
SLAGTØJ &  
SMUK SYMFONI
Torsdag den 7. november 2019 kl. 19.30 i Koncertsalen, Musikkens Hus

Dirigent:  Ilan Volkov
Solister:  Søren Rastogi, klaver
 Martin Qvist Hansen, klaver
 Simon W. Sigfusson, slagtøj
 Jonas Ervolder Bové, slagtøj
Koncertmester: Vesselin Demirev

SPONSORER
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ndringer

KOMMENDE KONCERTER
Pro Musica: Romantik & død  lørdag den 9. november 2019 kl. 14.00, Øvre Foyer
Eugen Onegin (Den Jyske Opera)  fredag den 29. november 2019 kl. 19.30
Familiejulekoncert I og II  lørdag den 7. december 2019 kl. 13.00 og 15.00
IRAH  fredag den 13. december 2019 kl. 20.00
Händel: Messias del 1-3 - FÅ BILLETTER! torsdag den 19. december 2019 kl. 19.30
Nytårskoncert 2020  lørdag den 4. januar 2020 kl. 19.30 og søndag den 5. januar 2020 kl. 17.00
Nytår for store og små  søndag den 5. januar 2020
Cottis & lette toner  torsdag den 16. januar 2020 kl. 19.30
Ung & Klassisk  fredag den 17. januar 2020 kl. 19.30

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

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

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

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

BRATSCH
Evdokia Ershova 1. solo 
Katarzyna Bugala 2. solo
Vladimir Bochkovskiy 
Jonatan Sjølin 
Ruben Kristensen 
Vakant
Vakant

CELLO
Carl-Oscar Østerlind 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 
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 
Johannes Herjø 2. solo
Sennen Costa 

HORN
Erik Sandberg 1. solo 
Johan Wahlgren 
Johannes Undisz
Ingvild 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 

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

CELESTE
Arne Jørgen Fæø

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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Torsdag den 12. december 2019 kl. 19.30

SILENT NIGHT
MESSINGKLANG

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



Ilan Volkov, dirigent
Ilan Volkov er født i Israel i 1976 og begyndte sin dirigent-
karriere som 19-årig. Studier på Londons Royal Academy of 
Music sikrede ham jobbet som chefdirigent for London Phil-
hamonic Youth Orchestra og som assisterende dirigent for 
Boston Symphony. Senere blev han udnævnt til chefdirigent 
for BBC Scottish Symphony Orchestra. Fra 2011 - 2014 var 
han musikchef og chefdirigent for Islands Symfoniorkester. I 
denne periode var han med til at skabe Tectonics-festivalen, 
der kombinerer klassisk musik med nye genrer.

”Ilan Volkov showed himself again to 
be a conductor of great sensitivity, in-
telligently and unfussily guiding the 
orchestra through the three strikingly 
different works.”

The Guardian

Bartók: Koncert for to klaverer, slagtøj og orkester
Det siges at Béla Bartók fremstod som en sirlig, spinkel, lidt 
sky person, som skuttede sig mod vind og vejr, som om han 
frøs. Det er vel ikke dette indtryk, man får, når man lytter 
til hans musik, som i bogstavelig forstand kan være særdeles 
hårdtslående. Det gælder ikke bare Musik for strengeinstru-
menter, slagtøj og celeste, men i højeste grad også for sonaten 
for to klaverer og slagtøj samt dennes koncertversion Kon-
cert for to klaverer, slagtøj og orkester. Men, som vi også får 
at høre i aften, kan Bartóks musik også være fjerlet, sart og  
poetisk.
I hele sin tilgang til musik og musikkultur tilhører Bartók Die 
Welt von gestern, men i sit tonesprog er han moderne. Han er 
en fornyer, men ikke nogen oprører.

Koncert for to klaverer, slagtøj og orkester er komponeret i 
1937 og forløber i tre satser.
Første sats begynder ganske langsomt, men opskruer efter-
hånden tempoet til Allegro molto med spændstigt aggressive 
rytmer og anden vildskab kontrasteret af blide klange i kla-
vererne, pauke-glissando og andre sarte tonesymboler. De to 
klaverer optræder hyppigt – ja, nærmest hele tiden – polyfont 
forskudt med stor plasticitet og dybdevirkning.
I anden sats viser Bartók sig fra den poetisk, indsmigrende 
side, hvor de to klaverer skiftes til at føre de sarte temaer og 
ledsage dem med kaskader af luftige klange.
Tredje sats er en festlig finale med en underfundig humor – 
undertiden med en snert af galgenhumor, der minder meget 
om Sjostakovitjs karakteristiske karikaturer (eller også er det 
Sjostakovitj, der minder lidt om Bartók). Der lægges op til 
en pompøs apoteose, men til sidst lister musikken stilfærdigt 
afsted uden pomp og pragt, som om der ikke er noget at fejre.

Stilistisk befinder Bartók sig på et afbalanceret punkt mellem 
traditionalisme og modernitet. Hans første store orkesterværk 
var en Rhapsodi, komponeret i et senromantisk tonesprog, der 
kan minde om Richard Strauss. Men Bartók forfalder ikke til 
-ismer, men går fordomsfrit til værket med stor mangfoldighed 
af stilelementer. I sin, undertiden slagtøjsagtige, anvendelse 
af klaveret benytter han både traditionelle tre- og firklange, 
parallelt førte treklange som hos Debussy, kvartopbyggede 
akkorder, toneclusters, bestående af støjagtigt tætliggende 
toner og meget, meget andet. I hans orkesterklang er pauke- 
glissando næsten et Bartók-brand.

Alt dette medfører, at hans tonesprog, trods sin modernitet, 
er forholdsvis nemt tilgængelig. Hurtigt efter hans død i 1945 
opnåede hans hovedværker da også betydelig popularitet, og 
selvom hyppigheden af hans optræden i koncertrepertoiret har 
været noget svingende, vil Bartók helt sikkert få en fremtræ-
dende og varig plads i musikhistorien.

Dvorák: Symfoni nr. 8, G-dur, op. 88
Det fortæller meget om Antonín Dvoráks selvkritik, at han 
kasserede sine første fire symfonier, som eftertiden dog har 
taget til nåde. Man kan altid undre sig over, at nogle kunstnere 

er mere kritiske end publikum overfor deres egen kunst, men 
på en eller anden måde er der noget sympatisk over denne 
selvkritiske beskedenhed, som i hvert fald vidner om, at man 
ikke vil prakke sit publikum hvad som helst på. 

Dvorák var en typisk nationalromantiker, der så det som sit 
kunstneriske kald at bidrage til dannelse af en bøhmisk na-
tional identitet. Denne nationalromantiske tilgang til kunsten 
gjorde sig gældende overalt i Europa, men frem for alt i de 
lande, hvor den nationale identitetsfølelse var blevet vakt til 
live i kølvandet af Den franske Revolution. Det var landene, 
der hørte under det vaklende østrig-ungarske kejserdømme, 
men også lande som Italien og Rusland samt – ikke at for-
glemme – de skandinaviske lande. Typisk for al national- 
romantik er, at kunstnerne fandt inspiration i nationens natur 
og folkeliv. 

Antonín Dvorák var et fint, venligt og behageligt gemyt, i hvis 
musik den yndefulde melodik udvikler sig i en let overskue-
lig form. Hans musik er aldrig provokerende, men udmærker 
sig tværtimod ved sin lette, men på ingen måde overfladiske 
karakter. 

Den ottende symfoni blev komponeret i 1889 og uropført 
den 2. februar 1890 i anledning af Dvoráks optagelse i Det  
bøhmiske Akademi for Videnskab, Litteratur og Kunst, hvor 
komponisten selv var dirigent. 
Første sats begynder med en lille andagtsfuld hymne, der 
synes at vække naturen til live med stiliseret fuglesang og 
menneskene med energisk folkelig musik, stiliseret spille-
mandsmusik. 
Med sine indsmigrende træblæser-dialoger præges anden 
sats også af naturstemninger. I det hele taget fornemmer man 
nemt en talende gestus gennem hele satsen, som om alverdens 
oversanselige væsener forsøger at tale til os gennem naturen 
og de bøhmiske skoves mystik. Fredfyldt men også foruroli-
gende stormvejr; symboler på sindets omskiftelighed – ægte 
romantik. 
Tredje sats svinger i valsetakt mellem en mørk, melankolsk og 
en lys, optimistisk stemning. Folkelig i den bøhmiske landsby. 
I midten en anden folkelig dans i rytmisk spændstig todelt 
takt. Den gamle menuet fra Haydns tid er borte med blæsten 
til fordel for den ny opdagede nationale folkelighed.
Fjerde sats indledes med en flot fanfare, der viser sig at være 
signalet til et folkemusikalsk tema, som danner udgangspunkt 
for en række vilde, saftige og stemningsmættede variationer 
af betydelig diversitet. 

Den ottende symfoni blev hurtigt populært og bidrog stærkt 
til den internationale påskønnelse, der førte til Dvoráks en-
gagementer i England, hvor hans Requiem blev uropført og 
i New York, hvor han i en periode virkede som direktør for 
musikkonservatoriet. 
Symfonien anses stadig for et af komponistens betydeligste 
symfoniske værker

© Peter Wang 2019

I hele sin tilgang til musik og musikkultur tilhører 
Bartók Die Welt von gestern, men i sit tonesprog 
er han moderne. Han er en fornyer, men ikke 
nogen oprører.

PROGRAM
Béla Bartók Koncert for 2 klaverer, slagtøj og orkester (ca. 25 min.)
(1881 - 1945) Assai lento - Allegro molto
 Lento; ma non troppo
 Allegro non troppo

 Pause
 
Antonín Dvorák Symfoni nr. 8, G-dur, op. 88  (ca. 34 min.)
(1841 - 1904) Allegro con brio
 Adagio
 Allegretto grazioso
 Allegro ma non troppo
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Martin Qvist Hansen, klaver
Martin Qvist Hansen har studeret på Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium hos Amalie Malling og ved Royal 
College of Music i London hos Peter Katin. Han har mod-
taget en række priser og legater bl.a. Gade-legatet og Ung-
doms Sonning Prisen. Han er femdobbelt vinder af Steinway 
konkurrencen. 

Søren Rastogi, klaver
Søren Rastogi er uddannet på Det Kongelige Danske Musik-
konservatorium hos Niklas Siveløv og Tove Lønskov samt 
i Berlin på Hochschule der Künste hos professor Pascal 
Devoyon. Han har vundet priser ved flere konkurrencer, 
heriblandt Den Danske Steinwayfestival, Nordisk Pianist-
konkurrence og Mendelssohnkonkurrencen i Berlin. 

Simon Sigfusson, slagtøj
Simon Sigfusson er Aalborg Symfoniorkesters solo-
janitshar. Han er uddannet på Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium i 1996 og har bl.a. studeret i Bris-
bane, Australien og senest i Chicago, USA i 2018. Simon 
har spillet med alle danske symfoniorkestre og derudover 
med flere orkestre i Skandinavien og Australien. Han har 
været ansat i Aalborg Symfoniorkester siden 2001.

Jonas Ervolder Bové, slagtøj
Jonas Ervolder Bové er født og opvokset i Aalborg, og mod-
tog sin første slagtøjsundervisning på Aalborg Musikskole.
Han har studeret slagtøj på Musikkonservatoriet i Odense 
hos docent Søren Monrad, og har været ansat i Aalborg 
Symfoniorkester siden 2014. Sideløbende med sit virke som 
slagtøjsspiller i symfoniorkestret beskæftiger Jonas sig med 
mange forskellige musikgenrer og udtryksformer, både som 
sanger, sangskriver, sceneperformer, komponist og multi- 
instrumentalist. 
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