gang, men ligesom med den første 
klaverkoncert blev tilblivelsesprocessen hård 
og lang. Den nye koncert blev fyldt med 
virtuose passager, store dramatiske udsving og 
indsmigrende, skønne melodier, der griber én 
om hjertet – og det kan undre, at koncerten ikke 
har vundet større udbredelse end den har.

1. sats: Med stor patos indledes koncerten, men 
hurtigt drejes musikken i en mere lyrisk retning – 
solisten og orkesteret komplementerer hinanden 
i en smuk og intens dialog, som efterhånden 
giver solisten plads til at udfolde sin virtuositet. 

2. sats: En smuk og eftertænksom sats, hvor 
klaveret efter sin inderlige intro deler scenen 
med en soloviolin og en solocello.

3. sats: Efter en stor og dramatisk 1. sats og en 
inderlig og drømmende 2. sats bliver musikken 
i finale-satsen mere dansant, festlig og mere 
umiddelbar i sit udtryk, og koncerten bringes på 
denne måde til en festlig afslutning. 

Dmitrij Sjostakovitj
Sjostakovitj levede igennem én af Ruslands 
mest dramatiske og skelsættende perioder; 
som barn oplevede han den russiske revolution 
1917, senere Stalins magtovertagelse og hele 
opbygningen af sovjetregimet. Han levede i 
Sankt Petersborg under nazisternes belejring, 
hvor hungersnød og ekstrem kulde gjorde livet 
til en prøvelse. Han oplevede to gange i løbet 
af sit liv at falde i unåde hos sovjetregimet, som 

En solocello overtager scenen med en smuk 
grædende melodi, som er konstrueret som et 
tolvtone-tema. Teksturen gennem hele denne 
sats er gennemsigtig og sparsom. Dette kunne 
være på grund af Sjostakovitjs smertefulde og 
invaliderende poliolammelse i højre hånd, som 
besværliggjorde kompositionsarbejdet i hans 
sidste år.

3. sats: Overgangen til den spøgefulde scherzo 
er en musikalsk hentydning til Richard Strauss, 
Ein Heldenleben, hvor Strauss med parallelle 
kvinter i fagotterne håner sine musikalske 
kritikere. Sjostakovitj fremviser i denne sats 
alt sin ungdommelige sans for det absurde og 
groteske.

4. sats: Alvoren vender tilbage i denne underfulde 
finalesats. Satsens omdrejningspunkt er i 
begyndelsen to Wagner-motiver fra henholdsvis 
forspillet til Tristan og Isolde og skæbnemotivet fra 
Ringen. Senere blander motiver fra Sjostakovitjs 
egen syvende symfoni og Beethovens Egmont 
ouverture sig. Gennem hele satsen holdes 
musikken tilbage og synes aldrig at bringes til 
den forventelige finalekulmination. I stedet synes 
musikken til slut nærmest at gå i en stratosfærisk 
opløsning.

© Jan Mygind, januar 2022

erklærede ham formalist og dermed fratog ham 
alle sine stillinger og forbød hans musik at klinge. 
Samtidig oplevede Sjostakovitj perioder, hvor 
han blev hyldet som Sovjets ubestridte største 
komponist – både i vesten og hjemme i Sovjet. 
Igennem hele sit liv lykkedes det Sjostakovitj at 
skabe musik, som på den ene side var original 
og oprigtig i sit udtryk, men som samtidig i langt 
overvejende grad passede ind i, hvad der under 
Stalins ledelse kunne høres som ”rigtig” musik 
– det vil sige, musik som kunne opbygge og 
understøtte Sovjetregimet. 

Symfoni nr. 15
Det er som om, at Sjostakovitj, da han i 1971 
komponerede sin 15. symfoni, godt var klar 
over, at dette ville blive hans sidste symfoni. 
Den repræsenterer i hvert fald en opsummering 
af hele hans lange musikalske karriere belyst 
gennem et væld af musikalske citater – både 
fra egne værker, men også fra komponister så 
forskellige som Rossini til Wagner. Efter at have 
brugt kor- eller sangsolister i de to foregående 
symfonier vender han i sin sidste symfoni tilbage 
til en traditionel instrumental symfonisk form 
med fire satser. Den 15. symfoni er et gådefuldt 
værk, der både fremkalder en ungdommelig 
ubekymrethed i de korte 1. og 3. satser – og som 
en skærende kontrast - den dybe alvorsfulde og 
tragiske musik i 2. og 4. satserne. 

1.  sats: Sjostakovitj udtalte om denne sats, at 
man her hørte ”barndommen, en legetøjsbutik, en 
skyfri blå himmel”, men som altid med Sjostakovitj 
er der et dybere lag i musikken. Dirigenten Kurt 
Sanderling beskrev ”legetøjsbutikken” som et 
uhyggeligt scenarie, hvor dukkerne hænger 
livløse og først bliver bragt i spil, når de trækkes 
i snoren. Denne uhygge kunne hænge sammen 
med, at Sovjets største legetøjsbutik lå placeret i 
Moskva lige over for KGB’s hovedkontor for tortur. 
Prøver Sjostakovitj mon at fortælle os, at vi alle 
blot er marionetter? Et vigtigt musikalsk element 
i denne sats er temaet fra Rossinis William Tell 
ouverture – et af Stalins yndlingsmusikstykker.

2. sats: En dyster og alvorsfuld koral i 
messingblæserne indleder denne mørke sats. 

“Sjostakovitj udtalte om 1. sats, 
at man her hører ’barndommen, 
en legetøjsbutik, en skyfri blå 
himmel’, men som altid med 
Sjostakovitj er der et dybere lag i 
musikken.” 

Lukas Geniusas, klaver
Den russisk-litauiske pianist, Lukas Geniušas, har 
slået sit navn fast som en af de mest spændende 
og markante kunstnere af sin generation. Lukas 
er født i Moskva i 1990 og er uddannet på The 
Chopin Music College i 2008. Han har vundet 
flere store internationale konkurrencer, bl.a. 
Tjajkovskij-konkurrencen 2015 i Moskva og den 
internationale Chopin-konkurrence 2010.

Med en medfødt nysgerrighed og omfattende 
musikalsk interesse udforsker Lukas flere genrer 
– fra barok til værker af nutidige komponister. 
Hans repertoire spænder fra Beethovens 
klaverkoncert til Hindemiths Ludus Tonalis 
og John Adams samt en stor interesse for det 
russiske repertoire som Tjajkovskij, Rachmaninov 
og Prokofjev. Han er en flittig kammermusiker og 
en yderst eksperimenterende performer, som 
nyder at arbejde på nye værker af moderne 
komponister samt genoplive sjældent opførte 
værker.

Siden 2015 har Lukas Geniušas været en vigtig 
del af ”Looking at the Stars” – et frivilligt projekt i 
Toronto, hvor formålet er at bringe klassisk musik 
ud til institutioner og organisationer som f.eks. 
fængsler, hospitaler og krisecentre, hvor folk 
normalt ikke har mulighed for at opleve musikken 
live i traditionelle omgivelser.
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