
SØNDERGÅRD & 
FRANSKE KLANGE
Torsdag den 19. september 2019 kl. 19.30 i Koncertsalen, Musikkens Hus

Dirigent  Thomas Søndergård
Solist Roman Simovic, violin
Koncertmester             Vesselin Demirev

SPONSORERD
er tages forbehold for trykfejl og ret til æ

ndringer

KOMMENDE KONCERTER
Langsom lørdag – Fantastiske fløjter lørdag den 21. september kl. 14.00, Øvre foyer i Musikkens Hus
Video Games in Symphony     torsdag den 26. september kl. 19.30
Star Wars tirsdag den 1. oktober og onsdag den 2. oktober kl. 20.00 i AKKC
Harry Potter torsdag den 10. oktober kl. 19.00
Ung stjerne & Beethovens 6. torsdag den 24. oktober 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 
Christine Langer 3. koncertmester 
Olga Daniluk
Christian Gottschalck 
Thomas Rokkjær
Else Marie Tolbøll
Christina G. Rudan
Michael Hübner
Christian Thordal-Christensen 
Igor Vitenson
Jaroslaw Nierychlo

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

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

CELLO
Jacob la Cour 1. solo
Matthias Hehrmann 2. solo
Vincent Stadlmair
Hanne Houengaard
Kirsten Martinsen
Vakant

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

FLØJTE
Camille Guenot 1. solo
Oshrat Weinberger 2. solo 
Ida Marie Sørmo

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
Simone Cipriano 2. solo
Sennen Costa 

HORN
Erik Sandberg 1. solo
Johan Wahlgren 2. solo
Lena Westlund
Ingrid 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

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 26. september kl. 19.30 
Video Games in Symphony 
Introduktion ved dirigent Eímear Noone kl. 18.30, 
Koncertsalen i Musikkens Hus



Thomas Søndergård, dirigent
Dirigent Thomas Søndergård er født i Holstebro i 1969 og 
studerede oprindelig slagtøj på Det Kgl. Danske Musikkon-
servatorium 1989-1992 hos professor Gert Mortensen. Siden  
studerede han direktion hos Alexander Polianitjko, Yves Abel 
og Graham Bond. Han er i dag musikchef for Royal Scot-
tish National Orchestra efter seks sæsoner som 1. gæste-
dirigent. Fra 2012 – 2018 fungerede han som dirigent for 
BBC National Orchestra of Wales og før dette som chef- 
dirigent og kunstnerisk rådgiver for Det Norske Radio- 
orkester i tre sæsoner. Thomas har samarbejdet med store  
orkestre i og uden for Europa – heriblandt London Filharmoniske  
orkester, BBC Symphony, Royal Concertgebouw Orchestra, 
Oslo Filharmoniske orkester, Göteborg Symfoniorkester, 
Toronto Symfoniorkester, Atlanta Symfoniorkester, Vancou-
ver Symfoniorkester, Houston Symfoniorkester og Seattle 
Symfoniorkester.

Lili Boulanger
I den sidste del af 1800-tallet vokser de to piger Nadia og Lili 
op i en familie gennemsyret af musik i det pulserende Paris. 
Faderen var komponist og pianist, Ernest Boulanger, som 
helt tilbage i 1835 havde vundet den berømte og eftertragtede 
komponistpris Prix de Rome. I en forholdsvis høj alder bliver 
han far til de to piger, som begge fra ganske små udviser stor 
musikalitet – de bliver opfordret til at gå musikkens vej og 
bliver stimuleret på alle tænkelige måder. Den ældste, Nadia, 
bliver en central skikkelse i det 20. århundredes musikliv både 
som komponist og ikke mindst som lærer for en lang række 
centrale komponister og dirigenter. 

Lillesøsteren Lili træder også hurtigt frem på musikkens 
stjernehimmel og bliver den første kvinde til at vinde den 
berømte Prix de Rome i 1913. Desværre led Lili som kun 
toårig af en voldsom lungebetændelse, som svækkede hendes 
helbred i sådan grad, at hun allerede som 24-årig døde.  

D’un matin de primtemps
Lilis musikalske stil var inspireret af blandt andre Debussy og 
Ravels klangligorienterede eksperimenter. I hendes sanselige 
musik træder melodier og tema altid tydeligt frem og styrer 
den musikalske fremdrift – dette er også tilfældet i D’un matin 
de primtemps (En forårsmorgen), som bliver et af de sidste 
værker fra Lilis hånd. 

Ernest Chausson
Chausson blev født ind i en yderst velhavende familie, 
som havde opbygget deres formue gennem succesfuld  
bygnings-entreprenørvirksomhed. Han var således fri af 
økonomiske bekymringer, men valgte for faderens skyld at 
studere jura. Det pulserende parisiske caféliv blev der dog 
også tid til, og her stiftede han bekendtskab med en lang  
række af tidens musikere, og som 24-årig begyndte han at 
 studere komposition på konservatoriet i Paris. 

Poème for violin og orkester
Chaussons store omgangskreds talte også den berømte violin- 
virtuos Eugène Ysaÿe, som bjergtog sit publikum med sit  
fabelagtige spil. Mange af tidens komponister skrev værker 
og dedikerede dem  til Ysaÿe, og da han ytrede sit ønske om 
en koncert hos Chausson, blev han både beæret, men også en 
smule betænksom – han følte sig ikke i stand til at kompo-
nere en hel koncert, men komponerede i stedet det ensatsede 
værk Poème for violin og orkester. Tilblivelsen af værket gen-
nemgik flere faser, og til at begynde med kaldte han værket Le 
Chant de l’amour triomphant (Sangen af sejrende kærlighed), 
derefter Poème symphonique og endelig blot Poème. Måske 
var den oprindelige inspiration hentet i den intense kærligheds- 
affære, der havde været mellem Chaussons to venner,  
Gabriel Fauré og Pauline Viardot. Musikken er i hvert fald 
indsmigrende, yderst følsom, sensitiv og soloviolinen op-
træder nærmest som en forførisk førsteelsker. 

Maurice Ravel
Ravel er som komponist meget svær at sætte i bås. Som en 
kamæleon formår han gang på gang at overraske med nye  
stilistiske krydderier og farver. Det ene øjeblik fremtryller han 
musik, der vækker mindelser om Debussys impressionistiske 
klangverden, det næste øjeblik skaber han motorisk rytmisk 
musik a la Stravinskij. Dertil kommer hans charmerende leg 
med den neoklassiske stil, hvor han tager den musikalske stil 
fra det 17. og 18. århundrede under kærlig behandling, og på 
fortryllende vis gør den til sin helt egen. Der er dog et træk, 
der går som en rød tråd gennem alle Ravels værker; han var en 
blændende instrumentator. Ligegyldigt om han skrev for stort 
orkester, klaver eller kammermusik, frembringer han farve- 
orgier af klange med en næsten ufattelig nuancerigdom. 

Tzigane
Den ungarske violinist Jelly d’Arányi havde i begyndelsen 
af det 20. århundrede etableret sig som en af tidens absolut 
førende violinvirtuoser; hun havde blandt andet gjort omfat-
tende turnéer med Béla Bartók. En aften havde Ravel mødt 
Jelly d’Arányi ved en privat sammenkomst, hvor hun havde 
underholdt med improvisationer over sigøjnermelodier. Ravel 
blev inspireret og gik i gang med at komponere sit rapsodiske 
værk Tzigane og dedikerede det naturligvis til Jelly d’Arányi.
Oprindelig komponerede Ravel stykket for violin og klaver 
med luthéal. Luthéal var en ny opfindelse, som skulle sættes 
på klaverets strenge for på den måde at gøre det muligt at 
ændre klaverets klang. Allerede inden denne version havde 
haft sin uropførelse, lavede Ravel også en version for violin 
og orkester.

Musikken, som forløber i en lang sats, indledes med en lang 
rapsodisk og yderst virtuos passage for soloviolin. Orkesteret 
melder sig på banen med en virtuos harpepassage. Gradvis 
samler musikken sig i et medrivende tema, som vokser i styrke 
og intensitet. Violinstemmen er gennem hele værket en tour 
de force i violinens mangfoldige klangmuligheder og virtuose 
spilleteknikker; passagespil, dobbeltgreb, pizzicato i begge 
hænder, flageoletter og meget mere. 

Claude Debussy
I begyndelsen af det 20. århundrede havde Debussy etableret 
sig som sin generations førende komponist. Han havde ført 
musikken ind i helt nye og hidtil uberørte regioner, hvor 
gamle konventioner om rytme, melodi og samklang blev re-
vurderet. Inspirationen var blandt meget andet kommet fra de  
javanesiske gamelan-orkestre, som han hørte på Verdensud-
stillingen i 1889. Man sætter ofte Debussy i forbindelse med 
de impressionistiske malere, som i disse år, anført af blandt 
andre Monet, fører billedkunsten gradvis henimod en mere 
sanselig og abstrakt kunst, hvor motivet eller objektet sættes 
i baggrunden for at lade lys, skygge og farve komme i for-
grunden.

Iberia
Omkring 1907 går Debussy med planer om at skrive et værk 
for firhændigt klaver, men værket vokser, planerne ændres, 
og værket bliver til et mægtigt orkesterværk. Inspirationen til 
dette værk fik han fra den spanske komponist Albéniz, som 
på denne tid publicerede fire hæfter med klavermusik under 
titlen Iberia.
Iberia: Denne stemningsfulde sats forløber i tre afsnit:
 1. Par les rues et par les chemins (På gader og stræder)
 2. Les parfums de la nuit (Nattens dufte)
 3. Le matin d’un jour de fête (Morgenen på en festdag)
Musikken er fyldt med spansk kolorit – spanske guitarklange, 
spanske trompeter, varmedis, døsig middagshede og meget 
mere.

Ravel: Ma mère l’oye (Min gåsemor)
På trods af at Ravel aldrig selv fik børn, elskede han at være 
i selskab med dem. Han var en blændende historiefortæller 
og kunne tryllebinde børn med sine historier. I 1908 kompo-
nerede Ravel fem klaverstykker til vennen Cipa Godebskis to 
børn, Mimie og Jean. Tanken var, at de to børn, som begge 
spillede klaver, skulle uropføre stykkerne, der med musikkens 
midler beskriver de to børns yndlingshistorie. Uropførelsen 
blev ikke nogen stor succes, for børnene havde hverken den 
store lyst eller mod til at opføre musikken. Ravel var dog  
begejstret for musikken og omarbejdede den både til en  
orkestersuite og en ballet.

1. Pavane de la Belle au bois dormant: (Prinsesse Torneroses 
pavane) En yndefuld dansesats danses rundt om den sovende 
prinsesse.

2. Petit Poucet: (Tommeliden) Tommelidens endeløse van-
dring gennem skoven males med konstante skift i taktart.  
De brødkrummespisende fugle høres i fløjte og piccolo.

3. Laideronnette, Impératrice des Pagodes: (Laideronnette, 
pagodernes herskerinde) Med eksotisk javanesisk inspireret 
musik møder vi pagodernes prinsesse. 

4. Les entretiens de la Belle et de la Bête: (Samtalen mel-
lem skønheden og udyret) En smuk vals anført af klarinetten  
portrætterer skønheden. Udyret høres i kontrafagotten.

5. Le jardin féerique: (Den fortryllede have) Drømmende og 
svagt antydende som en gammel akvarel indledes dette even-
tyrland – musikken arbejder sig roligt frem til en flot kulmi-
nation.

© Jan Mygind 

Kvindelige komponister
I vores store og omfattende musikhistorie er der langt mel-
lem kvindelige komponister, og først i nyere tid har kvinder 
fået lov til at træde ind på scenen som komponister. Der har 
dog været enkelte fortilfælde i musikhistorien. Den første 
pionér var nonnen Hildegard af Bingen, som for næsten 
900 år siden fortryllede med sine smukke og yndefulde gre-
gorianske melodier. Længere fremme i historien er den en 
kendt sag at Mozarts søster var en yderst talentfuld musiker 
og komponist. Det samme gjorde sig gældende for søsteren 
til Mendelssohn – meget typisk for tiden (1800-tallet) fik 
hun i 18-års alderen besked på at træde tilbage og give 
plads til broderens musikalske udfoldelse. Omkring mid-
ten af 1800-tallet møder vi en rigtig mønsterbryder, Clara 
Schumann – hun lever som musiker, komponerer musik og 
bliver en af tidens mest respekterede musikere, og dette på 
trods af et alt andet end let forhold til sin mand, Robert 
Schumann.  

PROGRAM
Lili Boulanger D’un matin de printemps (ca. 5 min.)
(1893 - 1918) 

Ernest Chausson Poème for violin og orkester, op. 25 (ca. 16 min.)
(1855 - 1899)
 
Maurice Ravel Tzigane - koncertrapsodi for violin og orkester (ca. 10 min.)
(1875 - 1937) 

Pause
 
Claude Debussy Iberia - 2. del af cyklen Images (ca. 20 min.)
(1862 - 1918) På gader og stræder 
 Nattens dufte
 Morgenen på en festdag

Maurice Ravel Ma mère l’oye (Min gåsemor)  (ca. 16 min.)
(1875 - 1937) Prinsesse Torneroses pavane
 Tommeliden
 Laideronnette, pagodernes herskerinde
 Samtalen mellem skønheden og udyret
 Den fortryllede have
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Roman Simovic, violin
Roman Simovic er fra Ukraine og er både violinist og dirigent.  
Han fik musikundervisning af sin far, dirigenten Igor  
Simovic, og studerede ved Cetinje Music Academy,  
Academy of  Music and Arts i Novi Sad, Serbien og Moskva 
Statskonservatorium, hvor han afsluttede sin kandidatgrad. 
Han har deltaget i adskillige internationale konkurrencer og 
vundet flere priser. I 2010, efter at have spillet med Cam-
erata Salzburg, blev Simovic udnævnt til leder af London  
Symfoniorkester. Simovic er en entusiastisk kammermusiker 
og har været med til at stifte Rubicon String Quartet.


