
PROGRAM
Gustav Mahler Blumine – symfonisk sats  (ca. 8 min.)
(1860-1911)

Béla Bartók Koncert nr. 2 for klaver og orkester (ca. 26 min.)
(1881-1945) Allegro
 Adagio – Presto – Adagio 
 Allegro molto

PAUSE

Johannes Brahms Symfoni nr. 2, D-dur, op. 73  (ca. 43 min.)
(1833-1897) Allegro non troppo
 Adagio non troppo
 Allegretto grazioso (Quasi Andantino)
  – Presto ma non assai
 Allegro con spirito

Gustav Mahler: Blumine  
– symfonisk sats
Et musikalsk hittebarn
Historien om denne otte minutter korte sats 
af den store østrigske komponist Gustav 
Mahler – ophavsmand til timelange sym-
fonier – er egentlig ganske enkel. Den var 
oprindelig 2. sats af hans 1. symfoni i fem 
satser. Men efter mange omarbejdelser 
skrottede han satsen og opførte den al- 
drig senere. Han lod symfonien med de fire 
omarbejdede satser trykke i en ’endgültige 
Fassung’. Punktum! 

Blumine (= blomster-(verden)) blev kom-
poneret i 1884 i Kassel som den første 
af syv satser som teatermusik til Joseph 
Victor von Scheffels dramatiske digt Der 
Trompeter von Säckingen. Denne serenade-
sats med en lang trompetsolo inkluderede 
Mahler direkte som 2. sats i sin 1. symfoni, 
komponeret fra 1887-1888 i Leipzig. I den 
femsatsede skikkelse blev symfonien op-
ført som tonedigt tre gange under Mahlers 
ledelse i Budapest 1889, i Hamburg 1893 
og Weimar 1894. Hver gang med store æn-
dringer i de fire andre satsers instrumenta-
tion, der voksede voldsomt i størrelse.

Ved den næste opførelse i Berlin 1896 
havde han slettet Blumine-satsen og også 
de mange titler, satserne oprindelig havde 
været forsynet med. I 1899 blev værket 
trykt hos Weinberger - og i 1906 hos Uni-
versal Edition som ’endgültige Fassung’ 
som 1. symfoni uden Blumine-satsen og 
programtitler. 

Eksistensen af Blumine gik i glemme- 
bogen, indtil musikforskeren Donald 
Mitchell skulle researche for en stor 
Mahler-monografi. I 1966 fandt han i en 
manuskriptkopi af Hamburg-versionen af 
1. symfoni et indstik af nodepapir. Det in-
deholdt Blumine. I 1967 uropførte Benjamin 
Britten satsen som en del af hele den femsat-
sede, rekonstruerede Hamburg-version.

Siden har forskere og dirigenter diskuteret, 
om man skulle sætte den ind igen i den 
”endgültige Fassung” fra 1906. Imod taler 
den forskel mellem Blumines lille orkes-
terbesætning og den reviderede symfonis 
kæmpeorkester og dertil Mahlers klare 
beslutning om at fjerne den. For taler det 
faktum, at Blumine har leveret stof, temaer 
og motiver til flere af de øvrige fire satser. 
Den har på flere ledder være en urkilde til 
1. symfoni, som Mahler på et tidspunkt i 

processen har kaldt ”Aus dem Leben eines 
Einsames”.
Som andre hittebørn må vokse op og lære 
at stå på egne ben, står Blumine nu alene 
og spilles oftest som en selvstændig sym-
fonisk sats.

Béla Bartók: Koncert nr. 2 for klaver 
og orkester (1931)
Bondemusik
I sin ungdom begyndte Bartók at studere 
sit lands oprindelige bondemusik og lod sig 
med årene inspirere heraf også i sit kom-
positoriske arbejde. Det blev simpelthen 
en kilde til et helt nyt musikalsk univers. I 
en artikel, Om bondemusikkens indflydelse 
på vor tids musik, 1921 nævner han tre 
muligheder for at anvende folkeligt stof 
fra Balkan-landene: 1) at lave moderne ar-
rangementer af eksisterende melodier, 2) 
at efterligne østeuropæisk folkestil i egne 
kompositioner og 3) at indoptage stilen 
i sig og gøre den til sin egen moderne og 
personlige kompositionsstil. Siden 30’erne 
hørte Bartóks store værker til 3. kategori.
Den 2. klaverkoncerts tre satser forløber 
i, hvad man har kaldt en bueform. Første 
og sidste sats deler materiale, og den lang-
somme sats har et midterafsnit i et forry-
gende tempo. Det giver følgende forløb:
A –  B-C-B – A variant
Selve musikken er egentlig enkel og fest-
lig i de to relaterede ydersatser. 1. sats 
indledes med to musikalske hovedidéer: 
trompetens fanfareagtige motiv og kla- 
verets livlige, fremadstormende korte tema. 
Begge står i strålende G-dur – klaveret med 
en afsluttende snurrig mol-drejning. Skønt 
begge melodier bliver forsynet med kradse 
akkorder, vænner man sig efterhånden til at 
overhøre de skarpe dissonans-omgivelser 
og ind til den festlige musik. Undervejs i 
satsen hører vi begge melodier spillet i om-
vending, altså spejlvendt og spillet bagfra 
– som et variationsmiddel.  
Som bærere af fanfaremotivet domine-
rer messingblæserne det klanglige billede 
sammen med klaveret. Et særligt fænomen 
dukker jævnlig op. Fanfaremotivet genta- 
ges oven i hinanden med kortere og kortere 
afstand i en stadig fortætning. Det virker 
både kulminerende og opbremsende – som 
overgang til et nyt afsnit.

Midtersatsen er et fint eksempel på, hvad 
man har kaldt Bartóks ”nattemusik”. Stry-
gernes sfærisk tynde akkordklange danner 
et smukt, mystisk farvet univers – et af 
Bartóks varemærker. Herpå svarer klaveret 

med stillestående, forsirede motiver i en 
sært tom oktavklang.

Sidste sats genanvender som sagt de to 
hovedmotiver fra 1. sats. Dog starter satsen 
med sin egen idé: to pumpende pauketoner 
som akkompagnement til klaverets hidsigt 
gentagne toner af en femtones melodi. 
Denne melodi udvikler sig i satsen over 
en ottetonig skala (1-½-1-½-etc. skalatrin). 
Det giver den et eksotisk præg.    

Johannes Brahms: Symfoni nr. 2, 
D-dur (1877)
En forårssymfoni
Den unge Brahms drog i 1853 på en dan-
nelsesrejse til Liszt i Weimar og dernæst 
til Düsseldorf, hvor Schumann tilbragte 
sine sidste seks år, inden sygdom og 
sindslidelse tog livet af ham. Mødet med 
Schumann blev til venskab, og i en artikel 
udråbte Schumann Brahms som musikkens 
nye Messias. Men der skulle gå mange år, 
inden Brahms for alvor brød igennem som 
komponist i de store symfoniske genrer.

Det var sporene fra Beethoven, der 
skræmte ham – både i symfonien og kla-
verkoncerten. I begge genrer måtte Brahms 
bruge mere end 10 år på at skrive sig  
igennem det beethovenske forbillede for at 
blive fri af det.

Efter 21 års møjsommeligt arbejde afslut-
tedes den dramatisk rugende 1. symfoni i 
1876. Året efter fulgte den meget lysere 2. 
symfoni, skrevet under et sommerophold 
ved den smukke Wörthersee.
I denne som i de tre andre symfonier arbej- 
der Brahms med en tæt relation mellem de 
enkelte temaer - også på tværs af satserne 
efter Schumanns forbillede.

Symfoniens første sats starter med et ned-
adgående drejemotiv i basserne. Dette – i 
sig selv meget anonyme motiv – sammen-
binder en række temaer i første sats. Hen 
mod slutningen af satsen broderer en lang 
melankolsk hornsolo over drejefiguren. 

Tredje sats indledes med et tema, der har 
drejefiguren i opadgående bevægelse, 
mens finalens tema starter med den ned-
adgående bevægelse. På denne måde ska-
bes der enhed i en række satser, der ellers 
er præget af en mangfoldighed af idéer og 
naturstemninger.
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Hans Graf er født nær Linz, hvor han stu-
derede violin og klaver. Efter diplomek-
samen i klaver- og dirigentstudier ved 
Musikhochschule i Graz fortsatte han 
sine studier i Italien. Hans Graf er kendt 
for sit vidtspændende repertoire og sin
kreative programlægning, og han er en 
af nutidens mest respekterede dirigenter 
med optrædener over hele verden. Hans 
Graf blev i 2001 nomineret til Chevalier 
de l’Ordre de la Legion d’Honneur af 
den franske regering for sin udbredelse 
af fransk musik i verden, og i 2007 blev 
han tildelt Träger des Goldenen Ehren-
zeichens der Republik Österreich. Han 
modtog i januar 2018 en Grammy. Siden 
2013 har han været professor i orkester-
direktion ved Universität Mozarteum i 
Salzburg. Hans Graf gæstede sidst Aal-
borg Symfoniorkester i efteråret 2018 og 
er i denne sæson vores 2. gæstedirigent.

Hans Graf, dirigent

Tzimon Barto er født og opvokset i Flo-
rida. Allerede som femårig fik han sin 
første klaverundervisning af sin farmor. 
Fra 1981-1985 studerede han ved den 
ikoniske musikpædagog og pianist Ade-
le Marcus på Juilliard School of Music 
i New York. Her vandt han Juilliard- 
konkurrencen, og to år i træk vandt han 
Gina Bachauer-konkurrencen. 1989 blev 
et afgørende år i Bartos karriere; han 
debuterede på Wien Musikverein med 
dirigent Christoph Eschenbach, og hans 
første koncertoptagelse blev udgivet 
på EMI. På opfordring af Herbert von  
Karajan optrådte han på Salzburg Festi-
val det følgende år, og herefter har Barto 
haft travlt med optrædener over hele ver-
den. Barto har mange talenter. Han taler 
fem sprog, og i 2001 udgav han bogen 
A Lady Of Greek Origin, der i 2008 blev 
iscensat i Frankfurt og Wien. I 2006 stif-
tede han The Barto Prize – en internatio-
nal konkurrence, der sætter fokus på mo-
derne klaverkompositioner. Det vindende 
værk er med i Bartos koncertplan.

Tzimon Barto, klaver
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Læs om alle vores kommende koncerter: 
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1. VIOLIN
Yana Deshkova 1. alt. koncertmester 

Vesselin Demirev 1. alt. koncertmester 

Christine Langer 3. koncertmester

Olga Daniluk

Christian Gottschalck 

Thomas Rokkjær

Else Marie Tolbøll

Christina G. Rudan

Michael Hübner

Christian Thordal-Christensen 

Igor Vitenson

Synnøve Gustavsson

2. VIOLIN
Alexandr Dzyubinsky 1. solo 

Olga Vitenson 2. solo

Taras Daniluk

Ludmila Landa

Mark Cherry

Mette Marie Matthiesen 

Boris Grinman

Jette Rosendal 

Jaroslaw Nierychlo

BRATSCH
Evdokia Ershova 1. solo 

Arabella Bozic 2. solo

Vladimir Bochkovskiy

Jonatan Sjølin

Elsebeth Schmidl 

Ruben Kristensen

Anna Dahl

Vakant

CELLO
Francisco Vila 1. solo (orlov) 

Matthias Hehrmann 2. solo

Ian Phillis

Vincent Stadlmair

Hanne Houengaard

Kirsten Martinsen

KONTRABAS
Ivan Medvedev 1. solo

Jeffrey White 2. solo 

Arly Wehner

Ian Berg

FLØJTE
Claus Ettrup Larsen 1. solo

Camille Guenot 2. solo

Ida Marie Sørmo

ALVORLIG 
GLÆDE
Torsdag den 17. januar 2019 kl. 19.30
Koncertsalen i Musikkens Hus

Dirigent:  Hans Graf
Solist:   Tzimon Barto, klaver
Koncertmester:  Yana Deshkova

D
er tages forbehold for trykfejl og ret til æ

ndringer

DU KAN MØDE OS HER:

facebook.com/aalborgsymfoni

@aalborg_symfoniorkester

aalborgsymfoni.dk

OBO
Judith Blauw 1. solo

Jenny Sjöberg 2. solo 

Vakant

KLARINET
Leah Aksnes 1. solo

Randi Østergaard 2. solo

Lisbet Binderup Thordal 

FAGOT
Sheila Popkin 1.solo

Vakant

Sennen Costa 

HORN
Erik Sandberg 1. solo

Lauren Robinson

Johan Wahlgren

Isaac Shaw

TROMPET
Rasmus Eskesen 1. solo

Lars Ole Schmidt 2. solo 

Vakant

BASUN
Bettina Ejlerts Jensen 1. solo

Theis Stoico 2. solo

Jacob Ringsmose basbasun

TUBA
Mattias Johansson 1. solo

PAUKER
Michael Pilgaard 1. solo

SLAGTØJ
Simon Sigfusson 1. solo

Jonas Ervolder Bové 2. solo

HARPE
Mette Nielsen 1. solo

–
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Kommende koncerter:

Pro Musica    Lørdag den 19. jan. 2019 kl. 14.00
Tubatryllerier, uropførelse og operakvartetter  

Giselle - Den Kongelige Ballet   Tirsdag den 29. jan. 2019 kl. 20.00  
i Aalborg Kongres & Kultur Center
Balletten er på turné med Aalborg Symfoniorkester  

P2 Prisen 2019    Torsdag den 14. feb. 2019 kl. 19.30 
sendes direkte på DR P2  

Mahlers 7. symfoni    Torsdag den 28. feb. 2019 kl. 19.30
i samarbejde med Randers Kammerorkester og studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium 


