
MOZART 
& STRAVINSKIJ
Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 19.30 i Koncertsalen, Musikkens Hus

Dirigent:   Michael Schønwandt
Solister:   Clara Thomsen, sopran
  Mathias Hedegaard, tenor
  Sten Byriel, basbaryton
Koncertmester: Yana Deshkova

SPONSORER

D
er tages forbehold for trykfejl og ret til æ

ndringer

KOMMENDE KONCERTER
Små mennesker, store instrumenter  lørdag den 2. november kl. 14.00, Øvre Foyer
Slagtøj & smuk symfoni  torsdag den 7. november kl. 19.30
Pro Musica: Romantik & død  lørdag den 9. november kl. 14.00, Øvre Foyer
Eugen Onegin (Den Jyske Opera)  fredag den 29. november kl. 19.30
Familiejulekoncert I og II  lørdag den 7. december kl. 13.00 og 15.00

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

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

1. VIOLIN
Yana Deshkova 1. alt. koncertmester 
Vesselin Demirev 1. alt. koncertmester 
Olga Daniluk
Christian Gottschalck 
Thomas Rokkjær
Else Marie Tolbøll
Michael Hübner
Christian Thordal-Christensen 
Igor Vitenson
Jaroslaw Nierychlo
Romane Queyras

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

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

CELLO
Jun Sasaki 1. solo
Matthias Hehrmann 2. solo
Vincent Stadlmair
Hanne Houengaard
Kirsten Martinsen
Deborah Josephson

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

FLØJTE
Camille Guenot 1. solo
Isabella Østenby 2. solo 
Ida Marie Sørmo

OBO
Judith Blauw 1. solo
Jenny Sjöberg 2. solo 

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

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

HORN
Erik Sandberg 1. solo
Johan Wahlgren 2. solo
Isaac Shaw

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

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

ADMINISTRATION / TEKNIK
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
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Koncerten optages af DRP2 og sendes på P2 tirsdag den 5. nov. 2019

SILENT NIGHT
MESSINGKLANG

Dirigent og solist: Ian Bousfield 
Solist: Susanna Andersson, sopran
Konferencier: Mads Steffensen
Kor: Klarup Pigekor og Nordjysk Pigekor

Torsdag den 12. december 2019 kl. 19.30



PROGRAM
Wolfgang Amadeus Mozart Serenade nr. 9, KV 320, D-dur, Posthornserenaden      (ca. 40 min.)
(1756 - 1791) Adagio maestoso - Allegro con spirito
 Menuetto: Allegretto
 Concertante: Andante grazioso
 Rondo: Allegro ma non troppo
 Andantino
 Menuetto
 Finale: Presto
 
Pause
 
Igor Stravinskij  Pulcinella - ballet (Rev. 1965)                                          (ca. 40 min.)
(1882 - 1971) Ouverture: Allegro moderato
 Serenata: Larghetto 
 Scherzino: Allegro 
 Allegro
 Andantino
 Allegro
 Ancora poco meno: Contento forse vivere
 Allegro assai
 Allegro - alla breve: Con queste paroline
 Andante: Sento dire no’ncè pace, solo tutti
 Allegro: Ncè sta quaccuna po
 Presto: Una falan zemprece
 Largo
 Allegro - alla breve
 Tarantella: Allegro moderato
 Andantino: Se tu m’am
 Allegro
 Gavotta: Allegro moderato
 Vivo
	 Tempo	di	minuetto:	Pupillette,	fiammette	d’amore
 Finale: Allegro assai

Michael Schønwandt, 1. gæstedirigent 
Michael Schønwandt er Aalborg Symfoniorkesters 1. gæstedirigent. Han har  
siden 2015 været chefdirigent for Opéra et Orchestre National de Montpellier. 
Han	har	tidligere	været	chefdirigent	for	Den	Hollandske	Radios	Kammerfilhar-
moni og Det Kongelige Kapel. Siden sin debut i 1977 har han været en af sin gene- 
rations mest efterspurgte dirigenter. Tidligt i sin karriere var han chefdirigent 
for Collegium Musicum, gæstedirigent for Operaen og Symfoniorkestret i Nice, 
for DR Radiosymfoniorkestret og endelig chefdirigent for Berliner Sinfonie- 
Orchester. Ud over sin faste forbindelse til det danske musikliv optræder  
Michael Schønwandt jævnligt med Europas førende orkestre. I 1987 og 1988  
dirigerede Michael Schønwandt som den første skandinaviske dirigent nogen-
sinde Wagner-festspillene i Bayreuth, og han er i dag den eneste danske dirigent, 
der har dirigeret i Bayreuth. Han stod i spidsen for succesopførelserne af Wagners 
Nibelungens Ring på Det Kongelige Teater. Michael Schønwandt blev i 2005 
udnævnt til Ridder af Dannebrog af 1. grad og i 2011 Kommandør af Danne- 
brogordenen. I februar 2014 modtog han P2 Kunstnerprisen.

Clara Thomsen, sopran
Clara Thomsen er uddannet operasanger fra Operaakade-
miet under Susanna Eken. Hendes musikalske fundament 
blev lagt i Sankt Annæ Pigekor. Senere studerede hun på Det 
Kongelige Danske Musikkonservatorium. Hun debuterede i 
rollen som Barbarina på Det Kongelige Teater i 2017. Clara 
modtog prisen som Årets operatalent på Copenhagen Opera 
Festival 2018.

Mathias Hedegaard, tenor
Mathias er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkon-
servatorium og på Operaakademiet med Kirsten Buhl Møller 
som lærer. Han har på få år slået sit navn fast som en efter-
spurgt og prisbelønnet lys lyrisk tenor. Med sin stærke scene- 
udstråling har han som operasanger især gjort sig gældende i 
flere	danske	uropførelser	og	som	Liedsanger	i	ind-og	udland.

Sten Byriel, basbaryton
Sten Byriel er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium 
og Operaakademiet og har været medlem af Den Jyske Operas 
kor og Bayreuther Festspielchor. Han havde sin debut som 
Papageno i Mozarts Tryllefløjten på Det Kgl. Teater i 1985. 
Han sang titelpartiet i Mozarts Figaros bryllup på Volks- 
oper i Wien og har haft gæsteoptrædener i de største og mest 
anerkendte operahuse.

Man skulle tro, at en sammenstilling af Mozart og Stravinskijs 
musik ville skurre imod hinanden. Men i aftenens tilfælde er det 
ganske	raffineret.	Læs	bare	længere	nede.	Nu	først	til	Mozarts	
værk. 

W. A. Mozart: Posthorn serenade nr. 9,  
KV 320 i D-dur, 1779
Ordet ’serenade’ kan få en til at tænke på en let og kortere musik 
som f.eks. Eine kleine Nachtmusik. Men den er skrevet senere 
og under andre forhold i Wien. De ni Serenader han skrev i Salz-
burg er skrevet i en anden sammenhæng. Serenade-kompositioner 
i Salzburg havde fundet sin egen form og funktion. Det var nem-
lig en hovedattraktion på en koncert, hvad en symfoni bestemt 
ikke var i 1770’erne. En symfoni var fyldstof på en koncert – i tre 
eller	fire	satser,	og	som	normalt	ikke	blev	spillet	i	sammenhæng.	
Førstesatsen kunne indlede koncerter, de andre kunne puttes ind 
imellem virtuose solisters optræden og sidste sats kunne afslutte 
aftenen – efter koncertens store højdepunkter. 

En ’serenade’ var derimod bestilt til en bestemt lejlighed. I 
tilfældet med Mozarts nr. 9 skulle den være hovedpunktet på 
Salzburg Universitets semesterafslutning i august 1779, den 
såkaldte	finalemusik.

En salzburger-serenade var en diger sag på syv satser. En symfoni- 
sats med langsom indledning, en menuet 1, en concertante plus 
rondo,	en	langsom	sats	(andantino),	menuet	2	plus	en	hurtig	finale.	

Blæserinstrumenterne spiller en stor rolle i værket. Horn og 
pauker giver feststemning til de symfoniske ydersatser. I menuet 
nr.	2	spiller	piccolofløjten	solo	i	den	første	trio	–	og	i	den	an-
den trio spiller et posthorn solo med sine få signal-toner. Dette  
humoristiske indslag har givet serenaden dens tilnavn. 

Concertanten plus rondeau’en skiller sig ud med virtuose afsnit 
for	fløjter,	oboer	og	fagotter.	De	står	i	samme	toneart,	G-dur,	og	

danner inde i værket en selvstændig solokoncert, ofte kaldet en 
Sinfonia Concertante. Mozart lod den opføre særskilt ved en 
Burgtheater koncert i Wien i 1785.  Af de andre satser kan samles 
en symfoni (ved udeladelse af en menuet). Dette skete f.eks. 
med den anden Haffner-serenade. Altså ikke den vi kender som 
Haffner-serenade, nr. 7, K. 250. Haffner-familien bestilte se-
nere en ny serenade. Det er den, som Mozart ved udeladelser 
omdannede til det, vi nu kender som Haffner-symfonien, K 385.

Salzburger-serenaderne kunne Mozart altså genbruge til både 
koncerter og symfonier.

Igor Stravinskij musik til balletten “Pulcinella” 
efter musik af bl.a. Pergolesi – for tre sangere og 
kammerorkester, 1920
De, der kender Stravinskijs berømte russiske balletter, Ild- 
fuglen, Petrusjka og Sacre du printemps vil nok studse, når de 
hører musikken til Pulcinella. Er det virkelig Stravinskij? Nej 
det	er	det	ikke	–	og	alligevel!	Det	er	musik	af	flere	barokkom-
ponister fra begyndelsen af 1700-tallet, som Stravinskij ikke 

bare har arrangeret, men malet oven i – lige som Salvador Dali 
har lavet en fotomontage med sit selvportræt oven i Mona Lisa.

Hør nu bare. Den unge Stravinskij lavede sin russiske ballet-
musik til Sergei Diaghilevs skandaleombruste balletkompagni 
Les ballets russes i 1910’ernes Paris. Stravinskij blev nær- 
mest kompagniets huskomponist. Nu ønskede Diaghilev 
at lave en ballet over en gammel italiensk komedie De fire 
identiske Pulcinellaer, og med musik af Giovanni Battista 
Pergolesi, en italiensk komponist (1710-1736), der i dag 
mest er kendt for sit Stabat Mater og buffo-operaen La serva  
padrona. På en tur til Italien havde Diaghilev fundet nogle node- 
manuskripter, som han troede var skrevet af Pergolesi. Det har 
i	nyere	tid	vist	sig,	at	det	drejer	sig	om	musik	af	i	alt	fire	for-
skellige tidlige 1700-tals komponister bl.a. Domenico Gallo.

MEN Stravinskij ønskede ikke blot at instrumentere disse 
musikstykker. Hvis han skulle medvirke ville han have lov til 
komponere sine egne ideer oven i Pergolesis musik. På den 
måde	opstod	et	højst	raffineret	hybridt	kunstværk	–	med	mange	
masker. Under den ene maske dukker en ny maske op – eller 
ligesom de russiske Matrjosjka-dukker: man åbner én, og så er 
der en anden inden i, og endnu én …

Stravinskij iførte sig Pergolesi-musikkens rokoko-maske, som 
viste sig at være af forskellige komponister. Otte af musikstyk-
kerne stammer fra to operaer på napolitansk dialekt af Pergolesi. 
De synges af tre solister nede i orkestergraven. Deres sangtekst 
har ingen direkte forbindelse med ballettens handling. Denne 
bygger nemlig på et gammelt teaterstykke, som har rod i den 
folkelige italienske commedia dell’arte-tradition, jvf. Harkelin 
og Colombine. Ballet-chef Léonide Massine skabte en koreo-
grafi	i	moderne	stil;	og	kulisserne	maledes	af	Picasso	i	tidens	
nyeste kubistisk stil. Hvabehar?

Handlingen er lige så maskeret som musikken: Pulcinella 
(= Harlekin) er lidt for populær hos byens piger. Både hans 
egen kæreste, Pimpinella, og pigernes kærester bliver jaloux. 
Kæresterne banker Pulcinella og tror, at han er død. Men en 
magiker (ven af Pulcinella) får ham opvækket og får derefter 
fremtryllet	 fire	 identiske	Pucinellaer	med	 ens	masker	 til	 stor	
forvirring for hele byen. Til sidst afsløres det, hvem der er den 
egentlige Pucinella. Han forliges med sin Pimpinella. Og de 
andre kærestepar forenes også.  

Stravinskij har senere fortalt, at hans medvirken til projektet 
gav ham helt nye inspirationskilder. Ved at gå bag om roman-
tikkens musik, kunne han i pastichens form bygge bro tilbage 
til	barokkens	og	wienerklassikens	tradition.	I	flere	årtier	frem	
komponerede han værker, der lægger sig tæt op ad ikke blot 
1700-tallets stilarter, men mere eller mindre direkte er kompo-
neret oven i konkrete værker f.eks. Dumbarton Oaks Concerto, 
der er skrevet på Bachs Brandenburgkoncert nr. 2 – og Symfoni 
i C, der minder om Mozarts g-mol symfoni. Dette træk hos 
Stravinskij er blevet kaldt neoklassicisme. 
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