AALBORG SYMFONIORKESTER

OBO

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
Jaroslaw Nierychlo

Judith Blauw 1. solo
Jenny Sjöberg 2. solo
Vakant

2. VIOLIN
Olga Vitenson 1. solo
Taras Daniluk 2. solo
Ludmila Landa
Mark Cherry
Mette Marie Matthiesen
Boris Grinman
Amandus Lind
Synnøve Gustavsson
Violina Petrova

BRATSCH
Evdokia Ershova 1. solo
Geeta Nazareth 2. solo
Vladimir Bochkovskiy
Jonatan Sjølin
Ruben Kristensen
Elsebeth Schmidl
Anna Dahl

CELLO
Jacob la Cour
Matthias Hehrmann 2. solo
Vincent Stadlmair
Hanne Houengaard
Kirsten Martinsen
Vakant

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

FAGOT
Sheila Popkin 1.solo
Simone Cipriano 2. solo
Sennen Costa

Erik Sandberg 1. solo
Johan Wahlgren 2. solo
Lena Westlund
Ingrid Sandsted

TROMPET
Camilla Simensen 1. solo
Rasmus Eskesen 2. solo
Lars Ole Schmidt

BASUN
Bettina Ejlerts Jensen 1. solo
Theis Stoico 2. solo
Jacob Ringsmose basbasun

MÆRK MAGIEN

LUK MUSIKKEN IND

KOMMENDE KONCERTER
Pro Musica
Søndergård & franske klange
Langsom lørdag – Fantastiske fløjter
Video Games in Symphony
Star Wars
Harry Potter
Ung stjerne & Beethovens 6.

lørdag den 14. september kl. 14.00, Øvre foyer i Musikkens Hus
torsdag den 19. september kl. 19.30
lørdag den 21. september kl. 14.00, Øvre foyer i Musikkens Hus
torsdag den 26. september kl. 19.30
tirsdag den 1. oktober og onsdag den 2. oktober kl. 20.00 i AKKC
torsdag den 10. oktober kl. 19.00
torsdag den 24. oktober kl. 19.30

TUBA
Mattias Johansson 1. solo

PAUKER
Michael Pilgaard 1. solo

SLAGTØJ
Simon Sigfusson 1. solo
Jonas Ervolder Bové 2. solo

HARPE

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

ADMINISTRATION / TEKNIK

Camille Guenot 1. solo
Osrath Weinberger 2. solo
Ida Marie Sørmo

SPONSORER

HORN

KONTRABAS

FLØJTE

Der tages forbehold for trykfejl og ret til ændringer

1. VIOLIN

Mette Nielsen 1. solo

Anders M. Christensen, konstitueret musikchef
Anna Marie Falk, marketingkoordinator
Anne Rom Hansen, pædagogisk-/projektmedarbejder
Ian Phillis, nodearkivar
Tommy Clausen, bogholder
Ann-Brit Johansen, planlægningskoordinator
Peter H. Andersen, produktionsleder
Ulrik Engsig, regissør

Torsdag den 26. september kl. 19.30
Video Games in Symphony
Introduktion ved dirigent Eímear Noone kl. 18.30,
Koncertsalen i Musikkens Hus
Køb billet på aalborgsymfoni.dk – og læs om alle vores koncerter
Du kan møde os her:

facebook.com/aalborgsymfoni

@aalborg_symfoniorkester

GRAF & NORDISKE
STEMNINGER
Torsdag den 12. september 2019 kl. 19.30 i Koncertsalen, Musikkens Hus
Dirigent
Solist
Koncertmester

Hans Graf
Katia Skanavi, klaver
Yana Deshkova

PROGRAM

Edvard Grieg

Norske danse, op. 35				
Allegro marcato
Allegretto tranquillo e grazioso
Allegro moderato alla Marcia
Allegro molto

(ca. 17 min.)

Edvard Grieg
		
		
		

Koncert for klaver og orkester, a-mol, op. 16		
Allegro molto moderato
Adagio
Allegro moderato molto e marcato

(ca. 30 min.)

Symfoni nr. 5, Es-dur, op. 82			
Tempo molto moderato. Allegro moderato - Presto
Andante mosso, quasi allegretto
Allegro molto. Misterioso

(ca. 30 min.)

Pause
Jean Sibelius
(1865 - 1957)
		
		

GRIEG AND SIBELIUS HAVE ESTABLISHED A NEW
LANGUAGE AND BROUGHT TO THE WORLD
THIS “NORTHERN” FEELING IN THEIR MUSIC,
CONSERVATIVE IN A WAY AND VISIONARY ON THE
OTHER SIDE.
HANS GRAF

Sådan udtrykker Grieg sig om sit eget virke som komponist
og rammer således ganske præcist, hvori hans mesterskab
bestod – han var den lille forms mester. Ude i Europa var han
blevet berømt for sine samlinger af klaverstykker, som ofte
hentede sin inspiration i den norske folkemusik og for sine
smukke og enkle sange, der også ofte hentede tekst og inspiration i de nordiske egne.

© Gueorgui Pinkhassov

Edvard Grieg
(1843 - 1907)
		
		
		

”Kunstnere som Bach og Beethoven har oppe i højderne bygget kirker og templer. Jeg ville, som Ibsen udtrykker det i sine
sidste dramaer, bygge boliger for mennesker, hvor de kan føle
sig hjemme og lykkelige.”

Katia Skanavi, klaver
Katia Skanavi er af græsk/russisk familie og født i Moskva.
Her begyndte hun sine musikalske studier på School for
Gifted Children, og i en alder af 12 år gav hun sin første
offentlige koncert med orkester. Katia Skanavi har imponeret både publikum, anmeldere og musikerkolleger med sit
levende klaverspil og følsomme musikalitet. Katia var finalist i Van Cliburn-konkurrencen, og hun har en høj status hos
musikere som Leonidas Kavakos, Yuri Bashmet og Gidon
Kremer. Hun er værdsat for en rig og levende tonepalette og
en virtuositet, der er forbundet med en intuitiv og tankevækkende fortolkning. Katia har optrådt på flere forskellige europæiske festivaler, herunder La Roque d’Anthéron, Lockenhaus, Schubertiade blandt mange andre. Hun har spillet med
en lang række orkestre i Europa og USA med bl.a. symfoniorkestre i Cincinnati, Dallas, Indianapolis og San Francisco.

De fire satser tager deres udgangspunkt i den norske dans
halling, der, som navnet antyder, stammer fra Hallingdalen,
som er et af de store dalstrøg på Østlandet i Norge. Satserne
forløber alle i tre dele med en kontrasterende mellemdel
– musikken er fyldt med bordunkvinter og folkelige, rytmiske
accenter.
Klaverkoncert
Blandt Griegs mest berømte værker hører klaverkoncerten.
Den blev komponeret i Søllerød nord for København og blev
dedikeret til vennen og pianisten Edmund Neupert, som også
med stor succes uropførte koncerten i København for et begejstret publikum bestående af blandt andre Gade, Rubinstein
og Hartmann. Med koncerten trådte Grieg ind på den store
scene og skabte den første skandinaviske virtuose klaverkoncert i stil med Chopin og Liszt. En begejstret Hans von Bülow
udnævnte prompte Grieg til Nordens Chopin.
1. sats: Den første sats vækker minder om Schumanns klaverkoncert, og gennem hele satsen vedkender Grieg sig sin fascination af den tyske romantik. Efter at hovedtemaet er blevet
behandlet af både orkester og klaver, præsenteres det smukke
og sangbare sidetema af celloerne. Satsen kulminerer med en
virtuos og pompøs kadence.
2. sats: En særlig længselsfuld og drømmende tone hensætter os i en næsten meditativ ro oven på 1. satsens dramatiske
afslutning. Og uden pause ledes vi til finalen.
3. sats: Den norske folketone synes først for alvor at melde
sig på banen i denne fyrige finalesats, som vækker minder om
den norske dans halling og hardangerfele (en hardangerfele
er et norsk folkemusikinstrument – en variant af violinen. Ud
over de fire strenge, som en almindelig violin har, har den
ydermere fire-fem underliggende resonansstrenge.)

Hans Graf, 2. gæstedirigent
Hans Graf er født nær Linz, hvor han studerede violin og
klaver. Efter diplomeksamen 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 Ehrenzeichens der Republik Österreich. Han modtog i januar 2018 en Grammy. Siden 2013
har han været professor i orkesterdirektion ved Universität
Mozarteum i Salzburg. Hans Graf gæstede sidst Aalborg
Symfoniorkester i marts 2019.

Hans Sitt blev så begejstret for værket, at han gav sig i kast
med at lave en udgave for orkester.

Jean Sibelius

Allerede som ganske ung blev Grieg hjemme i Norge opfordret af den nationale musikhelt Ole Bull til at drage til musikkens absolutte mekka, Leipzig, for at studere. Det gjorde
Grieg, og for en tid blev han opslugt af det tyske romantiske
tonesprog hos Mendelssohn og særligt Schumann. Han mødte
også landsmanden Richard Nordraak, som var en norsk
idealist og ildsjæl, der førte Grieg tilbage til det nordiske
tonesprog.
Norske danse
De norske danse blev oprindelig komponeret for firhændigt
klaver, men Griegs tjekkiske ven violinisten og dirigenten

Igennem århundreder havde den finske befolkning været
kastebold mellem det svenske kongerige og det russiske
kejserdømme. Den storslåede og barske finske natur bed også
fra sig og resulterede blandt andet i en regulær hungersnød i
årene 1866 - 1868, hvor cirka 15 % af befolkningen omkom.
Men netop i disse år begynder det finske folk at samle sig og
kæmpe med en fornyet kraft for selvstændighed. Interessen
for finnernes egen kultur vokser støt godt hjulpet på vej af
den omfattende udgivelse af Kalevala (en samling af gamle
sagaer, sange og myter fra finsk mytologi).
I denne spændende tid fødes Jean Sibelius, og med største
naturlighed indtager han hurtigt en central position i det hastigt voksende finske kulturliv. Ungdommen bliver brugt på
at drømme om en karriere som violinvirtuos, men de mange

øvetimer og manglede selvdisciplin får Sibelius til at flytte fokus over på komposition. Efter indledende studier i
Helsinki bliver han indfanget af den tyske senromantik og
drager til Tyskland og Østrig for at studere. Opholdet i udlandet synes at gøde Sibelius’ nationalfølelse, og han begynder i disse år at planlægge store værker med udgangspunkt
i historier fra Kalevala. Det bliver blandt andet til den store
Kullervo-suite, Lemminkäinen-suiten og ikke mindst Sibelius’
signaturværk Finlandia.
Symfoni nr. 5
Da Sibelius den 8. december 1915 kunne fejre sin 50-års fødselsdag, blev det i Finland markeret nærmest som en national
festdag. I god tid inden havde den finske stat bestilt en ny
symfoni hos Sibelius, som skulle uropføres ved en stort anlagt
festkoncert på selve dagen. Publikum tog godt imod den nye
symfoni, som med sit lyse og melodiske tonesprog var betydelig lettere tilgængelig end den mørke, dystre og komplicerede
forgænger, 4. symfoni. Sibelius selv var derimod ikke tilfreds
med sit nye værk, og de efterfølgende fire år blev brugt på at
revidere og omskrive symfonien til den form, vi kender i dag.
Det er tydeligt at mærke, at Sibelius i lighed med komponister
over hele Europa i disse år befandt sig ved en skillevej. Den
nye eksperimenterende modernisme havde gjort sit indtog,
og den gamle musikalske dagsorden blev vendt på hovedet
og udfordret. Schönberg gjorde op med dur- og mol-tonalitet,
Stravinskij havde udfordret den rytmiske regelmæssighed, og
Debussy havde lavet nye klanglige eksperimenter. Sibelius
var ganske opmærksom på alle disse nye musikalske tiltag
og havde selv med sin 4. symfoni afsøgt nyt musikalsk territorium, men synes at have nået en grænse og vender i sin 5.
symfoni tilbage til et mere velkendt tonesprog.
1. sats: Symfonien indledes med rolige hornklange, hvorfra
små motiver begynder at skyde frem – de samler sig efterhånden til smukke melodier og temaer, der underbygger den
rolige pastorale karakter. Musikken arbejder sig roligt frem til
en triumferende udladning. Musikken skifter tempo og karakter. I denne scherzoprægede del fornemmer vi endnu tydeligt
motiv- og temaslægtskab med begyndelsen.
2. sats: Enkel og klarhed kunne være mottoet for denne andantesats. Et smukt og yderst enkelt tema præsenteres og bliver
efterfølgende genstand for variationer.
3. sats: Med stor energi skydes finalen i gang, og ud af denne
energiudladning vokser det berømte svanetema (”Så i dag ti
minutter i elleve 16 svaner. Et af de største indtryk i mit liv!
Herregud, denne skønhed! De kredsede længe og smukt over
mig. Forsvandt i soldisen som et glimtende sølverbånd.”)
Med hymnisk vælde og ynde bringes symfonien til en prægtig
afslutning.
© Jan Mygind

