
PROGRAM
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791):

Sinfonia concertante for violin, bratsch og orkester, Es-dur, KV 364 (ca. 30 min.)
Allegro maestoso
Andante
Presto

PAUSE

Serenade nr. 10, B-dur, KV 361 – Gran Partita    (ca. 53 min.)
Largo – Molto allegro
Menuetto
Adagio
Menuetto. Allegretto
Romance. Adagio – Allegretto – Adagio 
Tema med variationer
Finale. Molto allegro

Mozart havde fra sine spæde barneår 
musikken helt tæt inde på livet.  
Faderen, Leopold Mozart, var musik-
er ved hoffet i Salzburg og ydermere 
en fremsynet og visionær musikpæda-
gog, som netop i Mozarts fødeår havde 
udgivet en lærebog i violinspil Versuch  
einer gründlichen Violinschule. 
Bogen er ikke bare en violinskole, men 
i lige så høj grad en fantastisk lære-
bog i kunsten at være musiker. Sammen 
med søsteren, Maria Anna, blev Mozart  
faderens pædagogiske prestigeprojekt. 
Begge børn udviklede sig hurtigt som 
musikere, de tiltrak stor opmærksom-
hed, og fra seksårsalderen og frem til  
teenageårene turnerede de to Mozart- 
søskende sammen med faderen Europa 
tyndt. 

På den måde stiftede Mozart bekendt-
skab med den store mangfoldighed af 
musikalske genrer og stilarter, der her-
skede i den tidlige del af den nye epoke, 
som vi i dag kender som oplysningstiden. 
Alle tidens førende musikere og kom-
ponister blev på denne måde, sammen 
med Leopolds dygtige undervisning,  
Mozarts musikalske fundament. Mozarts 
store geni viser sig blandt andet ved den 
utrolige evne til netop at absorbere alle disse  
indtryk, forfine dem og gøre dem til sin 
egne og på den måde skabe det unikke 
musikalske univers, som vi i dag kender 
som Mozart. 

Sinfonia concertante, KV 364
Sinfonia concertante var en genre som 
i midten af 1700-tallet opnåede stor po- 
pularitet i Frankrig, og Mozart har sikkert 
stiftet bekendtskab med denne type kon-
certer under sine besøg i Paris i 1763 og 
1766. Forløberen for sinfonia concertante 
er baroktidens concerto grosso, som di-
rekte oversat betyder stor koncert, hvilket 
i al sin enkelhed betød koncert for to eller 
flere solister. Den nye form, sinfonia con-
certante, hentede også inspiration i den ny-
opfundne genre, symfoni. Hurtigt udvikler 
sinfonia concertante sig i to meget forskel-
lige retninger. Den første og mest udbredte 

var virtuost anlagte koncerter, hvor mere 
eller mindre eksotiske instrumentkombina-
tioner blev bragt i spil, og hvor solisterne 
fik rig lejlighed til at fremvise deres fær-
digheder. Den anden retning havde mere 
vægten lagt på symfoni end på koncert. Det 
vil sige på musikalsk udvikling og balance. 
Hos Mozart forenes det bedste fra begge 
verdener med den største selvfølge.

Hjemme i Salzburg eksperimenterede den 
unge Mozart med genren og komponerede 
bl.a. sin koncert for to violiner, obo og cel-
lo, KV 190 og sin koncert for tre klaverer, 
KV 242. Da Mozart i 1778 igen lagde vejen 
forbi Paris, denne gang for at søge arbejde, 
komponerede han sin smukke koncert for 
fløjte og harpe, KV 299. Mozarts moder, 
som akkompagnerede den unge mand på 
rejsen til Paris, blev i løbet af de tidlige 
sommermåneder pludselig alvorligt syg 
og døde den 3. juli 1778. Ulykkelig og 
knust over tabet af sin elskede moder måtte  
Mozart vende hjem til Salzburg med den 
triste erkendelse, at det var yderst vanske-
ligt for et tidligere højt feteret vidunder-
barn at få fast ansættelse.

Rollen som violinist ved ærkebiskop  
Colloredos orkester hjemme i Salzburg 
var en trælsom opgave, som efterhånden 
bevirkede, at Mozart kom til at afsky rol-
len som violinist. Da Mozart i 1781 bryder 
med ærkebiskoppen for at flytte til Wien, 
er det også værd at bemærke, at han for 
altid lægger violinen på hylden. Når han i 
gode venners lag (kvartetspil med Haydn, 
Dittersdorf og Vanhal) skulle spille et 
strygeinstrument fremover, blev det altid 
bratschens bløde altstemme, som Mozart 
valgte.

I de trælsomme år inden bruddet med ærke-
biskoppen komponerede Mozart fortsat og 
med en nærmest overjordisk energi og ska-
bte blandt mange andre mesterværker sin 
vidunderlige Sinfonia concertante for vio-
lin og bratsch. I denne koncert fornemmer 
man tydeligt Mozarts kærlighed til brat-
schen, og for at sikre dens ligevægt med vi-
olinen foreskriver Mozart, at bratschen skal 

stemmes en tone op – på den måde intensi-
veres tonen og instrumentets klang, og de 
to solister kan således optræde på lige fod.

1. Allegro maestoso: Med storladen ma-
jestætisk musik indledes koncerten ved 
at satsens hovedtema præsenteres af  
orkestret. Solisterne gør fælles entré, og 
snart udvikler det sig til en vidunderlig 
dialog mellem solisterne, hvori også ork-
estret fra tid til anden deltager. Musikken 
er gennem hele satsen gennemsyret af en 
alvor og andægtig tone, der bringes til 
kulmination i den mægtige kadence, som 
er nedskrevet af Mozart (Normalt skrev  
Mozart ikke kadencerne ud – de blev im-
proviseret).
2. Andante: Alvoren lyser også ud af 
denne smukke og yderst melodirige sats. 
Er det mon tabet af moderen, som her be-
grædes?
3. Presto: I den hurtige finalesats lyser 
musikken op og bliver legende og dansant.

Serenade nr. 10, KV 361 – Gran Partita  
I anden halvdel af 1700-tallet var der  
skiftende modetendenser inden for musik-
kens verden – et væld af nye genrer op-
blomsterede og opnåede for kortere eller  
længere perioder enorm popularitet. Det 
gjaldt blandt andet den såkaldte harmoni-
musik – musik skrevet for blæseinstrumenter 
ofte med det formål at være baggrunds- 
eller repræsentationsmusik ved hoffet. 
Musikken blev typisk komponeret for seks 
til otte blæsere (obo, klarinet, bassethorn, 
horn, fagot) og et dybt basinstrument.  
Mozart komponerede i sine ungdomsår 
syv sådanne værker – alle disse er let- 
benet musik tydeligvis komponeret som 
baggrundsmusik. Men omkring 1781-82 
komponerer Mozart et værk i harmoni-
musik-genren, som går langt over gen-
rens normer. Her bliver vi præsenteret for 
vidunderlig gennemarbejdet symfonisk 
musik, som påkalder sig tilhørerens fulde 
opmærksomhed. Mozart kalder værket 
Gran Partita og skriver for to oboer, to kla- 
rinetter, to bassethorn, fire horn, to fagotter 
og kontrabas.

1. Largo – Molto allegro: Smukke klang-
blokke, hvor værkets instrumenter præsen-
teres, indleder førstesatsen. Den hurtige 
del begynder med et fængende tema, som 
Mozart har lånt hos den franske komponist 
Philidor.
2. Menuetto: I denne ædle hofdans præ- 
senteres vi for to kontrasterende triodele. 
Den første for klarinetter og bassethorn, 
den anden for oboer, bassethorn og en  
legende fagot.
3. Adagio: Denne vidunderlige, smukke 
sats hører til blandt Mozarts mest kendte 
takket være Milos Formans berømte film 
Amadeus, hvori denne musik bliver brugt 
i begyndelsen af filmen, hvor Salieri 
præsenterer os for Mozart.
4. Menuetto. Allegretto: Endnu en menuet 
og igen med to triodele, denne gang med et 
mere folkeligt svung.
5. Romance. Adagio – Allegretto – Adagio: 
En gribende skønhed med en uforglemme-
lig Mozart-sound (lyden af klarinetter over 
horn, som efterhånden forstærkes af obo 
og klarinet) møder os i denne sats. En liv-
lig allegrettodel skaber en smuk kontrast.
6. Tema med variationer. Andante: 
Seks herlige variationer over et tema, som  
Mozart måske har lånt fra Haydns menuet 
fra symfoni nr. 47.
7. Finale. Molto allegro: En livlig og vit-
tig rondosats afrunder dette mægtige værk. 
Temaet er her hentet fra Mozarts tidlige 
klaversonate for fire hænder, KV 19d.
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Lawrence Power, bratsch
Lawrence Power er Aalborg Symfonior- 
kesters artist in residence i denne sæson. 
Han begyndte at spille bratsch som otteårig, 
og som tiårig spillede han sin første koncert. 
Power er en fremragende og efterspurgt 
bratschist verden over. Han har spillet på 
de store scener og med kendte orkestre – 
fra Chicago og Boston Symphony til Royal 
Concertgebouw, Scottish Symphony, Mel-
bourne, Adelaide Symphony orchestras 
med flere. Hans kunstneriske og gribende 
musikalitet har givet Power en lang række 
flotte anmeldelser med på vejen.

Yana Deshkova, violin
Aalborg Symfoniorkesters alternerende koncert-
mester siden 2004. Yana Deshkova begyndte at spille 
violin allerede som fireårig, og to år senere vandt hun 
sin første konkurrence hjemme i Bulgarien.
Hun var blot syv år, da hun fik tildelt karrierens første 
internationale pris, og siden har Yana Deshkova vun-
det en lang række konkurrencer rundt om i Europa. 
Yana Deshkova er uddannet ved The Pipkov Music 
School i Sofia med videre studier ved The Guildhall 
School of Music and Drama i London. Samme sted 
fortsatte Yana Deshkova i solistklassen under ledelse 
af professor Mintcho Mintchev. Yana Deshkova har 
spillet på scener som St. John Smiths Square og Ley-
ton Hall i London, Stefanin Saal i Graz, Bulgaria 
Hall i Sofia samt på en række italienske musikscen-
er. Hun har været solist med flere bulgarske orkestre 
og har endvidere været medlem af bl.a. The Pierrot 
String Quartet. I Aalborg har Yana Deshkova bl.a. 
henrykket som solist med orkestret i Tjajkovskijs  
violinkoncert.
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live Brada “He is one of the major  
British occupants of a  
rostrum today and will be 
increasingly recognised 
as such. He has the born 
conductor’s ability to make 
music sound fresh, to detect 
its inner life and pulse and  
to expose them without over- 
exposing them and to make 
his players give more than 
they thought they could.”  

The Sunday TelegraphDouglas Boyd, dirigent
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KOMMENDE KONCERTER:
Rundt om musikken - Mød operaen   Torsdag den 4. april kl. 19.30 
Et møde med Storbritannien  Torsdag den 11. april kl. 19.30
Rundt om musikken - mød Brahms’ sonater  Lørdag den 13. april kl. 14.00
Påskekoncert: Smerte & håb Onsdag den 17. april kl. 19.30
Pro Musica: Mesterværker for blæsere og klaver Lørdag den 27. april kl. 14.00

HUSK OGSÅ 
ROCK AT THE SYMPHONY  
Torsdag og fredag 6. og 7. juni kl. 20.00.

AALBORG 
SYMFONIORKESTER 
BYDER VELKOMMEN
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

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

Ruben Kristensen

Elsebeth Schmidl 

Anna Dahl

CELLO
Francisco Vila 1. solo  

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

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

Vakant

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

–

ADMINISTRATION / TEKNIK
Jan Kvistborg, musikchef

Anders M. Christensen, souschef

Helle Lund Rosborg, produktions-  

koordinator/sekretær

Anne Rom Hansen, pædagogisk-/ 

projektmedarbejder

Lars Jørgensen, nodearkivar

Anna Marie Falk, marketingkoordinator

Tommy Clausen, bogholder

Peter H. Andersen, produktionsleder

Ulrik Engsig, regissør
Køb billet på aalborgsymfoni.dk – og læs om alle vores koncerter

Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.30
Koncertsalen i Musikkens Hus

Dirigent: Douglas Boyd
Solister: 
Yana Deshkova, violin
Lawrence Power, bratsch
Koncertmester: Vesselin Demirev


