
UNG STJERNE 
& BEETHOVENS 6.
Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 19.30 i Koncertsalen, Musikkens Hus

Dirigent  Conrad van Alphen
Solist Nathan Meltzer, violin
Koncertmester             Vesselin Demirev

SPONSORERD
er tages forbehold for trykfejl og ret til æ

ndringer

KOMMENDE KONCERTER
Mozart & Stravinskij torsdag den 31. oktober kl. 19.30
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
Messingklang – Silent Night torsdag den 12. december kl. 19.30
Händel: Messias del 1-3 torsdag den 19. december 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
Christina G. Rudan
Michael Hübner
Christian Thordal-Christensen 
Igor Vitenson
Jaroslaw Nierychlo
Romane Queras

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 
Elsebeth Schmidl 2. solo
Vladimir Bochkovskiy
Jonatan Sjølin
Ruben Kristensen
Anna Dahl
Vakant 

CELLO
Dorran Alibaud 1. solo
Matthias Hehrmann 2. solo
Vincent Stadlmair
Hanne Houengaard
Kirsten Martinsen
Deborah Ann 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 
Vakant

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 2. solo
Isaac Shaw
Vakant

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 7. november kl. 19.30

SLAGTØJ &
SMUK SYMFONI



Conrad van Alphen, dirigent
Conrad van Alphen er født i Pretoria, Sydafrika i 1963.  
Efter sine musikstudier flyttede han som 26-årig til Holland, 
hvor han spillede bas i Radiosymfoniorkestret, Hilversum og  
Beethoven Academie, Antwerpen. Han studerede direktion 
hos Eri Klas og Roberto Benzi. Conrad van Alphen er en aner- 
kendt dirigent og har arbejdet med store orkestre og solister 
verden over. Han er i dag en veletableret dirigent, som har 
opnået stor popularitet hos både orkestre og publikum for sin 
måde at gennemføre prøver og koncerter på. Han har evnen 
til at overraske med sin forfriskende fortolkning af kerne- 
repertoire.
Conrad van Alphen gæstede sidst Aalborg Symfoniorkester 
i februar 2019.

”Spontaneous leadership, 
exceptional sensitivity as well as in-
sight in abundance”

Wagner: Forspil og Liebestod af Tristan og Isolde
Det var Wagners egen idé at sammenstille forspillet til første 
akt og den afsluttende scene fra tredje akt af Tristan og Isolde 
til et helstøbt koncertant værk, der kunne opføres enten ved 
medvirken af sopranstemme eller rent orkestralt.
Til operaens utallige kvaliteter hører dens ufatteligt enkle 
handling: Fredsslutning mellem Irland og Cornwall skal be-
segles ved ægteskab mellem den irske prinsesse Isolde, og 

den aldrende kong Marke af Cornwall. Men forud for dette 
havde Isolde og kong Markes ridder, Tristan, forelsket sig  
uimodståeligt i hinanden. De unges natlige møder bliver 
afsløret af vennen Melot, mod hvem Tristan undlader at for-
svare sig i tvekamp. Ved Tristans båre vælger Isolde at følge 
ham i døden.
Men Tristan og Isolde er langtfra et almindeligt de-elskende-
forener-sig-i-døden-drama. Stærkt inspireret af filosoffen 
Arthur Schopenhauers Die Welt als Wille und Vorstellung 
har Wagner sporet den grundlæggende tragik, at grænseløs 
kærlighed – med sit uimodståelige begær – truer med at tømme 
livet for alt andet indhold og dermed rummer en tragisk spire 
af dødsdrift. At elske er at give livet videre – men dermed 
også selv at dø en lille smule. I den sanseløse kærlighedsscene 
i operaens anden akt er de to unge, rent ud sagt, ved at gå fra 
forstanden i elskovs beruselse.

Forspillet til første akt udpensler den konfliktmættede situ-
ation på skibet, hvor Tristan forsøger at kvæle sine følelser 
for Isolde, mens han på sin onkels vegne fører den vordende 
brud over havet til det forestående bryllup. På højdepunktet 
fornemmes et ulmende tilløb mod kærlighedens lyksalighed, 
men i sidste øjeblik kvæles alle forventninger om et gennem-
brud, og den sørgmodige stemning sænker sig atter: Liebe-
Tragik skriver Wagner i en lille programnote.

Ved Tristans båre i slutningen af operaen beslutter Isolde sig 
for at forlade verden. Hun fortæller de omkringstående, hvad 
hun ser for sig, men erfarer snart, at ingen kan følge hende. 
Den stræbsomt målrettede musik forvandler sig til luftigt 
svævende klange; Isolde er alene, ser intet længere, men hører 
nu kun verdensaltets ”tönenden Schall in des Welt-Atems 
wehendem All – ertrinken, versinken – , unbewußt – , höchte 
Lust!”

Og således omsluttes hendes Liebestod af den orkesterklang, 
som ifølge Richard Strauss er den smukkeste i hele musik- 
historien.

Mendelssohn: Violinkoncert op. 64
Bortset fra at Mendelssohn kun blev 38 år gammel, levede han 
og Wagner samtidigt, men det var også det eneste, de havde 
tilfælles. Wagner havde stor respekt for Mendelssohns dyg-
tighed som komponist og værdsatte især hans koncertouver-
ture Fingalshöhle (dansk: ”Hebriderne”), som han dirigerede 
flere gange. Men hermed var det også slut med respekten, for 
trods musikkens professionelle kunstfærdighed, anså Wagner 
i almindelighed Mendelssohns værker for at være kunstnerisk 
værdiløse pyntegenstande – ”Schmuck”! 
Hvad i alverden var meningen med dette? 

Den var, at de to komponister havde vidt forskelligt syn på 
kunstens funktion og mening. Wagner troede på 
kunstens forløsende kraft som en slags ny religion, der 
kunne redde civilisationen for et forestående sammenbrud, 
mens den mindre ambitiøse Mendelssohn snarere anså den 
for blot at være til glæde og indre skønhed for sindet. 
Disse modstridende holdninger til musik blev et stridspunkt 
i resten af 1800-tallet og kan tilmed spores i æstetikken helt 
frem til vores tid.

Violinkoncerten blev komponeret over en seksårig periode 
1838-1844 og følger stort set de klassiske forbilleder fra  
Mozarts og Beethovens tid. En smule usædvanligt – men dog 
hørt før hos bl.a. Beethoven – spiller solisten med helt fra 
begyndelsen, og satserne skal spilles attacca, det vil sige med 
små diskrete overgange mellem satserne. Desuden kompo-
nerede Mendelssohn også selv kadencen til første sats i stedet 

for – som traditionen foreskriver – at give solisten plads til at 
udstille sin virtuositet; dette skulle angiveligt være for at be-
grænse mulighederne for alt for tøjlesløse solist-udskejelser. 
Koncerten blev uropført i marts 1845 af Leipzigs berømte 
Gewandhaus-orkester med koncertmesteren, Ferdinand  
David som solist og Niels W. Gade som dirigent. Med sin let 
flydende formstruktur, sin skønne melodiske sødme og sit 
skærsommernats-kogleri i tredje sats har koncerten bevaret 
sin popularitet usvækket til vores dage.

Beethoven: Symfoni nr. 6 ”Pastorale”
Det var en stor premieredag den 22. december 1808 i Theater 
an der Wien, hvor to af Beethovens symfoniske mesterværk-
er blev uropført: Først den berømte Pastorale-symfoni op. 68 
og derefter den endnu mere berømte Skæbne-symfoni op. 67. 
Selvom koncerten strakte sig over mere end fire iskolde ti-
mer, var der ingen ende på begejstringen; det var ved denne 
lejlighed, en tilhører sprang op af stolen ved begyndelsen af 
femte symfonis finale og råbte: ”C’est l’Empereur”, fordi han 
forestillede sig, at musikken handlede om Napoleon i spidsen 
for eksporten af Den franske Revolution.

Anderledes med Pastorale-symfonien, hvor alt ånder fred og 
idyl i den smukke natur. I den meget graciøse og melodiske 
første sats vækkes de muntre stemninger til live ved ankom-
sten på landet; anden sats, som Beethoven kalder for ’Scene 
ved Bækken’ er den rene naturlyrik med skovidyl og fugle-
sang; i tredje sats er vi til muntert selskab i landsbykroen, 
hvor Beethoven ikke har holdt sig tilbage for at gøre lidt grin 
med landsbymusikanterne ved at sætte træblæserstemmerne 
ind på forkerte taktslag; i fjerde sats trækker uvejret op i en 
musik, som dengang må have været ganske avanceret; femte 
og sidste sats omtaler Beethoven som hyrdesang med glade 
og taknemmelige følelser efter stormen.
Men Beethoven er alt for meget barn af sin tid til, at tanker om 
kamp for Frihed, Lighed og Broderskab kan pakkes helt bort. 
Forestillingen om friheden, der vindes gennem kamp og sejr, 
er næsten altid tilstede i hans musik; her i Pastorale-symfo-
nien som fredfyldt idyl, der forstyrres af det buldrende torden-
vejr, hvis overvindelse højtideligholdes med en fredshymne.

© Peter Wang

PROGRAM
Richard Wagner af operaen “Tristan og Isolde”  (ca. 17 min.)
(1813 - 1883) Forspil og Isoldes Liebestod

Felix Mendelssohn-Bartholdy  Koncert for violin og orkester, e-mol, op. 64 (ca. 26 min.)
(1809 - 1847) Allegro molto appassionato

Andante
Allegretto non troppo - Allegro molto vivace

Pause

Ludwig van Beethoven Symfoni nr. 6, F-dur, op. 68 - Pastorale (ca. 39 min.)
(1770 - 1827) - Glade følelsers opvågnen ved ankomsten til landet

(Allegro ma non troppo)
- Scene ved bækken
(Andante molto mosso)
- Bøndernes muntre samvær
(Allegro)
- Tordenvejr. Storm
(Allegro)
- Hyrdesang. Taknemmelige følelser efter stormen
(Allegretto)      

Nathan Meltzer, violin
Den amerikanske violinist Nathan Meltzer hyldes som et 
stjernetalent på grund af sin enestående teknik og åbenlyse 
musikalitet. Han studerer på The Juilliard School of Mu-
sic hos Perlman og Li Lin. I aften har han sin debut med 
Aalborg Symfoniorkester, når han fremfører Mendelssohns 
koncert for violin og orkester. Nathan har fra en tidlig alder 
spillet koncerter overalt i USA, men han markerede sig for 
alvor internationalt, da han vandt den internationale kon-
certkonkurrence Debut-Berlin i 2016. Det førte til en kon-
cert med Berliner Filharmonikerne. Som kun 16-årig vandt 
han førsteprisen på Windsor Festival International String 
Competition som den yngste nogensinde. Nathan har spil-
let med en lang række store orkestre verden over og han 
har et travlt program med både koncerter og indspilning. 
Nathan spiller på en Antonio Stradivari-violin, Cremona 
1734 udlånt af Rare Violins In Consortium, Artists and  
Benefactors Collaborative.

”An unforgettable reunion with 
Nathan Meltzer that allows us to 
predict for him the most brilliant 
career.”

Universidad de Concepción




