
PROGRAM
Frederick Delius A Song of Summer – tonedigt   (ca. 10 min.)
(1862-1934)

York Bowen Koncert for bratsch og orkester, c-mol, op. 25  (ca. 28 min.)
(1884-1961) Allegro assai
  Andante cantabile
  Allegro scherzando

PAUSE

Carl Nielsen Symfoni nr. 5, op. 50    (ca. 36 min.)
(1865-1931) Tempo giusto – Adagio 
  Allegro – Presto – Andante poco
  tranquillo – Allegro (Tempo I)

Den engelske musiks renæssance
I England havde man i det 16. og 17. 
århundrede oplevet en fantastisk kulturel 
opblomstring under Dronning Elizabeth 
1. – man kalder ligefrem hendes 44-årige 
regeringstid for den engelske guldalder. De 
fleste kender til de store forfattere, som er 
aktive i denne periode: Spencer, Marlowe 
og ikke mindst den alt overskyggende 
Shakespeare skriver deres mesterværker 
i disse år. Musikken i perioden blomstrer 
også, og komponister som Tallis, Byrd, 
Morley og Dowland er aktive. Der udbry-
der borgerkrig i midten af det 17. århun-
drede, og kulturlivet kommer til at lide un-
der dette. Kun komponisten Henry Purcell 
synes at være den sidste krampetrækning, 
inden det engelske musikliv kastes ud i en 
næsten 200 års tornerosesøvn. I disse knap 
200 år importerer englænderne musik og 
musikere fra Tyskland og Italien – det mest 
kendte eksempel herpå er Händel, som le-
ver størstedelen af sit liv i England.
I den sidste del af det 19. århundrede sy-
nes det engelske musikliv at vågne fra 
sin tornerosesøvn, og man oplever i peri-
oden fra 1880 og frem til 1960’erne en ny 
storhedstid for musiklivet. Man betegner 
perioden som den engelske musiks renæs-
sance, og den forløb ligesom i tre bølger. 
Den første bølge var komponisterne Hu-
bert Parry, Charles Stanford og ikke mindst 
Edward Elgar, som alle har det til fælles, at 
de var skolet i den tyske romantiske tradi-
tion. Den anden gruppe tæller navne som  
Arnold Bax, Arthur Bliss, Frederick 
Delius, Gustav Holst, Ralph Vaughan Wil-
liams og York Bowen. Disse komponister 
har interessen for den engelske folkemusik 
som fællesnævner og synes desuden at ori-
entere sig mere mod den franske impressio- 
nistiske musik. Komponisterne Benjamin 
Britten, Peter Maxwell Davies, Michael 
Tippett og William Walton danner sammen 
den tredje bølge, som fører musikken frem 
til efterkrigsårene. Når vi kommer frem 
til 1960’erne oplever særligt den engelske 
populærmusik i en storhedstid med navne 
som: The Beatles, The Rolling Stones, The 
Kinks og The Animals. 

Frederick Delius
Delius tilhørte den anden bølge af kom-
ponister i den engelske musiks renæssance, 
men at det skulle gå sådan, lå ikke ligefrem 

i kortene. Han blev født ind i en yderst vel-
havende handelsfamilie, som gjorde flere 
forsøg på at animere den unge Delius til 
at gå handelsvejen. I 1884 blev han sågar 
sendt til Amerika for at administrere en  
af familiens appelsinplantager – alle dis-
se forsøg skulle dog vise sig forgæves. 
Musikken, som gennem hele Delius’ barn-
dom havde fyldt meget, trak dog for stærkt 
i ham, og han begyndte musikstudier først i 
Tyskland og siden i Frankrig.

A Song of Summer
Delius hentede sine musikalske inspira-
tioner fra en bred inspirationsvifte. Med 
sig fra England havde han den blide tone 
fra den engelske folkemusik, og fra tiden 
i Amerika gjorde den afroamerikanske 
musik med sine skæve rytmer og blåtoner 
indtryk. Fra studietiden var det særligt den 
franske impressionismes virtuose klang- 
behandling, der synes at være særdeles 
hørbar i Delius’ musik.
A Song of Summer havde en lang og 
besværlig tilblivelse. Delius påbegyndte 
værket i 1918, men kom væk fra arbejdet, 
mistede flere partitursider og blev på grund 
af syfilis blind. Værket blev først gjort fær-
digt i 1931 med hjælp fra den trofaste elev 
Eric Fenby. Til Fenby forklarede Delius 
værket på følgende måde: ”Jeg vil have dig 
til at forestille dig, at vi sidder på lyngklip-
per og kigger ud over havet. Akkorderne i 
de høje strygere antyder den klare himmel 
og stilhed og roen ... Du skal huske på den 
figur, der kommer ind med violinerne, når 
musikken bliver mere animeret. Jeg intro-
ducerer den der for at foreslå den blide 
stigning og fald af bølgerne. Fløjterne an-
tyder en måge glider forbi.”    
 

York Bowen
Bowen hører ikke til blandt de mest kendte 
engelske komponister, men han tilhører 
lige som Delius den anden bølge af kom-
ponister i den engelske musiks renæssance. 
Han var et rigtigt vidunderbarn og gav sine 
første klaverkoncerter som 8-årig, og i en 
alder af blot 25 blev han professor på Royal 
Academy of Music i London. Igennem hele 
sit voksenliv mestrede han den umulige 
kunst at være underviser, udøvende musi- 
ker og komponist. I årene op til 1. verden-
skrig blev han regnet som en af de mest be-
tydningsfulde engelske komponister. Men 
efter sin død i 1961 blev han stort set glemt 

i det engelske musikliv, og først i nyere tid 
er man i gang med at genopdage den spæn-
dende komponist. 

Bratschkoncert
I studietiden blev Bowen venner med 
bratschvirtuosen Lionel Tertis, og de 
begyndte tidligt at spille koncerter sam-
men. Bowen komponerede også en række 
værker til deres duo, blandt andet en smuk 
sonate og Romance in D for viola and piano. 
Bratschen har som soloinstrument gennem 
hele musikhistorien stået noget i skyggen 
af violinen, og der er ikke komponeret 
mange koncerter for bratsch – der er dog 
et par berømte undtagelser: Telemanns 
koncert og Berlioz’ Harold i Italien. Den 
fremragende musiker Tertis var i begyn- 
delsen af det 20. århundrede med til at  
ændre på dette, og han sørgede for, at 
Bowen, Walton, Bridge, Bax og Vaughan  
Williams komponerede musik for bratsch  
og orkester.
1. Allegro assai: Efter orkestrets første 
akkord gør solisten straks sin entré med et 
lyrisk og bredt tema. Orkestret overtager 
førerrollen og leder os til et smukt og in-
derligt sidetema. Midterdelen giver solis-
ten rig mulighed for at fremvise sin virtuo- 
sitet.
2. Andante cantabile: En lang orkester-
introduktion vækker mindelser om den 
franske impressionisme, men solistens in-
derlige og sangbare tema bringer os straks 
tilbage til England. En mere animeret mel-
lemdel skaber kontrast.
3. Allegro scherzando: Finalen er virtuos 
og spøgefuld. Bowen lader solisten være 
i forgrunden, men farvelægger yderst 
raffineret med orkesteret. Efter den store 
kadence for solisten minder orkestret os 
om det første tema fra begyndelsessatsen. 
 

Carl Nielsen
Carl Nielsen var omkring 1920 på toppen 
af sin karriere og havde oplevet stor succes 
som komponist både i ind- og udland. Han 
var efter mange års kamp endelig faldet rig-
tigt på plads i det danske musikliv og havde 
indtaget den absolutte førerrolle, som ikke 
efterlod megen plads til andre. Han havde 
beriget det danske kulturliv med en stor 
mangfoldighed af værker lige fra sangene, 
korværkerne, opera, kammermusik, kla-
vermusik og ikke mindst fire symfonier, 
som på hver sin unikke måde afprøvede 

symfonigenren. Nu var tiden moden til en 
ny symfoni, der voksede frit og organisk 
– den kom til at optage Nielsen i to år og 
voldte ham en del hovedbrud.  Han endte 
med at tilegne symfonien til Vera og Carl 
Johan Michaelsen og havde gennem hele 
skabelsesprocessen en tæt korrespondance 
med særligt Vera, og til hende skriver han 
bl.a.: ”Det er den vanskeligste opgave jeg 
hidtil har stillet mig selv og derfor går det 
langsomt.” og i et senere brev: ”Jeg har 
arbejdet som en vanvittig mand i den sidste 
tid, ofte fra kl. 10 til 2-3-4 ja næsten 5 mor-
gen, næsten uden afbrydelser…….”

Symfoni nr. 5
Det vanskelige, som Nielsen selv omtaler, 
bestod særligt i den frie og organiske form 
som blandt andet betød et endegyldigt 
farvel til den klassiske firesatsede sonate-
cyklus. Symfonien kommer til at forløbe 
i to store kontrasterende dele. Nielsen gør 
det på en ganske raffineret måde, hvor man 
tydeligt fornemmer konturerne af de fire 
satser. Symfoniens to afsnit giver Nielsen i 
en avisartikel fra 1922 følgende overskrift: 
1. del Drøm og 2. del Dåd.

1. del: Symfonien indledes af et vuggende 
motiv på tonerne a og c (er det mon Anna 
Marie og Carl), og ud fra disse toner vok-
ser hele dette symfoniske kompleks. Niel-
sen skriver selv: ”Jeg har tænkt mig at 1. 
del skulle skildre mit fuldstændigt passive 
forhold til naturen, som jeg vandrer i. Der 
er en ren vegeteren, en ubevidst dvælen i 
naturindtrykkene; først i slutningen af 1. 
del bliver min bevidsthed vågen, og jeg 
iagttager alt omkring mig, lader det virke 
på mig. Det hele skulle være et billede på 
kræfter i hvile, en ro, hvori bevægelsen lig-
ger bundet.”   

2. del: Musikken vågner for alvor op til 
dåd, og det motiviske og tematiske arbej- 
de begynder at tage form. Nielsen skriver 
selv: ”I anden del bliver bevægelsen givet 
fri og udfolder sig.”
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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.

Simon Crawford-Phillips, dirigent 
Simon Crawford-Phillips har etableret en usædvanlig karriere som både solist, kammermusiker 
og dirigent. Han har fornyligt debuteret med Det Svenske Radiosymfoniorkester, Musica Vitae, 
Dala Sinfonietta, Nash Ensemble og English Chamber Orchestra og bistået Daniel Harding, 
Alain Altinoglu og Stanislav Kachanovsky på Verbier Festival. 
I august 2016 gennemførte han premieren på Britta Byströms violinkoncert på Østersøfestiva-
len med Musica Vitae og Malin Broman og blev to uger senere inviteret af Västerås Sinfonietta 
for at åbne deres sæson som dirigent og solist. Her blev han udnævnt til musikchef og kunstne- 
risk rådgiver for Våsterås Sinfonietta. 
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KOMMENDE KONCERTER:
Påskekoncert: Smerte & håb   Onsdag den 17. april kl. 19.30
Pro Musica: Mesterværker for blæsere og klaver Lørdag den 27. april kl. 14.00
En musikalsk rejse   Torsdag den 2. maj kl. 19.30
Sæsonafslutning   Torsdag den 9. maj kl. 19.30

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

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

–

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 11. april 2019 kl. 19.30
Koncertsalen i Musikkens Hus

Dirigent  Simon Crawford-Phillips
Solist  Lawrence Power, bratsch
Koncertmester Vesselin Demirev


