
PROGRAM
Gustav Mahler  Des Knaben Wunderhorn
(1860-1911) – 12 sange med orkester

Revelge
Rheinlegendchen
Lied des Verfolgten im Turm
Des Antonius von Padua Fischpredigt
Wo die schönen Trompeten blasen
Lob des hohen Verstands
Der Tamboursg´sell
Wer hat dies Liedel erdacht?
Der Schildwache Nachtlied
Das irdische Leben
Trost im Unglück
Verlorne Müh’!
(ca. 54 min.)

PAUSE

Carl Nielsen Symfoni nr. 3, op. 27 – Sinfonia espansiva           
(1865-1931) Allegro espansivo

Andante pastorale
Allegretto un poco
Finale. Allegro
(ca. 39 min.)

Gustav Mahler: Des Knaben 
Wunderhorn
Det er ikke for meget sagt, at Lieder nach 
Gedichten aus Des Knaben Wunderhorn 
er indgangsportalen til Gustav Mahlers 
kunstneriske univers. Mahler var dybt 
inspireret af den folkelige digtning, som 
Clemens von Brentano og Achim von 
Arnim havde samlet i årene 1805-1808  
– omtrent samtidig med at brødrene
Grimm samlede de berømte folkeeventyr.
Det er tydeligt, at Mahler i særlig grad
var tiltrukket af den morbide ironi og
sarkasme, der knytter sig til digtene, der
i stort tal stammer fra den sene middel-
alder og tiden omkring Trediveårskrigen
1618-1648. Det er da også nærliggende at
antage, at Mahler har fornemmet en dyb
samhørighed mellem digtenes morbide
indhold og den tid, han selv levede i under
optrækket til 1. Verdenskrig:
Marchtakten i de tre uhyggelige solda-
tersange Revelge, Der Tamboursg’sell
og Der Schildwache Nachtlied skildrer
bestemt ikke den kejserlige hærs sejrrige
fremmarch, men tværtimod en march mod
nederlag, død og ødelæggelse. Ikke blot
i Wunderhorn-sangene men også i flere
af Mahlers symfonier spiller marchen en
stor, dyster rolle – og altid den samme,
aldrig heroisk.
Ironien stikker tydeligt frem i sange som
Des Antonius von Padua Fischpredigt,
hvor den hellige mand i mangel af bedre
må nøjes med flodens fisk som tilhørere;
eller i Lob des hohen Verstandes, hvor
nattergalens sangerdyst med gøgen skal
afgøres af æslet, fordi det med sine lange
øren må være eksperten: gæt selv, hvem
der vinder!
En særlig tragisk-sarkastisk tone hviler
over Lied des Verfolgten im Turm, hvor
frihedskæmperen sidder i sit fængsel
og besynger tankens frihed – eller over
Das irdische Leben, hvor det sultne barn
forgæves klager sin nød, som mor ikke
vil stille, fordi hun – med vor tids sprog –
ikke vil lægge sin mobiltelefon fra sig.
I sange som Wer hat dies Liedel erdacht?,
Rheinlegendchen, Verlorne Müh’!, Der
Schildwache Nachtlied og Wo die schönen
Trompeten blasen skildres nogle af den
romantiske kærligheds vilkår – at den
oftest er uopnåelig!: Det sårede hjerte; den
ulykkeligt elskende, der kaster sin ring i
Rhinen; pigen, der afvises; og skildvagten,
hvis liv ikke er viet til kærligheden men
til krigen. I Trost im Unglück kan hverken
han eller hun nå den anden.

Alle de stemninger, følelser og symboler 
– ja hele det sørgmuntre sindelag, der gen-
nemsyrer Wunderhorn-sangene, genfindes 
overalt i Mahlers symfonier; tydeligst i 
de første fire, men også på mere indirekte 
måde i de fire sidste.

Revelge
Om natten mellem tre og fire; skal alle vi 
soldater marchere…
Ak, broder, nu blev jeg skudt… trallali, 
trallala…
Om morgenen står skeletterne på række 
og geled. Trommen fører an. Trallali, 
trallala.

Rheinlegendchen
Hvad nytter, hvis pigen ikke vil blive hos 
mig?
Jeg kaster min ring i floden; fisken spiser 
den, fanges og serveres for kongen; kon-
gen spørger, hvis ring det er. Da siger min 
kæreste: ”Ringen tilhører mig!“

Lied des Verfolgten im Turm
Den fangne: ”Tanken er fri!“…
Pigen: ”Om sommeren er der dejligt i de 
høje vilde bjerge.“

Des Antonius von Padua Fischpredigt 
Kirken er tom ved Antonius‘ prædiken. 
Flodens fisk lytter, men svømmer bare 
videre. Prædikenen har de glemt.

Wo die schönen Trompeten blasen 
Hun: Velkommen, min kære, så længe har 
du ventet!
Han: Hvor de skønne trompeter gjalder; 
der er mit hus i det grønne græs.

Lob des hohen Verstands
Sangerdyst mellem nattergalen og gøgen. 
Æslet er dommer, for det har så lange 
øren!:
”Jeg lader dig vinde, kuk-kuk, kuk-kuk!!“

Der Tamboursg’sell 
Trommeslagerdrengen er flygtet fra 
krigens rædsler. Nu venter ham galgens 
høje hus:
”God nat, officerer, korporal, grenaderer 
… God nat, god nat“

Wer hat dies Liedel erdacht?
Mit hjerte er såret. Kom, skat, gør mig 
rask!

Der Schildwache Nachtlied 
Skildvagten: Jeg kan ikke være munter, 
når alle andre sover.
Hun: Kære dreng, du må ikke sørge. Jeg 
venter dig i rosenhaven.

Das irdische Leben
Mor, mor, jeg sulter; giv mig brød, eller 
jeg dør! 
– Ja, ja, men jeg skal lige … …
Da brødet var bagt, lå barnet i kisten.

Trost im Unglück
Husaren: Jeg kan sagtens leve uden dig!
Pigen: Det kan jeg også uden dig!
Begge: Jeg skammer mig over dig, når jeg 
er i byen!

Verlorne Müh’!
Hun: Kom kæreste dreng, jeg beder: 
Kom!
Han: Tåbelige tøs; jeg holder dig ikke ud!

Carl Nielsen: Symfoni nr 3. 
Sinfonia espansiva
Carl Nielsens indtog i det danske musikliv 
vendte op og ned på musiklivet. Gennem 
1800-tallet havde Niels W. Gades og J.P.E. 
Hartmanns ånd svævet over vandene, men 
nu var tiden inde til at slå vinduerne op 
imod det moderne, som maste sig frem i 
det internationale kulturliv.
Carl Nielsen var ikke nogen revolutionær, 
men dog en fornyer. Han skriver sig ind i 
den store symfoniske tradition fra Haydns 
tid, men tilfører den en særlig jordnær 
kolorit. Allerede de to første symfonier 
er fulde at typiske Carl Nielsen-træk, 
men tredje symfoni fra 1912 er på mange 
måder hans gennembrudsværk.
Den eksplosive fanfare, der indleder 
første sats, ligger til grund for symfoniens 
navn. Højdepunktet er en folkelig vals, 
der kunne gøre sig fint i forsamlingshuset 
i Nørre Lyndelse.
Som anden sats høres en stilfærdig pa-
storal hymne, der krones af de to sangeres 
vokalise – ikke som glamourøse stjerner, 
men som orkesterstemmer, der forlener 
hymnen med en særlig human atmosfære.
Tredje sats er en underfundigt fabule-
rende fantasi – et fint stykke naturlyrik, 
kronet af de træblæsere, især oboen, som 
Carl Nielsen holdt så meget af.
Fjerde sats; en både højtidelig og livs-
bekræftende kehraus, der udstråler al den 
optimisme, hvormed Carl Nielsen altid – 
men på meget forskellig måde – afslutter 
sine symfonier. 
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Michael Schønwandt er Aalborg Sym-
foniorkesters 1. gæstedirigent. Han har 
siden 2015 været chefdirigent for Opéra 
et Orchestre National de Montpellier. Fra 
2010-2013 var han chefdirigent for den 
Hollandske Radios Kammerfilharmoni, 
og indtil 2011 var han chefdirigent for 
Det Kongelige Kapel. Han stod i spidsen 
for succesopførelserne af Wagners Nibe-
lungens Ring på Det Kongelige Teater. 
Michael Schønwandt blev i 2011 Kom-
mandør af Dannebrogordenen. I 2014 
modtog han P2 Kunstnerprisen.

Michael Schønwandt, dirigent

Morten Frank Larsen er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium i  
Aarhus, og han tog masterclasses hos Josef Greindl og Gino Bechi. I 1991 
blev han optaget på Operaakademiet i København. Fra 1997 var han på Staats- 
theater Braunschweig, og siden 2000 har han arbejdet primært i Wien på 
både Volksoper og Staatsoper med hyppige optrædener. Siden 2005 har han 
arbejdet med Deutsche Oper i Berlin. Han havde i 2011 sin debut på Metro-
politan i New York i Strauss’ Capriccio med Renée Fleming. I 1999 modtog 
han Francesco Cristofoli-prisen, og i 2002 blev han tildelt den mest prestige-
fyldte danske pris for sangere, Aksel Schiøtz Prisen, og i 2003 modtog han 
Eberhard-Wächter-Medaljen i Wiener Staatsoper.

Morten Frank Larsen, baryton
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Henriette er uddannet på Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium i Køben-
havn og fortsatte på Operaakademiet, 
hvor hun afsluttede i 1993. Henriette 
Bonde-Hansen har i en generation været 
en af Danmarks førende sopraner. Hun 
har arbejdet på alle de store operascener 
med et repertoire, der spænder vidt. 
Henriette har med omhu og begavelse 
forvaltet sit talent og står i dag på top-
pen af sin karriere med en blomstrende,  
virtuos stemme og et enestående kunst- 
nerisk overskud.

Henriette Bonde-Hansen, sopran
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1. VIOLIN
Vesselin Demirev 1. alt. koncertmester 

Yana Deshkova 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

Boris Grinman

2. VIOLIN
Alexandr Dzyubinsky 1. solo 

Olga Vitenson 2. solo

Taras Daniluk

Ludmila Landa

Mark Cherry

Mette Marie Matthiesen 

Synnøve Gustavsson

Jette Rosendal 

Jaroslaw Nierychlo

BRATSCH
Evdokia Ershova 1. solo 

Vladimir Bochkovskiy 2. solo

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

MAHLER  
OG NIELSEN
Torsdag den 13. december 2018 kl. 19.30
Koncertsalen i Musikkens Hus

Dirigent: Michael Schønwandt
Solister: Henriette Bonde-Hansen, sopran og 
Morten Frank Larsen, baryton
Koncertmester: Vesselin Demirev

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

Bogac Ipekliogullari 2. solo

Sennen Costa 

HORN
Erik Sandberg 1. solo

Lauren Robinson

Johan Wahlgren

Lena Westlund

TROMPET
Rasmus Eskesen 1. solo

Lars Ole Schmidt 2. solo 

Gert Hattesen

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 Bové 2. solo

HARPE
Mette Nielsen 1. solo

-

ADMINISTRATION / TEKNIK
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Kommende koncerter:

Bach: Juleoratorium del 1-3  Torsdag den 20. december kl. 19.30
 Fredag den 21. december kl. 19.30 i Hirtshals Kirke
 Lørdag den 22. december kl. 15.00 i Thisted Kirke

Årets festlige nytårskoncert  Fredag den 4. januar 2019 kl. 19.30
Årets festlige nytårskoncert  Søndag den 6. januar 2019 kl. 17.00 UDSOLGT
Nytårskoncerten er på turné: Hobro, Farsø, Støvring, Morsø og Hjallerup 

Nytårskoncert for børn Søndag den 6. januar 2019 kl. 14.00


