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FORÅRSKONCERTER

BILLETTER købes via www.mogensdahl.dk, på BILLETnet, posthuset 
eller i Mogens Dahl Koncertsal

MOGENS DAHL KONCERTSAL 
SNORRESGADE 22 · 2300 KØBENHAVN · TLF. 70 23 00 82 · WWW.MOGENSDAHL.DK

Den verdensberømte strygekvartet

BORODINKVARTETTET
KAMMERKONCERT · FRE 24. APR · KL 20:00

Artist in residence

TRIO CON BRIO 
KAMMERKONCERT · TIRS 12. MAJ · KL 20:00



DG WEB SHOP

FÅS HOS TP MUSIK  I  HELE LANDET FONA  KØBENHAVN BÅND & PLADECENTERET  KØBENHAVN K  FONA
F R E D E R I K S B E R G A X E L  K L A S S I S K  F R E D E R I K S B E R G  F O N A  L Y N G B Y  F O N A H Ø R S H O L M 
P H O N O T E K E T  HELSINGØR FONA  ROSKILDE STEREO STUDIO  ODENSE FONA  ÅRHUS C  PLADESHOPPEN
SILKEBORG STEREO STUDIO ÅRHUS, RYESGADE STEREO STUDIO ÅLBORG SAMT PÅ WWW.DGWEBSHOP.COM

Anne Sofie von Otter

B a c h

Vil du vide mere om denne indspilning eller 
andre og kunstnerne bag, deltage i konkurrencer, 
events m.m.m., så tilmeld dig vores 
“Klassisk Lounge” på: 

www.universalmusic.dk/klassisk

Photo Credits: Carl Bengtsson / DG

Mezzosopranen Anne Sofie von Otter synger Bach 
på dette nye album, akkompagneret af ”vort eget” 
Concerto Copenhagen under Lars Ulrik Mortensens 
inspirerende og altid fantastisk musikalske ledelse.

Album ude 6. apri l - Køb det hos din forhandler
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Hvad 

koster det?

Optakt 
- til fremtiden?

Jeg har nævnt det før på denne plads: det 
er svært at spå, især om fremtiden. Men 
selv om man ikke kan vide hvad morgen-
dagen bringer, så kan man selv foretage 
nogle valg som har betydning fremover. 
Et sådant valg har vi foretaget i Optakt, 
idet vi har besluttet at lukke avisen som 
vi har udgivet siden november 2007. 
Dette nummer er derfor den sidste Op-
takt-avis du vil sidde med i hånden. 

Det er selvfølgelig med vemod at vi siger 
farvel til den trykte avis, men tiderne er 
ikke til den slags sjove idéer. Det har 
været en fornøjelse at formidle den klassi-
ske musik på denne måde, og vi har 
synliggjort at der er masser af liv i den 
klassiske musik over hele landet. Men det 
har også været hårdt arbejde. Der er 
mange der har ydet en helt ekstraordinær 
indsats, og det vil jeg benytte lejligheden 
til at sige mange, mange tak for.

Den gode idé kan vi alligevel ikke helt 
slippe, så vi vil nu gøre www.optakt.com 
til den helt uundværlige platform for alle 
musikelskere. Vi kan derfor anbefale at 
man tilmelder sig nyhedsbrevet og gør 
sig til vane at besøge hjemmesiden ofte – 
vi er nemlig fl ittige med at lægge nyhe-
der på.

OptaktForum – klubben som vi oprettede 
i begyndelsen af året – fortsætter også. 
Der er nu så mange gode tilbud på kon-
certer rundt omkring i landet så det vil 
være en fordel at melde sig ind. Se alle 
tilbud længere inde i denne avis, og hold 
fremover øje med nye tilbud på hjemme-
siden.

Hvad har vi så valgt at runde af med? 
Stjerneportrættet er med violinisten 
Vadim Repin hvis indspilning af Brahms’ 
violinkoncert vi udloddede i sidste må-
ned. Vi skriver om den unge japansk-dan-
ske dirigent Martin Nagashima Toft. Der 
er en fantastisk historie om den legenda-
riske russiske pianist Maria Yudina som 
turde tale lige ud af posen til selveste 
Stalin. Og vi har meget, meget mere i 
denne avis, ligesom i de 16 foregående.

Vi ses på www.optakt.com

Hannah Kvetny
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Hvor fi nder jeg Optakt
Optakt er et gratis månedsblad som du kan 
fi nde hvor du fi nder musikken; på 
spillesteder, musikskoler, musikforretninger 
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Månedens
debutant
Denne måned debuterer violinisten 
Idinna Lützhøft fra Det kgl. danske 
Musikkonservatoriums (DKDM’s) solist-
klasse. Det foregår onsdag den 15. april 
kl. 19.30 i Konservatoriets Koncertsal, 
tidligere kendt under navnet Radioens 
Koncertsal.
 Idinna Lützhøft (f. 1983) tog diplom-
uddannelsen i 2005 og fi k derefter ansæt-
telse i Sjællands Symfoniorkester. Side-
løbende med sin ansættelse har hun 
studeret i solistklassen på DKDM.
 Til debutkoncerten, hvor der er gratis 
adgang, spiller Idinna Lützhøft sammen 

med pianisten Kristoffer Hyldig værker 
af bl.a. Bent Sørensen, Kodaly og 
Carl Nielsen.
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Kraftfulde vaskemaskiner centrifu-
gerer til Wagners Valkyrieridtet, og 
nydelige damer shopper med vær-
dighed og elegance til en rolig Haydn-
serenade for violin og klaver. 
 Nicolai Graakjær er lektor på 
Aalborg Universitet og forsker i 
reklamemusik. De to reklamer for 
Blomberg Vaskemaskiner og 
dametøjsbutikken Damernes Magasin 
i Lemvig er nogle af hans talrige 
eksempler på brugen af klassisk musik 
i reklamer.
 Størstedelen af tv-reklamernes 
klassiske toner er wienerklassisk 
musik som Haydn, Mozart og 
Beethoven, fortæller Nicolai Graakjær.
 ”Grundlæggende er der to måder 
at bruge musikken på,” forklarer han. 
”Enten skal den repræsentere en 
genre eller stilart der får de fleste men-
nesker til at tænke ’klassisk’ hvilket 
bedst opfyldes af wienerklassisk 
musik, eller også skal den skabe 
associationer til et specifikt værk vi 
alle sammen kender, såsom Vivaldis 
De fire Årstider eller Wagners 
Valkyrieridtet.”

Mozart-effekt på tredive 
sekunder
Diddan Degn Karstensen arbejder i 
firmaet Upright Music hvor hun 
rådgiver reklamebureauer om brug af 
musik i tv-reklamer. Hun fortæller at 
der er helt praktiske grunde til at 
wienerklassisk musik egner sig godt i 
reklamer. 
 ”Mange reklamer er kun på tredive 
sekunder, og musikken skal derfor 
kunne sætte stemningen på kort tid,” 
forklarer hun. ”Det er nemmere at 
finde tredive brugbare sekunder hos 
Mozart end i et stort pompøst værk 
der bygger op til et klimaks i tyve 
minutter.” 
 Hun forklarer at billederne og 
budskabet heller ikke må blive 
overdøvet af en alt for opmærksom-
hedskrævende musik. ”Klassisk musik 
er skrevet til koncertsalen og kan 
derfor nemt tage fokus fra reklamens 
budskab. Et Divertimento af Mozart 
eller måske en Nocturne af Chopin der 

er helt spinkel og fin, kan tit være det 
bedste,” siger hun.  

Klassisk musik = kvalitet og 
ægthed
At klassisk musik vækker særlige 
associationer bruger Karsten Kjems i 
sit arbejde som direktør for Sonic 
Branding, et firma med speciale i 
lydbranding. 
 ”Klassisk musik er en meget stærk 
markør som identitet. Det associeres 
med noget ægte, med kvalitet, med 
noget der er grundigt gennemtænkt 
og gennemarbejdet,” siger han.
 Lydbureauet Sonic Branding 
designer firmaers lydidentiteter fra 
lydindslag på messer til ringetoner og 
telefonventemusik. For tiden arbejder 
de på en opgave for et stort tysk 
medicinalfirma. Kunden har en lang 
historie i branchen og betragter sig 
selv som medicinalverdenens svar på 
bilbranchens Mercedes. Og når 
Karsten Kjems og hans medarbejdere 
skal oversætte firmaets identitet og 
værdier til musik, er det klassiske 
toner der falder for.
 ”Det tyske medicinalfirmas 
lydidentitet skal klinge i retning af et 
værk af Bach: Musik der signalerer 
kvalitet og giver associationer til 
noget der holder i mange år,” siger 
han. ”Men kunden vil jo ikke fremstå 
som om de ikke er kommet videre 
siden barokken. Så vi komponerer selv 
musikken med inspiration fra Bach og 
kombinerer den klassiske stemning 
med noget nyere – noget elektronisk.”

Cirkus-klarinet og fagot-
bamsefar
En af Sonic Brandings nicher er at 
skrive telefonventemusik. 
Her har de også brug for den klassiske 
musiks virkemidler. 
 ”Vi har skrevet en rolig klassisk-
klingende klavermusik som telefon-
ventetone til Fair Forsikring,” fortæller 
Karsten Kjems. ”Lyden af et stort 
symfoniorkester kan signalere 
distance, hvorimod klaveret er et 
instrument alle kender, og mange har 
derhjemme. Derfor kan det bruges til 

at signalere menneskelighed og 
nærvær – og det hænger godt sammen 
med et forsikringsselskabs værdier.”
 Valget af instrumenter og be-
sætning har stor betydning for 
hvordan firmaets lydidentitet bliver 
opfattet. ”Klarinetten kan hurtigt blive 
cirkusagtig og skal bruges med 
omtanke. Fagotten associeres af 
mange med en hyggelig 
bamsefar, og celloen kommer 
nærmest den menneskelige 
stemme og kan for eksempel 
bruges til firmaer med 
humane, moderlige værdier. 
Der er mange forhold der 
spiller ind,” siger Karsten 
Kjems.  

Musik giver Danske Bank 
ny identitet
Klassisk musik har været brugt 
i reklamer i mange år, men 
brugen har udviklet sig 
efterhånden. Bankerne er for 
eksempel begyndt at bruge 
musik i deres tv-reklamer i takt 
med at deres rolle har ændret 
sig, fortæller Nicolai Graakjær 
fra Aalborg Universitet.
 ”Tidligere var en bank et 
sted hvor man placerede sine 
penge sikkert. De levede af at 
udbyde tryghed. I dag sælger 
de en vare og skal overbevise 
kunderne om at det er i netop 
deres bank at de skal tage lån 
så de kan komme ud og ’gøre 
det de er bedst til’, som 
budskabet hos Danske Bank 
lyder,” siger han.  
 I en nyere reklame for 
Danske Bank sidder en 
koncentreret harpenist alene 
på scenen i koncertsalen: 
Fingrene farer hen over 
strengene i et værk af Albeniz, 
og tonerne flyder ud i salen i 
en stadig strøm. Så intensi-
veres stemningen med en 
human beatbox-rytme, og 
reklamen fortæller at ’Vi har 
blandet det bedste fra to 
verdener’.
 ”Her er det vigtigste ikke 
at musikken er velkendt, men 
at det er tydeligt at den er 
svær at spille: At det er en 
kompetent musiker med 
masser af overskud der gør 
noget vedkommende er rigtig 
god til,” siger Nicolai Graakjær.
 ”Danske Bank har brugt 
musik offensivt siden 2003. 

Overhovedet at bruge musik, og især 
at bruge ukendt og krævende klassisk 
musik, og at kombinere harpe og 
beatbox bryder med de traditionelle 
forventninger til en bank som et stille 
og roligt, agtværdigt foretagende. Det 
gør de helt bevidst. Musik udtrykker 
en livsstil, og det er dét bankerne kan 
bruge i dag.” 

Klassisk musik er et brand i sig selv og kan 
bruges til at sælge alt fra vaskemaskiner over 
dametøj til finansielle produkter. Musik af 
Haydn, Mozart og Beethoven er de største  
reklame-hits    Af Malene Wichmann
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Danske Bank
Klassisk og rytmisk musik forenes i 
Danske Banks reklamespots der blan-
der ”det bedste fra to verdener”. 
Jesper Thomsen, Concern Marketing, 
Danske Bank, fortæller om reklamerne 

der blev til i samarbejde med re-
klamebureauet ”& co”.   

Hvad var formålet med kampagnen?
Produktet Danske 24/7 er kendeteg-
net ved at kombinere to forskellige 
perspektiver af traditionel bankdrift: 
Ingen daglige gebyrer og personlig 
rådgivning. Musikken skulle således 

danne platform for at kunne få dette 
budskab ud på en interessant og 
relevant måde. Musikken skulle kort 
sagt kommunikere det bedste fra to 
verdener.

Hvad har været den vigtigste 
overvejelse i udvælgelsen af musik 
til reklamefilm for Danske Bank? 
Udvælgelsen af musikken er sket i 
samarbejde med vores reklamebu-
reau, og det vigtigste kriterium 
har været at det skulle kunne 
fungere i selve reklamefilmen - at 
musikken understøttede det 
primære budskab. I processen med 
at udvælge og udvikle musikken 
har vi derfor været igennem en 
lang række kompositioner for at 
finde de bedst egnede. Så formen 
har til dels været med til at diktere 
udvælgelsen. 

Hvilke værdier forbinder I med 
klassisk musik? 
Det primære kriterium for anven-
delsen af den klassiske musik var 
selve mødet mellem det klassiske og 
det nye. Altså et møde der repræ-
senterede to forskellige verdener. 
Det vigtigste har ikke været hvilke 
værdier musikken eksplicit har 
repræsenteret, men det faktum at 
der i mødet mellem de forskellige 
musiktyper opstår noget nyt og 
interessant. 

Hvilken reklamefilm har været den 
største succes? 
Det har været harpe vs. human beat-
box. Netop denne komposition har 
været meget populær, og vi har 
oplevet at musikken også efter 
kampagneforløbet blev efterspurgt 
fra kunder og ikke-kunder.

I 2008 år lancerede Jobzonen.dk en 
række tv-spots og en onlinekam-
pagne. Musik af Dvorak blev brugt i 
forbindelse med en online-version af 
kampagnen. Optakt har talt med 
Frederik Bierfreund fra Hjaltelin, Stahl 
og co der har været med til at 
udarbejde kampagnen for Jobzonen. 

Hvad var formålet med kampagnen?
At skabe trafik på Jobzonens website 
og etablere brandpositionen ‘jobpor-
talen for de ambitiøse’.

Hvad har været det vigtigste kriterium 
for udvælgelsen af musik til en 
reklamefilm for Jobzonen?
De reklamespots der blev udarbejdet 
for Jobzonen.dk, skulle differentiere 
sitet fra konkurrerende portaler på 
internettet. Valget af musik skulle 
understøtte fortællingen i filmen såvel 
som medvirke til at etablere brandpo-
sitionen. 

Hvilken musik valgte I?
Vi prøvede med meget forskellig slags 
musik, men Dvoraks Humoresque  
nr. 7 viste sig at være bedst til 
formålet. 

Hvorfor faldt valget på netop det 
stykke?
Typisk forbinder man klassisk musik 
med nogle værdier der stemmer godt 
overens med det at være ambitiøs. 
Dvoraks Humoresque nr. 7 er let 
spiselig og optimistisk musik, men 
samtidig er man ikke i tvivl om at der 
er tale om seriøs klassisk musik. 
Derfor mente vi at stykket indeholdt 
de kvaliteter vi ledte efter, hvilket var 
noget iørefaldende og positivt 
samtidig med at det understøttede 
positionen som jobportalen for de 
ambitiøse.

Hvem vælger musikken?
Inputtet kan komme mange steder 
fra, men i sidste ende er det den 
kreative chefs beslutning. 

Jobzonen
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MIX SELV 
Omkring årsskiftet lancerede Danske Bank mixtoverdener.dk i samarbejde med 
Bandbase og Danmarks Radio. Tiltaget gør det muligt at mixe/komponere musik 
online. Samarbejdet er beskrevet nærmere på mixtoverdener.dk
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Når Martin Nagashima Toft fortæller, 
er det med masser af gestik. 
Håndfladerne er strakt ud og let 
buede, parate til ’goddag’, og 
armene kører i runde bevægelser fra 
albuen. 
 Det er dirigentbevægelser, de kan 
ikke slås fra, og Martin Nagashima 
Toft fortæller med en velartikuleret 
tenor-latter at hans kæreste indimel-
lem klager over at han ikke kan 
fortælle om et musikværk uden at 
dirigere det – selvom de er på 
slentretur i gågaden.

 Der er masser af dirigent i Martin 
Nagashima Toft, også nu hvor han 
fortæller løs i sin sofa. Alligevel var 
det først efter de indledende lektio- 
ner i dirigentklassen på Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium i 
september 2005 at han endeligt 
besluttede sig for at det var diri-
gentkarrieren han ville forfølge. Da 
erkendelsen kom, var han til gengæld 
ikke i tvivl et øjeblik.  
 Seks timer varede seancen med 
den nytiltrådte professor Giancarlo 
Andretta. En dirigentprofessor han 
aldrig før havde hørt eller set. 
 ”Bagefter pustede jeg ud og 
tænkte ’det her skal jeg bare’. Hold 
da op hvor er jeg heldig at jeg er 
her!’, fortæller Martin Nagashima 
Toft i dag. 
 
Energi og nye oplevelser
Da først Martin Nagashima Toft var 
optaget i dirigentklassen, gik det 
stærkt. Før han kunne nå at få sine 
første timer, blev han hyret til sin 
professionelle debut: Som 23-årig 
dirigerede han den musikdramatiske 

forestilling Jeg er kun skindød med 
Hotel Pro Forma og DR Radiokam-
merkoret i både København og Berlin.  
 ”Det gav et energi-boost da de 
ringede. Jeg nåede kun at tænke ’Hov, 
det går godt nok stærkt! Så var jeg i 
gang,” siger Martin Nagashima Toft. 
 I december 2008 havde han sin 
officielle dirigentdebut ved en 
koncert med Aarhus Symfoni- 
orkester, og nu hvor han er nyuddan-
net dirigent, føler han stadig at han 
rider på en bølge af energi og 
førstegangsoplevelser. 
 ”Alt der er sket siden jeg startede 
i dirigentklassen, har været et 
højdepunkt for mig på det 
pågældende tidspunkt,” smiler 
Martin Nagashima Toft: ”Den første 
praktik med landsdelsorkestrene, det 
første rigtige job, den første opgave 
som dirigentassistent på Operaen, 
de første prøver og koncerter med 
Kammerkoret Camerata som jeg har 
dirigeret fast siden 2006, de første 
koncerter med udenlandske symfo-
niorkestre ... Det hele har været 
førstegangsoplevelser. Det er først nu 
at det hele ikke føles nyt hele tiden. 
Og det er i sig selv noget nyt!” 

Fandt sig selv som dirigent
Martin Nagashima Toft har altid 
vidst at han ville arbejde med 
klassisk musik. Samtidig med 
gymnasiet gik han på det konserva-
torieforberedende Musikalsk 

Grundkursus som tenor. Her fik han 
lyst til ’at lege med at dirigere’, og 
legen udviklede sig til dirigentkurser 
med dirigenten Frans Rasmussen 
som lærer. Efter et par års studier i 
musikvidenskab fik Martin Nagashi-
ma Toft arbejde som sanger i koret 
Ars Nova og blev projektmanager for 
ny-musik-ensemblet Athelas 
Sinfonietta Copenhagen. Dirigent-
rollen gik i hi. 
 ”Men så blev jeg sparket op af 
kontorstolen af Frans Rasmussen,” 
fortæller Martin Toft. ”Han ringede 
og sagde at jeg skulle søge ind i 
dirigentklassen. Jeg tænkte: ’Hvis 
manden siger at jeg skal til 
optagelsesprøve, så gør jeg det!’ Her 
var chancen for at få det afklaret én 
gang for alle.”
 Den unge dirigent lægger ikke 
skjul på at årene i dirigentklassen 
har været afgørende år i hans liv. 
”Samtidig med at jeg har lært det 
rent direktionstekniske; slagteknik, 
prøveteknik, musikalsk analyse og så 
videre, så har jeg også udviklet mig 
personligt,” siger han.
 ”Man bruger meget tid på at 
arbejde alene, studere musikken, 
finde ud af hvad man vil med den, og 
ja – på at forstå sig selv som person.”
 Kun ved at være sig selv kan man 
opnå den troværdighed der er det 
allervigtigste for en dirigent, mener 
Martin Nagashima Toft.
 ”Dirigentrollens autoritet skal 

Det er ikke let at nå frem til den musikalske 
toppost, dirigentpodiet. Og der er ikke brug for 
mange i Danmark. Alligevel kastede Martin Toft 
sig ud i det. Hvad kan man andet når man er 
født til at dirigere.   Af Malene Wichmann

Oplev Martin Nagashima Toft 
dirigere Kammerkoret Camerata 
i april 2009:
4/4 kl. 16: Århus Domkirke
7/4 kl. 20: Literaturhaus,  
København 
8/4 kl. 20.30: Bunkeflo Kirke,
Sverige
Mere på www.camerata.dk  

Kalender

På den anden side af nåleøjet
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komme naturligt. Det er andre der 
skal give én den ære, og det kommer 
kun ved at man gør sit arbejde godt 
og troværdigt,” forklarer han. 
 Hver gang Martin Toft træder op 
på dirigentpodiet, er hans tilgang 
glæden ved at ’nu skal vi lave musik 
sammen!’ ”Der er to lag i det. At 
mærke og forstå følelserne i 
musikken, og at få det udtrykt 
gennem krop og energi,” siger han. 
”At være dirigent handler om at give 
glæde og energi til andre, og om at 
være fælles med orkestret eller koret 
om energien og glæden.” 

Glæde, energi og timers 
musikanalyse
Ved siden af den glade og energi-
fyldte Martin Nagashima Toft er der 
også den pertentlige og analy- tiske 
Martin Nagashima Toft. Når dirigent-
en står foran orkestret, skal håndbev-
ægelserne sidde på rygmarven. ”Man 
kan sidde derhjemme og arbejde 
med sine hænder,” forklarer Martin 
Nagashima Toft, og i samme nu 
vågner hans højre hånd op fra sin 
plads på sofaens armlæn og bliver til 
en spændstig dirigenthånd. 
 ”Der er meget at arbejde med: 
Hvor skarpt er håndleddet, hvor 
meget spænding er der i hånden? 
Hvordan skal det se ud for vise et 
spidst staccato?”
 Foruden øvelser foran spejlet er 
der også mange timer med næsen i 

partiturerne i dirigentjobbet. ”Den 
grundige forberedelse er vigtig for at 
man kan give sig selv og levere 
energi til koncerterne,” forklarer 
Martin Nagashima Toft og fortæller 
at han for tiden bruger lange 
hjemmedage på at studere alle de 
værker han skal dirigere det næste 
år. I bunken ligger blandt andet 
Gustav Holsts Planeterne, en tyk rød 
’Neue Ausgabe’ af Mozarts Trylle-
fl øjten og alskens klaverudtog til 
operaer. 
 ”Der er meget at se til for sådan 
en ’ung, talentfuld dirigent’”, siger 
Martin Nagashima Toft og citerer det 
mærkat han stadig som 27-årig får 
hæftet på sig de fl este steder han 
kommer frem. 

Martin Nagashima Toft om 
sin største oplevelse som 
dirigent: ”Den oplevelse der 
fylder  mest i min bevidst-
hed, er Kammerkoret Came-
ratas opførelse af Händels 
Messias i julen 2008: ’Mes-
sias’ er tre timers drama der 
for mig har mange forskel-
lige farver og karakterer. At 
koret kunne formidle de 
farver og den dramatiske 
struktur så koncerten blev 
en helhed fra første til sidste 
node i stedet for en mængde 
gode enkeltpræstationer, det 
var en helt fantastisk 
oplevelse.” 
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På den anden side af nåleøjet
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LOUISIANA Koncerter
Torsdags- og fredagsserien 2009/2010 kan bestilles 
nu – hver på i alt 7 koncerter. Med et abonnement er der 
gratis adgang til 2 bonuskoncerter. 

Se louisiana.dk

10/9 & 11/9 2009
Jörg Widmann klarinet
Carolin Widmann violin
Frank Reinecke violin
Lise Berthaud viola
Maxim Rysanov viola
Christian Poltéra cello

22/10 & 23/10 2009
Prazak Kvartetten

19/11 & 20/11 2009
Boris Berezovsky 
piano

14/1 & 15/1 2010 
Daishin Kashimoto 
violin
Antoine Tamestit viola
Claudio Bohorquez 
cello

11/3 & 12/3 2010    
Blæseroktetten 
Paris-Bastille

15/4 & 16/4 2010  
Alexei Volodin 
piano

27/5 & 28/5 2010  
Piotr Anderszewski 
piano
Belcea Kvartetten

Bonuskoncerter

5/2 2010
Eric Le Sage piano

4/5 2010  
Jonathan Biss piano
Elias Kvartetten

Tilmelding og nærmere oplysninger kan fås hos Lars Fenger på telefon 
28 58 50 58. Torsdagsserien + bonuskoncerter kr. 1.700, Fredagsserien + 
bonuskoncerter kr. 1.900 (børn & unge under 25 år kr. 700).

Læs mere på www.odensesymfoni.dk · Billettelefon 63 75 00 56
En del af Odense Kommune

Brandenburgkoncerter
Onsdag 8. april kl. 20.00· Sct. Hans Kirke

Dirigent: Eckehard Stier · Solister: Bine Bryndorf, cembalo
Rune Most, fløjte · Signe Madsen, violin · Nikolaj Ronimus, blokfløjte · Henrik Skotte Larsen, obo

Per Morten Bye, trompet
Program: Johann Sebastian Bach: Brandenburgkoncerter nr. 2, 3 og 5

Kunst, tro og tvivl
Torsdag 23. april kl. 20.00· Fredag 24. april kl. 20.00 

I samarbejde med Det Fynske Musikkonservatorium
Odense Koncerthus· Carl Nielsen Salen

Koncertintroduktion begge dage i Carl Nielsen Museet kl. 19.00
Dirigent: Okko Kamu · Solist: Henrik Skotte Larsen, obo

Program: Hans Pfitzner: 3 forspil fra Palestrina · Franz Krommer: Obokoncert op. 37
Béla Bártok: Koncert for Orkester

Fransk formiddag
Søndagsmatiné· Gratis koncert

Søndag 26. april kl. 11.00 Carl Nielsen Museet
Medvirkende: Rune Most, fløjte · Tonya Lemoh, klaver · Stinus Christensen, violin

Christine Raft, klaver
Program: Charles-Marie Widor: Suite for fløjte og klaver · Jacques Ibert: Deux interludes

César Franck: Sonate for violin og klaver

Den store forløsning
Fredag 1. maj kl. 20.00· Sct. Hans Kirke

Koncertintroduktion i Sct. Hans Kirke kl. 18.30
Dirigent: Niels Muus

Solister: Nina Bols Lundgren, sopran · Trine Bastrup Møller, mezzosopran
Mathias Hedegaard, tenor · Steffen Bruun, bas

Medvirkende: Det Fynske Kammerkor · Filharmonisk Kor
Program: Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem

NOTE

Årets Léonie Sonnings Musikpris
Dette forår er det 50 år siden at Léonie 
Sonnings Musikpris blev uddelt for første 
gang. Den 25. maj 1959 overrakte Knudåge 
Riisager prisen til Igor Stravinskij – og 
Riisager sagde bl.a.: 
Danmark er, som vi alle ved, kun et lille 
land. Men det er et lille land med en meget 
stor og uovervindelig tro på den overbe- 
visning at ikke magt og styrke, men 
derimod åndens kraft og kildens styrke i 
årene der kommer, vil bære menneskeh-
eden frem mod en mere værdifuld ek-
sistens. 
 Siden er prisen modtaget af en række af 
verdens førende komponister, sangere og 
instrumentalister – bl.a. Britten, Lutoslaw-
ski, Sjostakovitj, Messiaen, Boulez, Ligeti, 
Birgit Nilsson, Leonard Bernstein, Andras 
Schiff, Anne-Sophie Mutter og Miles Davis.
 Dette års prismodtager er Daniel 
Barenboim. I anledning af 50 års-jubilæet 
varmer fonden op i ugen før prisover-
rækkelsen den 19. april i DR’s Koncerthus. 
Det sker med en minifestival på Det kgl. 
danske Musikkonservatorium med unge 
talenter og tidligere modtagere af prisen 
(se nærmere i koncertkalenderen). 
 Daniel Barenboim, årets Sonning-
prismodtager, er ikke et overraskende valg, 

men et rigtigt valg. Han har allerede 
kvitteret på forhånd med en koncert i Tivoli 
i august sidste år. Han vil desuden spille en 
klaverkoncert af Beethoven i forbindelse 
med prisoverrækkelsen.
 Barenboim var vidunderbarn og debu-
terede som pianist som otte-årig i Wien i 
1950. Som voksen udvidede han sit 
virkefelt og debuterede også som dirigent i 
70’erne. Han har stået i spidsen for en lang 
række verdensberømte orkestre. Han er i 
dag musikalsk generaldirektør for Staats- 
oper i Berlin på livstid og førstedirigent på 
La Scala-operaen i Milano.
 Barenboim og hans familie emigrerede 
fra Argentina til Israel i 50’erne, og 
Mellemøstens problemer optager Baren-
boim intenst. Han har oprettet et arabisk-
jødisk symfoniorkester, West Eastern Divan 
Orchestra. Når man spiller sammen, slås 
man ikke. Orkestret har hjemsted i Weimar.
 Barenboim er en utrættelig fortaler for 
fred mellem palæstinenserne og jøderne. 
Og der er ikke langt fra hensigt til hand-
ling: Han har netop givet et substantielt 
beløb til genopbygningen af Gaza Music 
School der blev bombet under de israelske 
angreb i januar.
mj
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kor
Hvad
koster
musikken?
Optakt undersøger i 2009 hvor meget musikken koster. I marts 
gælder det prisen på musikskolernes kor. 
Har du idéer til hvad Optakts pris-patrulje skal undersøge, så 
skriv til os på optakt@optakt.com. 

Det er sundt at synge. Blodtrykket 
falder, immunforsvaret styrkes, 
lungerne trænes, man får en bedre 
holdning – og så bliver man sim-
pelthen glad. Det er videnskabeligt 
bevist; men det er nok også noget 
som de fleste godt kan mærke når 
de gør det. Altså synger. 
Man kan synge i badeværelset, men 
det virker endnu bedre når man 
synger sammen med andre, og det 
er der masser af muligheder for i 
Danmark. Børnekor, kirkekor, 
gospelkor, kor på arbejdspladser og i 
skoler; foruden en hel masse 
amatørkor der synger en blanding af 
rytmiske og klassiske korsatser, 
sange og større værker med 
orkester. Der er noget for ethvert 
næb. 
Korene er meget forskellige med 
hensyn til adgangskrav, medlemstal, 
koncertaktivitet, ambitioner osv., så 
det er ikke muligt at sammenligne 
dem helt retfærdigt. Det er heller 
ikke lykkedes os at finde en samlet 
oversigt over kor i Danmark og 
prisen for at synge i dem. I stedet 
har vi undersøgt kontingentpriser 
hos et tilfældigt udvalg af kor 
organiseret i de to foreninger Kor 72 
og Danske Folkekor.

Løn, noder og rejser
Kontingentet går primært til 
dirigentens løn. Folkeoplysningslo- 
ven giver mulighed for at man kan 
få et tilskud svarende til max. en 
tredjedel af lønnen. Når det nord-
jyske kor, Skørpingkoret, kan holde 

prisen helt nede på 400 kr. om året, 
så er det ifølge korets netop afgåede 
formand, Mette Agerskov, fordi 
deres dirigent slet ikke vil have løn; 
han får i stedet honorar i form af 
kurser og seminarer. 
”Tilskuddet har før været højere, og 
vi kunne godt ønske os at det blev 
sat op igen, ligesom det efter vores 
mening også burde dække diri- 
genthonoraret ved koncerter, ” siger 
Steen Lindholm konsulent i Dansk 
Amatør Musik og samtidig kordiri-
gent og organist. ”At beskæftige sig 
med musik giver et bedre helbred, 
både fysisk og psykisk. Det betyder 
færre sygedage, så de øgede 
udgifter til dirigentlønninger ville 
sikkert blive hentet hjem på en 
anden konto.”
Det er meget forskelligt fra kor til 
kor om kontingentet dækker 
udgifter til noder. De fleste siger dog 
at man låner noderne ud til medlem-
merne, undtagen når man skal 
synge store værker med orkester 
som for eksempel Messias. Her er 
det almindelig praksis at hvert 
medlem køber sit eget klaverudtog. 
Mange kor tager på weekend eller 
rejser for at intensivere arbejdet og 
opleve noget sammen. Prisen for 
turene kommer normalt oven i 
kontingentet.

Find et kor! 
Se fx Kor 72’s hjemmeside 
dansk-amatormusik.dk/kor eller 
Danske Folkekors hjemmeside 
folkekor.dk

Kor Kontingent pr. år
Skørpingkoret 400 kr.
Sønderjysk Kor, Haderslev 500 kr.
Filharmonisk Kor Aalborg*1 650 kr.
Køge Kor 700 kr.
Tågelund Koret, Egtved 800 kr.
Nylarskoret 800 kr.
Faaborg Acapellakor 800 kr.
Limfjordskoret, Skive 900 kr.
Side by Side, Struer 900 kr.
Vestfynskoret, Assens 950 kr.
Alskoret Sønderborg 1000 kr.
Ambitus, Fyn*2 1000 kr.
Herlufsholmkoret*3 1000 kr.

Prisen på at
synge i

Kor Kontingent pr. år
Ringkøbing Kammerkor 1060 kr.
Søborg Motetkor 1300 kr.
Arosantoskoret, Århus 1350 kr.
Kor i Nord, Hasle 1350 kr.
Silkeborg Kammerkor*4 1400 kr.
Ballerup Kammerkor 1400 kr.
Holte Kammerkor 1400 kr.
Hyltekoret, Vanløse*5 1400 kr.
Koncertforeningens Kor 1400 kr.
Københavns Folkekor 1400 kr.
Vox Humana 1600 kr.
Kammerkoret Broccoli 1800 kr.

*1 = (stud. 400 kr.)
*2 = (der kan søges om tilskud)
*3 = (pens. og stud. 750 kr.)

*4 = (stud. 700 kr.)
*5 = (pens. og arbejdsløse 1200 kr.)

Sopraner på kur
Vi er midt i den store kær-
lighedsscene. De synger mens de 
ser hinanden i dybt i øjnene. Jeg 
tænker at det må være svært at se 
inderlig ud samtidig med at man 
råber til hinanden. Jeg håber de har 
børstet tænder. Og bliver enig med 
mig selv om at opera ikke rigtig 
bider på mig, sådan for alvor. Der er 
nemlig et stort problem, i 
bogstaveligste forstand: de to 
elskende er et aldeles umage par. 
Det kan bare ikke lade sig gøre. Han 
– tenoren - lille og en anelse buttet, 
hun et hoved højere og mange, 
mange kilo tungere. Men synge kan 
hun, hende sopranen – bare jeg 
lukker øjnene. 
Sådan er der mange der tænker om 
opera: divaen med kolossal stemme 
og ligeså korpus. Ikke-kendere har 
gennem generationer undertrykt et 

fnis eller to 
når stjernen 
skulle agere 
50 kg lettere 
og en del år 
yngre. Jeg kan 
ikke lade være 
med at tænke på Klara 
Kluk som i kvartetten i 
Verdis Rigoletto netop giver 
den som operastjerne.
Historier er der nok af: en 
overfed sopran skal bevæge 
sig forbi orkestrets pulte for 
at indtage scenen. En 
musiker foreslår høfligt at 
hun burde gå sidelæns, 
hvorefter hun svarer: ”Hos 
mig er 
der intet 
sidelæns!” 
Tidligere 
tiders 

superstjerne Louisa Tetrazzini 
mente at en god appetit var forud-
sætningen for en god stemme. Hos 
hende var begge angiveligt særde-

les gode! En sumobry-
der forklædt som yndig 

geisha, stod der engang i 
en engelsk avis…

Den barmfagre operadiva er på 
retur. Gamle dages velpolstrede 
skønhedsidealer er på vej ud. Ind er 
kommet åleslanke kvinder hvis 
stemmer bestemt ikke fejler noget – 
og hvis elegante kroppe smykker 
plakater, cd-æsker operascener. Jeg 
nævner bare nogle stykker: russiske 
Anna Netrebko, franske Sandrine 
Piau, canadiske Danielle de Niese, 
italienske Patrizia Ciofi, franske 
Natalie Dessay, rumænske Angela 
Georghiu og østrigske Angelica 
Kirschlager.
Se engang på annoncer for opera-
cd’er. Rolando Villazon og Anna 
Netrebko, Roberto Alagna og 
Angela Georghiu. Helt i overens-

stemmelse med fortidens filmstjer- 
ner: skønhed, romantik, noget at 
drømme om. Og så er der det 
seneste årtis operaopsætninger, lige 
fra Monteverdi til Puccini: en 
tendens til at gøre operaen nutidig 
eller politisk aktuel. Opera er på vej 
til at blive ”virkelighedsnært” eller 
rettere noget vi gerne ser os selv 
afspejlet i. Det kan måske være årsa-
gen til at der ikke længere er plads 
til de voluminøse sangere?
Måske er Klara Kluk og alle de andre 
sopraner simpelthen gået på kur af 
hensyn til ”markedet”. Fede 
sopraner (og tenorer) får ikke 
længere de gode jobs. Der skal mere 
end en dejlig stemme til. Markedet 
– c’est moi! – vil ikke fortrylles og 
distraheres bare gennem musikken. 
Der skal en historie til som vi kan 
være med i, mænd og kvinder vi kan 
spejle os i. Vi vil have sopraner der 
er slanke på den fede måde!

Af Claus Adam Jarløv



Aktuelle medlemstilbud i april:
Søndag den 5. april 2009 kl. 16.00
Musica Ficta opfører Orlandus Lassus’ Lagrime di 
San Pietro
Sankt Petri kirke, Larslejstræde 11, København
Medlemstilbud 40 kr. pr. billet (normalpris 60 kr.) 
Billetter købes ved døren mod fremvisning af 
OptaktForum medlemsbevis.

Søndag den 12. april 2009 kl. 14.00
Søndagsmatiné i Cinemateket, Gothersgade 55, 
København
Dokumentarfi lmen Knowledge is the beginning om 
Daniel Barenboim og The West-Eastern Divan 
Orchestra
Medlemstilbud 40 kr. pr. billet (normalpris 65 kr.) 
Billetter kan bestilles fra 24. marts hos Cinemateket, og 
OptaktForum medlemskort forevises ved indgangen. 

Strygeoktetter: Ensemble MidtVest i samarbejde 
med Det Jyske Ensemble 
På programmet: Mendelsohn, Max Bruch, Darius 
Milhaud og Sjostakovitj
Medlemstilbud 75 kr. (normalpris 100 kr).

Onsdag den 15. april 2009, kl. 19.30, 
Koncertoptakt kl. 18.30 
Holstebro, Knudsens 
Billetbestilling tlf. 9611 7979 eller på BILLETnet.dk, 
nævn OptaktForum 

Lørdag den 18. april 2009 kl. 15.00
Skive Theater, Arrangør: Det Jyske Ensemble
Billetbestilling tlf. 9751 0699, nævn OptaktForum
 
Søndag den 19. april 2009 kl. 16.00 
Herning, Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts 
museum 
Billetbestilling tlf. 9666 6777 eller på BILLETnet.dk, 
nævn OptaktForum 

Anne Øland med blæserne fra Ensemble 
MidtVest
På programmet bl.a. Beethoven og Dvorák
Medlemstilbud 75 kr. (normalpris 100 kr).

Søndag den 19. april 2009 kl. 16.30, 
Koncertoptakt kl. 15.30
Struer, Gimsinghoved
Billetbestilling tlf. 9784 0258 eller 
post@gimsinghoved.dk, nævn OptaktForum

Mandag den 20. april kl. 19.30, 
Koncertoptakt kl. 18.30 
Ikast, Bakkehuset
Billetbestilling via www.Ikastbilletten.dk 
(tlf. 9950 5115), nævn OptaktForum

Koncert med Vilde Frang og 
Diamant-Ensemblet
Tirsdag den 21. april 2009 kl. 20.00 
Den Sorte Diamant, Dronningesalen, Det Kongelige 
bibliotek, Søren Kierkegaards Plads 1, København 
På programmet bl.a. Giuseppe Tartinis Djævletrille-
sonate i en version for violin og strygere
Medlemstilbud 100 kr. pr. billet (normalpris 145 kr.)
Billetter bestilles hos Stine Olsen på sto@kb.
dk senest den 14. april 2009

Kun for medlemmer af OptaktForum!
Inden koncerten med Diamant-Ensemblet, violini-
sten Vilde Frang og pianisten Marianna Shirinyan 
tirsdag den 21. april byder Det Kongelige Bibliotek 
på et glas vin i lokalet Saxo. Her kan du møde 
bibliotekets musikproducent Bette Thomas der bl.a. 
fortæller om hvorfor der er en koncertsal i landets 
nationalbibliotek, historien om Diamant-Ensemblet 
og om koncertlivet i Dronningesalen i det hele taget.
Mødested: ved receptionen i Den Sorte Diamant 
kl. 19.15 

Torsdag den 23. april 2009 kl. 19.00
Foredrag i serien Kunst og Kærlighed
Den Sorte Diamant, Dronningesalen, Det Kongelige 

Bibliotek, Søren Kierkegaards Plads 1, København 
‘Anne Marie Carl-Nielsen og Carl Nielsen’
Oplæg af John Fellow, redaktør på Carl Nielsen 
Brevudgaven, Det Kongelige Bibliotek, og Maj-Britt 
Mathiesen, skuespiller.
Medlemstilbud 30 kr. pr. billet (normalpris 60 kr.)
Billetter bestilles hos Stine Olsen på sto@kb.dk 
senest den 14. april 2009 

Torsdag den 23. april 2009 kl. 19.30
Symfonikoncert – Fransk aften
Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus, 
Thomas Jensens allé, Århus 
Michel Tabachnik, dirigent, Ralph van Raat, klaver, 
Århus symfoniorkester
På programmet Messiaen, Debussy og Tabachnik
Billetter bestilles på www.musik-husetaarhus.dk, 
nævn OptaktForum. 
Billetterne til enhedspris kr. 150,- uanset billet-
kategori. Normalpriser 235, 210, 185 kr. Kan købes i 
Musikhusets Billetsalg fra 1. april mod forevisning af 
medlemskort til OptaktForum.

Kommende tilbud:
Spor-festival den 7., 8. og 9. maj i Århus
Under titlen PUBLIC DISTURBANCE inviterer SPOR 
på tre dages musik og lyd. Ny musik i Den Gamle By 
og gammel musik i det nye Musikhus.
Medlemstilbud Partoutkort 120 kr. (normalpris 
200 kr.) der giver gratis adgang til 6 koncerter samt 
50% rabat på indgangen til Den Gamle By.
Billetbestilling senest 20. april ved mail til 
optakt@optakt.com

Musikerportræt: Jonathan Slaatto, cello, 
med Ensemble MidtVest
På programmet: Brahms, Schwitters, Berio og 
Peter Bruun
Medlemstilbud 75 kr. (normalpris 100 kr). 
13. maj kl. 19.30, Holstebro, Knudsens
14. maj kl. 19.30, Herning, Carl-Henning Pedersens 
og Else Alfelts Museum. 

Mendelsohn 200 år, Det Jyske Ensemble 
På programmet: Mendelsohn og Bach
Medlemstilbud 75 kr. (normalpris 100 kr). 
13. maj kl. 19.30, Gimsinghoved, Struer
19. maj kl. 19.30, Nyborg kirke, Fyn
27. maj kl. 19.30, Kirsten Kjærs Museum

Det åbne øres vej II: Ensemble MidtVest 
akkompagnerer jødiske og arabiske sangere
9. juni 2009 kl. 19.30, Herning Kongrescenter, 
Teatersalen

Schubertiaden i Roskilde 16. august – 3. sept. 
Schubertselskabets koncerter i Vikingeskibsmuseets 
fl otte skibshal og i Roskilde Domkirke. Værker af 
Schubert og komponister som i 2009 markeres 
med runde år: Purcell (350 år), Haydn (200 år) og 
Händel (250 år).
Medlemstilbud pr. koncert 140 kr. pr. billet (normal-
pris 180 kr.). Begrænset antal billetter efter først-til-
mølle-princippet.
Billetbestilling tlf. 46 35 24 34 eller 
billet@schubertselskabet.dk

For alle der interesserer sig for klassisk musik. Læs mere 
på www.optakt.com under Forum
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Det største musikudgivelsesprojekt i 
Danmark indtil nu er netop afsluttet. 
Carl Nielsens produktion kan nu 
studeres i sin helhed, musikhistori-
kerne kan granske omstændighe-
derne for hvert af hans værker, og 
musikerne har fået nogle ordentlige 
noder at spille efter. Under ledelse af 
førstebibliotekar Niels Krabbe har et 
hold af forskere fyldt 7000 nodesider. 
Det er blevet til 35 bind eller halv-
anden meter hyldeplads. Det hele 
startede for 15 år siden med en 
sønderlemmende kritik af nodemate-
rialet til Carl Nielsens opera Maska-
rade i forbindelse med en planlagt 
opførelse i Innsbruck i 1993 under 
ledelse af den danske dirigent Niels 
Muus. Kritikken kom i aviserne, og 
landets daværende kulturminister 
Jytte Hilden skred ind og foran-
ledigede at Det Kongelige Bibliotek 
satte projektet i gang. Udgivelsen 
bliver markeret med en lang række 
begivenheder. Det Kgl. Bibliotek fører 
an med koncerter og fotoudstilling, 
men glem ikke at den årlige Carl 
Nielsen-konkurrence i Odense også 
er ved at løbe af stabelen.

Carl Nielsen 
komplet

Med kone og døtre på besøg på Fuglsang. Carl 

Nielsen var en nær ven af Fuglsangs ejer Bodil 

Neergaard, og han boede der jævnligt. Godset er 

stadig centralt for musiklivet på Lolland-Falster og 

hjemsted for Storstrøms Kammerensemble.

Carl Nielsen
Konkurrence  festival
I år er der samlet fl ere muskler end 
sædvanligt til den fi ne konkurrence. 
Odense Internationale Orgelkonkur-
rence er blevet fusioneret med 
konkurrencen så de unge talenter nu 
dyster i fi re instrumenter: violin, fl øjte, 
klarinet og orgel. Dog kun et ad 
gangen. I år er det klarinetten, i 2010 
fl øjte og i 2011 orgel. 
Samtidig med konkurrencen er der nu 
etableret en Carl Nielsen Festival med 
ni store koncerter der vil blive spillet 
sideløbende med konkurrencen. 
Festivalen har også udpeget en Carl 
Nielsen Artist 2009. Det er oboisten 
Henrik Goldschmidt der i disse år har 
orlov fra Det Kgl. Kapel for at lede sit 
Middle East Peace Orchestra.
Se mere på www.odensesymfoni.dk/
cncomp

Dagligstuekoncert hos lægen 
Carl Meyer (senere Bretton-
Meyer) som var en af Carl 
Nielsens venner. Værten sidder 
forrest t.h. med sin cello og Carl 
Nielsen bagved.

En smilende ung Nielsen på besøg i Salling hos 
ungdomskæresten Emilie Demant. Han var 22, hun var 
14. Der er tvivl om hvem af kvinderne på fotografi et det 
er, men aldersmæssigt passer det bedst til den helt 
unge pige i den ternede kjole.

Carl Nielsen på scenebesøg 
under indstuderingen af hans 
opera Saul og David.

Alle billeder er udlånt af Det Kgl. Biblioteks Kort- og 
Billedsamling som den fra den 15. maj viser en foto-

udstilling om Carl Nielsen.
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LUKKETID
Danmarks bedste butik med klassisk musik stopper 
ved udgangen af marts. DISASTER! Sådan skriver 
en Optakt-læser, Eva Winther. Cd-forretningen Axel 
Klassisk på Bulowsvej, Frederiksberg, må dreje 
nøglen om. Også Bånd-og Pladecentret lukker efter 
sigende i år når Erik Læssøe Stilling går på pension. 
Dermed vil København være uden specialbutikker 
for klassiske plader hvis man ser bort fra lagersalget 
af gamle restoplag hos Rille-Dille. 
 På optakt.com skriver Claus Adam Jarløv om de 
gode stunder han har haft hos Axel Klassisk:

 ”Et værtshus hvor mænd hænger ud og bliver 
hentet hjem af deres koner når der skal bruges tid 
og kroner på andet end fornøjelse … Sådan 
oplevede jeg gennem fl ere år Axel Klassisk på 
Bülowsvej på Frederiksberg. En af byens absolut 
mest velassorterede forhandlere af klassiske cd’er, 
bestyret af krofatter der altid havde tid til en skæv 
bemærkning til sine gæster eller en nærmere 
analyse af den seneste Wagner-indspilning. Kort 
sagt et sted hvor man befandt sig godt, kunne få 
kyndig vejledning eller bare lidt fred. Og måske en 

cd eller to med i en lille blå 
plasticpose. 
 Rune, Elmer og ikke mindst Birger 
har gennem årene givet forretningen sin 
særlige identitet. De har været fantastiske 
ambassadører for den såkaldte klassiske musik. Det 
er slut nu. ”Kunderne har lim i lommerne,” som den 
gode Birger Simonsen har udtrykt det. 
 Tiderne vil noget andet. Noget vil sikkert gro op. 
Og der er de gode minder. Men man har da lov til at 
være lidt bedrøvet!” 

NOTER

BYGGEPLADSBØGER
Inden for kort tid er der udkommet to bøger om Danmarks Radios bygninger. Den 
ene om Radiohusets ombygning til Musikkonservatorium, den anden om bygnin-
gen af Jean Nouvels koncerthus i DR Byen i Ørestaden. Der er fl ere ligheder mellem 
de to bøger. Det er fagbøger, spændende dokumentation om byggeri og ombygn-
ing. Begge bøger er tilrettelagt af arkitekt Jens Bertelsen der også for nogle år siden 
tilrettelagde bogen om Vilhelm Lauritzen, Radiohusets arkitekt.  
 Men der er også store forskelle mellem bøgerne, ligesom de to huse er svære at 
sammenligne, selv om de begge er rammen for den samme slags musik. De er 
bygget i hver deres vidt forskellige tidsalder, og konservatoriets ombygning handler 
om respekt for tradition og slidstærke materialer og fi ne detaljer. Om grønlandsk 
marmor, oregonpine og lydmembraner af muldjorden på kantinens taghave. Bogen 
om koncerthuset er en bog om større dimensioner, om betonkonstruktioner, om 
foranderlige lysfacader og computerberegninger. Bogen om konservatoriet er fyldt 
med detaljebilleder, og billederne i bogen om DR Byens koncertsal er fyldt med store 
oversigtsbilleder af en af landets største byggepladser.
 Det er et temperamentsspørgsmål hvad man bedst kan lide. Det bliver i hvert 
fald spændende at se hvad de to byggerier i de nærmeste år kan tiltrække af 
publikum. Musikkonservatoriet åbner op med læssevis af unge talenter og gratis 
koncerter, og koncerthuset leverer verdensstjerner. En værdig kappestrid hvor de 
mest sandsynlige vindere er koncertgængere der vil få både i pose og i sæk. 

Fra Radiohus til Musikkonservatorium. 80 sider. Foto: Jens M. Lindhe. 
Tekst: Morten Lund. Det kongelige danske Musikkonservatorium, 2009.

Koncerthuset. Billeder fra en byggeplads. DR, 2009. Foto: Niels Erik Lund. Tekst: 
Jan Sneum. 240 sider.

NY KONGELIG SÆSON
Operachef Kasper Holten kunne på sæsonens 
pressemøde fortælle at Operaen nu efter snart fem år 
på Holmen har sat publikumsrekord med en halv 
gang fl ere besøgende. Og sæsonprogrammet prøver 
da også at ramme bredt i jagten på endnu fl ere 
operaelskere. Der er nyt og gammelt, prøvet og 
uprøvet. 
 Der bliver besøg af store udenlandske instruk-
tører som Peter Konwitschny, der iscenesætter 
Tjajkovskijs Eugen Onegin, og Bizets Carmen kan 
opleves i David McVicars Glyndebourne-iscenesæt-
telse. 
 Kasper Holten har åbenbart ikke fået nok af 
Wagner efter sin tour de force med Ringen, så han 
iscenesætter Tannhäuser med Stig Fogh Andersen/
Johnny van Hal i titelpartiet.
 En anden klassiker, Strauss’ Ariadne fra Naxos, 
bliver vist i en opførelse ledet af den østrigske 
dirigent Friedemann Layer der også har dirigeret 
Lohrengrin på Operaen.
 Der er nærmest tradition for at Concerto 
Copenhagen under Lars Ulrik Mortensens ledelse 

går i orkestergraven og spiller Händel. Således også 
denne sæson hvor man kan opleve Jephtha iscene-
sat af den engelske instruktør Katie Mitchell.
 Der er et par spændende nyere værker, bl.a. Hans 
Werner Henzes El Cimarron. Det er en monologopera 
om en cubansk slave. Det krævende titelparti bliver 
sunget af basbarytonen Sir Willard White. Desuden 
opfører Operaen en af Stravinskijs få operaer, 
Lastens vej (The Rake’s Progress).
 Af det absolut nye kommer Skin Deep kompon-
eret af David Sawer. Den havde urpremiere i januar i 
år i Leeds i England. Den handler om en plastik-
kirurg og jagten på det perfekte menneske.
 Så er der urpremiere på et bestillingsværk. Tre 
herboende udenlandske kunstnere (en iraker, en 
chilener og en bosnier) skildrer livet i Sandholmlejren 
i operaen Waiting in Nowhere. Komponisten er 
Edina Hadžiselimović.
 Der bliver også en del genhør, bl.a. med Donizet-
tis Lucia di Lammermoor, Debussys Pelléas og 
Mélisande, Mozarts Tryllefl øjten og Strauss’ Elektra. 

S
tig Fo

gh
 A

n
d

e
rse

n
 so

m
 Ta

n
n

h
äu

se
r. Foto

: Sø
ren

 So
lkæ

r Starbird 

MAD OG MUSIK I RENÆSSANCEN
De danske herregårde, slotte og palæer er blevet kaldt porten til Europa 
fordi det var her nye ideer og tekniske fremskridt først vandt indpas. Når 
unge adelsmænd drog på dannelsesrejser i de europæiske storbyer og 
opholdt sig ved udenlandske universiteter, stiftede de bekendtskab med 
udenlandsk tænkemåde, ny musik og nye og ukendte madtraditioner.
 Det er baggrunden for at en af Djurslands herregårde, Gammel Estrup, 
tilbyder en musikalsk totaloplevelse når de gennem en koncertrække 
samtidig præsenterer datidens musik, dans og rejser. Temaerne bevæger 
sig i tiden fra renæssance over barok til rokoko og fortæller om den periode 
hvor de fl este af de djurslandske herregårde blev opført eller havde deres 
storhedstid
 Ved hvert arrangement serveres en historisk menu som tidsmæssigt 
passer til temaet. I april måned er det Bi 
Skaarup der har tilrettelagt menuen. Bi 
Skaarup er cand. phil. i middelalderarkæologi 
og har specialiseret sig i madkultur. Til april 
måneds arrangement får man bl.a. saltet laks 
med sød sennep, pølser uden skind og pærer 
i sød most. Renæssancemusikken bliver 
spillet af svenske barokmusikere. Læs mere 
på www.herregaardskultur.dk
Gammel Estrup, Herregårdsmuseet, 
Randersvej 2
Auning, søndag den 19. april kl. 17
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NYE TITLER I APRIL

Georg P. Telemann 
Twelve Fantasies for Solo Violin

Augustin Hadelich (violin)

Ferdinand Ries 
Piano Concertos, Volume 3
Christopher Hinterhuber (piano)

Royal Liverpool Philharmonic Orchestra
Uwe Grodd

Giuseppe Martucci 

Orchestra Sinfonica di Roma,
Francesco La Vecchia

 Maurice Ravel 
L’Enfant et les sortilèges

Nashville Symphony Orchestra,
Alastair Willis
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 Maurice Ravel 
Daphnis et Chloé

Orchestra National de Lyon,
Jun Märkl

8.
57

09
92

Alessandro Scarlatti 
Euridice dall’Inferno (Cantata)

Ars Lyrica Houston

8.
57

09
50

 Dmitry Shostakovich 

Royal Liverpool Philharmonic Orchestra
Vasily Petrenko

8.
57

20
82
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20
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15

Nærmeste forhandler oplyses på tlf. 86 89 24 28  |  info@naxos.dk

Grib Dagen
Klassisk energitilskud fra 
Händel, Mozart og Bizet
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John Dowland 

Nigel North (Lute)

8.
57

02
84
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Hvem er det der kommer luntende 
stilfærdigt med sin violinkasse dér? 
En andenviolin som tager møde-
tidspunktet lidt afslappet - eller er det 
måske en freelance-musiker der har 
god tid? Næh, det er såmænd en af 
vor tids største musikere, Vadim 
Repin fra Rusland. 
 Går man tæt på, kan man gen-
kende hans karakteristiske mørke, 
plirrende øjne bag de briller han åben-
bart bruger uden for scenen. Han har 
tabt sig og er ikke så grossereragtig 
som han var engang. Trods alderen på 
37 har hans sorte frisure skiftet farve, 
og de ugelange skægstubbe har også 
fået et sølvgråt skær. 

 På samtaleafstand viser det sig at 
manden bag de monumentalt 
afklarede fortolkninger og den 
fuldendte violinteknik har en sagte, 
hviskende stemme og et håndtryk der 
ikke vælter nogen omkuld. Han kan 
lide automatkaffe og en smøg og har 
ikke travlt. Afspænding ligger 
åbenbart bag evnen til spænding.

Et storværk ad gangen
Vadim Repin har de sidste par år 
koncentreret sig om et enkelt stort 
værk ad gangen. I sidste sæson var 
det Beethovens Violinkoncert, i denne 
sæson er det Violinkoncerten af 
Brahms. Planlægningen er hans egen 

og hænger sammen med den kontrakt 
han indgik med pladeselskabet 
Deutsche Grammophon i 2006.
 ”Fra starten har det været min 
plan at indspille de vigtigste værker 
jeg ikke har indspillet før,” fortæller 
han roligt. ”Nu vil jeg realisere de 
indspilninger jeg altid har forestillet 
mig. Alle omstændigheder ved dem 
skal være de rigtige, både min 
fortolkning og kombinationen af 
orkester og dirigent. Brahms ville 
jeg lave med Riccardo Chailly og 
Gewandhausorkestret fra Leipzig. 
Før i tiden havde jeg kontrakt med 
Warner Music, mens Chailly var på 
Universal - det var to familier der 
ikke kunne mødes! For mig er det 
musikalske resultat det vigtigste, så 
jeg har ventet indtil jeg fik lejlig-
heden, og nu er vi begge to hos 
Deutsche Grammophon.” 
 Hvad bliver så det næste projekt?
 ”Det vil jeg ikke sige. Det er en 
hemmelighed!”
 Orkester- eller kammermusik?
 ”Orkester. Noget meget ander-
ledes end de to cd’er med Beethoven 

og Brahms. Jeg vil ikke sige mere end 
det.”

Tager han stokken op?
To af Repins mest sammenlignelige 
violinkolleger, Maxim Vengerov fra 
Rusland og Nikolaj Znaider fra 
Danmark, er begyndt at dirigere. 
Vengerov er faktisk helt stoppet med 
at spille violin, mens Znaider forsøger 
en dobbeltkarriere. Er det noget for 
Repin?
”Det er da fristende at dirigere…” 
siger han med et lumsk smil, ”men 
hvis jeg skulle opnå et konkurrence-
dygtigt niveau som dirigent, ville det 
kræve at jeg arbejdede endnu hårdere 
på det end jeg har gjort med min 
violin.”
 Det siger ikke så lidt. Vadim Repin 
var allerede som lille dreng en 
scenevant musiker. På gamle fi lm kan 
man se ham som 10-12-årig spille 
som gjaldt det livet. Han var beundret 
som vidunderbarn i Sovjetunionen og 
er stadig stoltheden i fødebyen 
Novosibirsk - sammen med sin gamle 
kammerat, Maxim Vengerov. For hvor 
usandsynligt det end lyder, så er to af 
verdens største violinister barndoms-
venner fra samme by i Sibirien.

Mødet med den rigtige
pædagog
Selvom Novosibirsk med sine 
halvanden million indbyggere ikke er 
nogen udpost, var det alligevel 
heldigt for Repin at han voksede op 
netop her hvor violinpædagogen 
Zakhar Bron også boede. Den 

Et afgørende møde i barndommen med en 
musikpædagog afgjorde violinisten Vadim 
Repins skæbne. Og siden er det kun gået 
opad. Barnestjernen fra Novosibirsk holder 
sig stadig på toppen med disciplin og fokus.    
Af Jens Cornelius

vidunderHvad der videre skete

To russiske drenge der er forblevet 
kammerater, og begge har fået en 
inter-national musikkarriere. 
Vadim Repin med den jævn-
aldrende Maxim Vengerov som 
unge studerende i Rusland.

Foto
: Kasskara/D
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Tager han stokken op?
To af Repins mest sammenlignelige 
violinkolleger, Maxim Vengerov fra 
Rusland og Nikolaj Znaider fra 
Danmark, er begyndt at dirigere. 

MÅNEDENS SUPERSTJERNE
Den klassiske musik har sin egen superliga. Solister som ingen koncertarrangør vil sige nej til hvis de ellers har pengene. Optakts Jens Corne-
lius har mødt en del af dem, bl.a. på musikfestivalen i Verbier, Schweiz. Eller i elevatoren i DR-byen. For nylig spillede månedens superstjerne 
Brahms’ Violinkoncert til en torsdagskoncert med DR Symfoniorkestret.

VADIM REPIN - BLÅ BOG
Russisk violinist, født 1971 i Novo-
sibirsk. Begyndte at spille som 
fem-årig.
Var et populært vidunderbarn i 
Sovjetunionen. Slog igennem in-
ternationalt i 1980’erne da han 
vandt Wieniawski Konkurrencen i 
Polen som 11-årig og Dronning 
Elisabeth Konkurrencen i Belgien 
som 16-årig.

Bor i dag i Geneve med sin kone 
og deres lille søn. De har også en 
bolig i Moskva.

Sagt om Vadim Repin – af violin-
legenden Yehudi Menuhin: ”Han er 
ganske enkelt den mest perfekte 
violinist jeg nogensinde har hørt.”

og Brahms. Jeg vil ikke sige mere end 
det.”

legenden Yehudi Menuhin: ”Han er 
ganske enkelt den mest perfekte 
violinist jeg nogensinde har hørt.”

Den klassiske musik har sin egen superliga. Solister som ingen koncertarrangør vil sige nej til hvis de ellers har pengene. Optakts Jens Corne-
lius har mødt en del af dem, bl.a. på musikfestivalen i Verbier, Schweiz. Eller i elevatoren i DR-byen. For nylig spillede månedens superstjerne 

vidundervidundervidundervidunder
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overvældende og temperamentsfulde 
Bron er som pædagog en af verdens 
mest kendte, og han har sat sig varigt 
spor ved at være lærer for Repin og 
Vengerov. 
 ”Nogle kalder det held, andre siger 
skæbne. Alle mennesker oplever at 
bestemte begivenheder ændrer deres 
tilværelse fuldstændigt. For mig var det 
mødet med Zakhar Bron. Det var en 
stor gave for mig at få ham som lærer. 
Dengang var han en ung mand i 
begyndelsen af 30’erne. Han er den 
komplette violinlærer. Han kender 
instrumentet teknisk og historisk, og 
han spiller selv fremragende. Vi har 
stadig kontakt til hinanden.”
 Du voksede op i Sovjetunionen - 
jeg går ud fra at dine forbilleder var 
russiske violinister?
 ”Nej, overhovedet ikke, slet ikke. 
Jeg hørte plader med alle verdens 
store violinister. Både gamle mestre 
som Fritz Kreisler og Jascha Heifetz, 
men også Isaac Stern fra USA.” 

Verden åbner sig
Repin var 20 år da Sovjetunionen brød 
sammen – en revolution der fi k den 

musikalske standard i resten af 
verden til at stige fordi så mange 
sovjetmusikere fi k mulighed for at 
rejse deres vej. Repin, Vengerov og 
pianister som Jevgenij Kissin og 
Arcadi Volodos blev verdensborgere. 
Ti år senere blev Repin gift med en 
fransk tandlæge, og i dag bor de og 
deres lille søn i Schweiz. 
 Har du forandret dig som musiker 
efter du kom til Vesten?
 ”Jeg forandrer mig da hver dag! 
Hver eneste dag udvikler man sig 
følelsesmæssigt og mentalt, man 
formes af de påvirkninger man bliver 
udsat for, og det liv man lever.”

Disciplineret som en sports-
mand
 Men noget lader til at ligge meget 
fast - lever du et disciplineret liv?
 ”Jeg lever et liv der minder om en 
elitesportsudøvers tilværelse! Det er 
nødvendigt for at holde niveauet. Jeg 
arbejder meget koncentreret med min 
spilleteknik, jeg arbejder med 
fortolkninger og med improvisation, 
og jeg bruger tid på at studere 
partiturerne til de værker jeg spiller. 

 Men der er mange mindre 
romantiske sider af den tilværelse. 
Jeg må træne mine muskler og min 
krop for at oparbejde et fysisk 
overskud til at spille. Det kræver også 
kræfter at rejse så meget som jeg gør. 
Ofte er jeg i tre lande inden for 
samme uge. Mit kreditkort bliver 
nogle gange spærret fordi banken tror 
der foregår svindel når der bliver 
trukket penge i fl ere forskellige lande 
samme dag.”
 Hvad gør du så for at holde dig i 
form?
 ”Jeg dyrker mange slags sport. 
Skiløb er det jeg allerbedst kan lide, 
og om vinteren elsker jeg at tage op i 
bjergene. Ellers kan jeg lide at løbe, 
helst ved havet når det kan lade sig 
gøre. På New Zealand er der særlig 
dejligt at løbe ved havet. Når jeg 
rejser rundt med pianisten Nikolaj 
Luganskij, spiller vi skak hver dag. 
Det er sund intellektuel træning. 
Nikolaj er også vild med bordtennis, 
og når vi er på turné, spiller vi hårde 
kampe mindst tre gange om ugen. I 
store byer kan det altid lade sig gøre 
at fi nde et bordtennisbord.” 

Dronningesalen • Den Sorte Diamant • Søren Kierkegaards Plads • København K
DET KONGELIGE BIBLIOTEK 

MUSIK I DIAMANTEN
onsdag 15. april kl. 17.00

STILLEKONCERT
SHH … DET ER MUSIK!
Trio Aristos spiller Beethoven, Bent Sørensen
(uropf.) og Martinů
Støttet af Toyota-Fonden

tirsdag 21. april kl. 20

DIAMANTENSEMBLET
VILDE FRANG &
MARIANNA SHIRINYAN
Lutoslawski: Dansepræludier. Chausson: 
Koncert for violin, klaver og strygekvartet.
Boccherini: Notturno nr. 1. Tartini: 
Djævletrillesonate, for violin og strygere

mandag 4. maj kl. 17.30
Operaintroduktion
TRISTAN & ISOLDE
Ved operadramaturg Henrik Engelbrecht

mandag 11. maj kl. 20
Tjekkisk gæstespil 
STAMIC KVARTETTEN
Strygekvartetter af Dvořák, Nielsen og Smetana
Støttet af Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat

mandag 18. maj kl. 17.30
Operaintroduktion
TYRKEN I ITALIEN
Ved operadramaturg Henrik Engelbrecht

tirsdag 26. maj kl. 20

MIDDLE EAST PEACE
ORCHESTRA
Musik med rødder i den jødiske, arabiske og
europæiske musiktradition

Billetsalg på BILLETnet og i Diamanten
Læs mere på www.kb.dk/musik

VADIM REPIN PÅ CD
Vadim Repin har indspillet over 20 
cd’er med mange af de store violin-
koncerter og også en række kam-
merværker. Nogle højdepunkter:

Brahms: Violinkoncert & Dobbelt-
koncert - Deutsche Grammophon 
477 7470

Beethoven: Violinkoncert & Kreut-
zersonaten - Deutsche Gram-
mophon 477 6596

Tjajkovskij & Mjaskovskij: Violin-
koncerter - Philips 473 343-2

Tjajkovskij & Sjostakovitj: Klaver-
trioer - Erato 0630 17875-2

Prokofjev & Sjostakovitj: Violin-
koncerter - Erato 0630 10696-2

vidunderbarnet
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Individuelt formstøbte høreværn til musikere

Tlf.: 3940 1050
info@audiovox.dk
www.audiovox.dk Østerbro Hørecenter

Nordre Frihavnsgade 49, 2100 Kbh. Ø

    
PAS GODT PÅ DIN HØRELSE, 
DEN FÅR DU BRUG FOR RESTEN AF DIT LIV!

TILBUD
Til alle musikere på formstøbte 
monitors og musiker-høreværn.
Gælder hele 2009.
Pris for musiker-høreværn 
kun 1.499,00Individuelt formstøbte høreværn til musikere

Til alle musikere på formstøbte monitors og musiker-høreværn. 

Med deltagelse 
af en perlerække 
af fremragende 
danske pianister. 
(Se www.vejleklassisk.dk)

Fra d. 31. marts til den 29. maj 2009 afholdes 
14 koncerter i MusikteatretVejle, 
på Engelsholm Slot og på Vejle Kunstmuseum

Program:
Alle  Haydns originale klaverværker 
Brahms Haydnvariationer for 2 klaverer 
”Hommage a Haydn” af Debussy, Ravel, d’Indy, 
Lasse Nilsson og John Frandsen 
Improvisationer over temaer af Haydn med 
internationalt ensemble

(1732 - 1809)

Arr.: musiklivsudvikler Willy Stolarczyk wilst@vejle.dk Yd
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Af Birgitte Antonius

Publikum var ikke stort. Faktisk kun to 
stolerækker i konservatoriets lille sal. 
Men den samlede intelligenskvotient 
måtte være noget over gennemsnittet. 
Her var forskere, musikere og fi losoffer. 
Efter en højtravende diskussion om fri 
improvisationsmusik og efterfølgende 
kaffe og kage var det blevet koncerttid. 
Min medspiller (hans instrument: en 
bærbar computer) og jeg havde fået den 
ære at spille for det veluddannede 
publikum. Jeg havde lagt mine klaverno-
der til rette på fl yglets nodeholder. 
Musikken var af Schumann og Ravel. 
Men som noget nyt havde musikken fået 
ledsagelse af videokunst. Eller det skulle 
i hvert fald forestille kunst. Vi havde 
længe moret os med at lave videoer som 
slet ikke passede ind i musikken. Ravel 
blev ledsaget af dansende Teletubbies. 

Schumanns livsglade musik blev akkom-
pagneret af nødlidende afrikanere. 
 Publikummet sad andægtige og 
kiggede på den tomme skærm. Febrilsk 
skimmede jeg nodebilledet på Schu-
mann. Publikum sad meget tæt på os. 
Jeg prøvede at skjule mig bag det store 
fl ygel, men en dame med et stort 
fotografi apparat indfangede mig i 
adskillige blitzlys. 
 Jeg satte Schumanns stykke om 
sommerfugle an. Publikum begyndte at 
skramle lidt med stolene. Jeg kiggede op 
og opdagede at min medspiller kæm-
pede en brav kamp for at få videoen med 
alle de nødlidende til at starte. ”Stop, 
stop!” råbte han til mig. Publikum  
virkede irritabelt. Men endelig kørte det 
for os. Og efter otte minutter og en 
digtoplæsning havde vi gennemført 
vores bud på moderne kunst. ”Som I 
sikkert ved, har I fået et meget diskus-

sionslystent publikum,” sagde damen 
som for nogle minutter siden havde 
jagtet mig med kameraet. Min medstu-
derende og jeg rejste os for at modtage 
publikums dom. ”Det bedste politiske 
kunst jeg længe har set,” sagde en 
kunstner som bl.a. havde lagt musik til 
Farums underjordiske gange. Publikum-
met var nysgerrigt og tog vores 
provokationer til sig. Hvordan var vi 
kommet på idéen? Hvad var vores 
mission? Stolte rankede vi ryggen. Det 
var ikke meget de havde lagt mærke til 
musikken. Den var bare underlægning til 
vores kunst. Ja, vi var vel nærmest blevet 
kunstnere! Politiske kunstnere vel at 
mærke. Men pludselig rakte en mand på 
første række hånden op. ”Det virker ikke 
gennemtænkt. Det er bare en provoka-
tion!” Resten af publikum protesterede, 
men han blev ved. Sagde at vi egentlig 
bare var nogle letsindige unge menne-
sker som ville lave rav i den. Som 
slangen i publikums-Paradiset bed han 
sig fast og krævede svar som vi ikke 
kunne give. 
 Endelig sluttede seancen. Nogle 
blandt publikum udvekslede telefon-
numre og mailadresser med os. De ville 

gerne se os igen. Jeg trængte til lidt frisk 
luft, men stødte på Slangen i døren. Han 
virkede lidt mere imødekommende nu. ”I 
kunne måske lave et nummer om 
mobiltelefonerne der konstant ringer i 
det offentlige rum,” foreslog han. Jeg 
påpegede at han ikke virkede særlig 
begejstret for vores forehavende. ”En 
skal jo spille Djævlens advokat,” svarede 
han og gik.  

Set fra scenen, del

Illustratio
n

: G
itte Sko

v
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Udøvende kunstnere må fi nde sig i at blive anmeldt. Men det er en 
to-vejs affære at spille musik for et publikum. Så vi har bedt vores fi re 
opdagere der alle er udøvende, om at vende kameraet 180 grader og 
anmelde deres publikum.

Skrækblandet fryd
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En nonne i gummisko. En frygtløs 
oprører ved klaveret. Maria Yudina 
levede livet ud og satte det på spil 
med sin opførsel, men der skete 
hende aldrig noget alvorligt. Hun var 
hævet så højt over normalen at hun 
var urørlig - selv når hun fornærmede 
Stalin direkte. Det gjorde hende til 
en legende i levende live. 
 Yudina betyder jødinde, og Maria 
Yudina var født i en respekteret 
jødisk lægefamilie. Som barn blev 
hun dybt optaget af religiøs og 
filosofisk litteratur, og da hun var 20 
år, konverterede hun til den russisk-
ortodokse tro. Siden gik hun altid 
med krucifiks og i sorte kjoler. Hun 
lignede en nonne, ikke en scene-
kunstner.
 På ungdomsbilleder har hun en 
dragende og mystisk aura. Senere 
blev hun svær og bister at se på. 
”Når hun sad ved klaveret, svarede 
hun til min forestilling om Johann 
Sebastian Bach uden paryk,” sagde 
den amerikanske dirigent Robert 
Craft der mødte hende i Moskva i 
1962. ”Set forfra på gaden med stok 
og en håndtaske der bugnede af 
digtsamlinger, kattemad og honning-
krukker, mindede hun om en distræt 
professor i filosofi.” Bortset fra at hun 
kunne finde på at trække en revolver 
op af tasken og række den til de 
nærmeste med ordene: ”Hold lige 
den her for mig, men pas på, den er 
ladt.” 

Tilløbsstykker
Hendes koncerter var tilløbsstykker, 
for Yudina var kult. Hun gjorde alt 
det man ikke måtte i Sovjetunionen. 
Hun forsvarede sin studiekammerat 
Sjostakovitj når han blev beskyldt for 
at forråde det sovjetiske folk. Hun 
spillede tolvtonemusik og vestlig 
avantgarde som ingen sovjetborgere 
måtte udsættes for. Og hun brændte 
for Stravinskij der havde forladt 
Rusland før revolutionen, og var 
persona non grata i Sovjetunionen.
Ikke alene var musikken ved Yudinas 
koncerter ofte ukendt og dissone-
rende. Hun spillede den også meget 
kraftigt. ”Hun kunne få klaveret til at 
lyde som en trompet,” skrev piani-
sten Svjatoslav Richter, ”og efter 
hendes koncerter havde jeg altid 
hovedpine. Når hun gik på scenen, 

så det ud som om hun stred sig frem 
gennem regnvejr, og hun slog korsets 
tegn for sig inden hun begyndte at 
spille. Jeg fandt det overdrevent 
teatralsk.” 

Alt er religion
Yudina lagde ikke fingrene imellem, 
og derfor blev hun flere gange 
bortvist fra sine undervisningsstil-
linger. Hun mente at al musik havde 
noget med religion at 
gøre, og det 
prædikede hun 
konstant for sine 
elever. Når myndig-
hederne havde fået 
nok, blev hun 
forflyttet - fra Skt. 
Petersborg til Tbilisi 
i Georgien, så til 
Konservatoriet i 
Moskva og til sidst til 
Gnesin Instituttet. 
 Helt som forven-
tet fik hun derfor 
heller ikke lov til at 
spille udenlands, 
bortset fra nogle få 
koncerter inden for 
Østblokken. Hun 
satte aldrig sine ben 
i Vesteuropa, men 
det lykkedes alligevel for hende at 
korrespondere med vestlige avant-
gardekomponister, endda de unge 
kometer Karlheinz Stockhausen og 
Pierre Boulez der stod for 1950’ernes 
vildeste musik.

Urørlig, selv af Stalin
En bestemt hændelse slog fast at 
Maria Yudina var den modigste 
kvinde i sovjetisk musik. 
 Det var kendt at Stalin lyttede 
meget til radio. En dag i 1943 
ringede han til den sovjetiske 
Radiokomité og spurgte om de havde 
en plade med Mozarts Klaverkoncert 
nr. 23 som man havde kunnet høre i 
radioen dagen før. ”Spillet af Yu-
dina,” bemærkede han. 
 Det havde man naturligvis, 
fortalte man. Men der fandtes faktisk 
ikke nogen plade med Yudina der 
spillede Mozart. Det havde været en 
direkte udsendelse. Det turde man 
bare ikke sige til Stalin. 
 Diktatoren bad om at få sendt 

pladen med Yudina ud til sit som-
merhus. I radioen gik man i panik. 
Yudina og orkestret blev tilkaldt igen 
for at lave en pladeoptagelse samme 
nat. Det lykkedes først i tredje forsøg, 
for både dirigenten og hans afløser 
var så nervøse at de måtte sendes 
hjem. Den tredje dirigent var 
nogenlunde i stand til at gennem-
føre. Yudina var derimod helt 
upåvirket af den spændte situation, 
og ud på morgenen blev pladen 
færdig og sendt ud til Stalin.
 Kort tid efter modtog Yudina en 
kuvert med 20.000 rubler med 
besked om at gaven var fra Stalin 
personligt. Hendes reaktion var et 
selvmorderisk takkebrev: 
 ”Jeg takker Dem for Deres 
betænksomhed som har rørt mit 
hjerte dybt. Jeg vil fortsat bede for 

Dem dag og nat så længe jeg lever. 
Husk på at hvis De angrer, så vil 
Herren tilgive Dem Deres svære 
synder mod vort folk og land. 
 Endnu en gang tak for gaven. 
Pengene har jeg givet til istandsæt-
telse af den kirke jeg tilhører.”
 Yudina skete der ikke noget med. 
Selv Stalin turde ikke røre hende. Og 
man påstår at Mozart-pladen lå på 
grammofonen da Stalin blev fundet 
død ti år senere.

Ustoppelig
Med tiden udviklede Yudina sig fra 
et pianistisk vidunder til politisk 
dissident. Hendes spil blev mere og 
mere smældende, og det passede 
godt til hendes efterhånden groteske 
udseende.

 ”I sine sidste år var hun en 
forrykt figur”, husker Svjatoslav 
Richter. ”Hun gik altid i den samme 
sorte kjole og gummisko, og hun 
begyndte at læse forbudte bøger af 
Boris Pasternak højt ved sine 
koncerter. Hun fik fem års forbud 
mod at læse højt, men hun kunne 
simpelthen ikke lade være - selv om 
hendes optræden blev endnu værre 
af at hun ikke havde flere tænder 
tilbage i munden.” 

Pianisten Maria Yudina (1899-1970) var  
en af Sovjetunionens største musikpersonlig- 
heder. Hun er en legende i Rusland, men  
i Vesten er hun stort set ukendt. Det vil  
en ny cd-boks med hendes indspilninger  
rokke ved.    Af Jens Cornelius

Virtuos,
fantast og absolut frygtløs

religiøs

I september 1962 havde Maria 
Yudina taget initiativ til, 
arrangeret og betalt en udstilling 
i Leningrad med Igor Stravinskij. 
Foto: © Lebrecht Music & Arts

YUDINA PÅ CD  
- OG PÅ NETTET
Det har altid været svært at finde 
plader med Maria Yudina uden for 
Rusland. Brilliant Classics har 
netop udgivet det hidtil mest 
tilgængelige udvalg af hendes 
optagelser. Den boks bliver 
formodentlig Yudinas endelige 
gennembrud i Vesten.
Indspilningerne er lavet i Sovje-
tunionen i 1950’erne og 
1960’erne, og i betragtning af 
alderen er lydkvaliteten god og 
giver et meget direkte indtryk af 
Yudinas spil.
Brilliant Classics 8909 (8 cd’er), 
salgspris i Danmark ca. 200 kr.

 
Nogle af Yudinas optagelser kan 
man lytte til på hjemmesiden 
www.mariayudina.com der også 
rummer en samling fotografier. 
Andre optagelser findes på den 
fyldige russiske hjemmeside 
www.mariayudina.ru. Den 
berømte plade med Mozarts 
Klaverkoncert nr. 23 kan høres på 
www.youtube.com (ingen levende 
billeder) – skriv ”Maria Yudina” i 
søgefeltet.
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BØGER

NodEskRivNiNG på pc   Af Birgitte Antonius

Nodeskrivning på computeren
Nodeskrivning på computeren er normalt hurtigere end den gammeldags 
metode i hånden. Det gælder alt fra orkesterpartiturer til sange med becifring.  
Alligevel kan det være lidt af en jungle at finde ud af de forskellige nodeskriv-
ningsprogrammer.
      Disse startvanskeligheder er der taget højde for i nodeskrivningsprogrammet 
Primus. Installationen var hurtigt overstået, og i forhold til andre kendte 
nodeskrivningsprogrammer virker sideopsætningen (behageligvis på dansk) 
mere tilgængelig, lidt Word-agtig. 
 Jeg forsøger mig med sangen Jeg ved en lærkerede. Noderne skrives ind 
ved at føre pilen fra musen hen til det rigtige sted på nodesystemet og så 
klikke. Her opdager jeg en lille finesse. Musen tilføjer og sletter selv de musikal-
ske symboler som f.eks. pauser. Hvis nodeskrivningen skal gå lidt lettere, kan 
man tilslutte et midi-keyboard hvor man spiller de toner der skal stå i nodesy-
stemet. Går jeg lidt på opdagelse i de forskellige funktioner, viser det sig at 
meget foregår per automatik. F.eks. kan programmet selv transponere, få 
sangtekster til at passe med noder og beregne akkorder.  
      I det seneste års tid har gymnasieelever benyttet programmet. Men nu 
forsøger ophavsmændene at sælge det til enkeltpersoner. Det er et velegnet 
program til musiklærere og dirigenter som måske har mange musikstykker på 

lager. Man kan bl.a. have flere nodeark på det samme dokument. Det er en 
fordel for musiklæreren der måske arbejder med at arrangere flere sange på én 
gang. Normalt skal man ellers gemme hver sang som en selvstændig fil. 
Desuden kan man i samme dokument gemme tilhørende billeder, vers og 
overskrifter. Så der er ikke brug for at lægge tekst og billeder over i f.eks. Word. 
Skal man printe sanghæfter ud til konfirmationen med layout, kan printfunktio-
nen indstilles til det. 
 Primus appellerer især til dem der ikke til daglig arbejder med nodeskriv-
ning. Det er også velegnet til skolebrug. Prisen gør det desuden muligt at give 
eleverne en kopi af programmet med hjem. Det er en let måde at komme i gang 
med selve nodeskrivnings-processen. Men for den professionelle komponist og 
dirigent er det måske mere et spørgsmål om hvilket program man er vant til, 
end hvor tilgængeligt det er.
   
Priser for programmet: 
Primus: 2795 kr.
Primus Classic: 1595 kr.
Primus Light (Students Edition): 995 kr.
Se mere om programmet på: www.indigo2.dk/primus

carsten dahl
Pianisten og komponisten Carsten Dahl har indgået kontrakt med Edition 
Wilhelm Hansen. 
 Ethvert forsøg på at give en kort beskrivelse af Carsten Dahls musikalske 
stil må hurtigt opgives. Her er nemlig tale om en musiker og komponist som 
ikke ønsker at binde sig selv til nogen fast form eller genre, og der er næppe 
det udtryk Carsten Dahl ikke har udforsket.
 Carsten Dahl er nok mest kendt for sit arbejde som jazzpianist, men han 
er en musiker og komponist som ubesværet bevæger sig i bebop-inspireret 
jazz, boltrer sig i fri improvisation og samtidig behersker den klassiske 
musik.
 Siden januar 2007 har Carsten Dahl arbejdet som kunstnerisk konsulent 
for Ensemble MidtVest.

Et blad falder til himlen
Søndag den 1. marts 2009 hørte godt tusind Alzheimerpatienter, demente, 
plejepersonale og pårørende uropførelsen af komponisten Bent Sørensen og 
forfatteren Knud Romers Et blad falder til himlen i Tivolis Koncertsal. 
 Det blev en dybt emotionel koncert med ny musik og fællessang, DR 
pigekoret og Michael Bojesen. En koncert der viste at den nye komposi-
tionsmusik på ingen måde har mistet evnen til både at røre og gøre indtryk.

Se flere nyheder på www.ewh.dk 

WiLHELM HANsENs HJØRNE

dokuMENtAtioN Af EN viLd tid   Af Peter Krarup

Mogens Andersen: Historien om vor tids musik.  
Redigeret af finn Gravesen og Agneta Mei Hytten
366 sider. illustreret. indbundet
Wilhelm Hansen Musikforlag
isBN 978-87-598-1771-1. WH30933

Det virker uforståeligt nu, men for kun få årtier siden producerede DR seriøse 
TV-programmer om nutidig kompositionsmusik og udsendte dem - i primetime 
- på landets eneste tv-kanal! Mogens Andersen var DR’s musikchef 1967-1986 
og nåede ikke at færdiggøre sin bog Historien om Vor Tids Musik før sin død 
sidste år. Den er nu blevet udgivet posthumt og tager os med tilbage til de vilde 
brydningstider i 60’erne og 70’ere hvor avantgardens frontkæmpere på 
kulturhøjborgene blev belejret fra alle kanter: Tænk ungdomsoprør, normskred 
og en vis lagerforvalter Peter Rindal. 
 Mogens Andersen, af kolleger kærligt kaldet Vor Tids Mogens, skriver i et til 
tider indforstået fagsprog. Men der er noget befriende over at læse en tekst som 
ikke skammer sig over at være nørdet, og som i grad går imod nutidens ånd 
hvor alt helst skal være mainstream. Bogen ledsager et omfattende dokumenta-
tionsmateriale i form af 700 dvd’er og cd’er som indeholder stort set alle 
udsendelser om ny musik i radio og tv frem til 2001. En oversigt over disse, med 
bestillingsangivelser, kan findes på www.vortidsmusik.dk. Optagelserne skal 
bestilles hjem til et bibliotek, men forarbejdet, indsamlingen, er gjort. Af 
Mogens Andersen.

01-28_OPTAKT_April.indd   18 25-03-2009   09:58:21
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cd af Jens cornelius

NoRdisk sANG
vox Aros
Dirigent: Uffe Most
VACD01 - fås på www.
voxaros.dk hvor der også 
er uddrag af alle numrene.

Nogle af landets bedste mandlige korsangere har slået 
sig sammen i et mandskor med ambitioner. Der er 
nemlig mange gode værker der aldrig bliver opført 
herhjemme fordi det kniber med niveauet hos de fleste 
danske mandskor. Vox Aros (”Århus’ stemme” på latin) 
viser på sin første cd hvilket repertoire det drejer sig om. 
Her er nogle af det 20. århundredes førende vokalkompo-
nister - Britten, Poulenc, Nystedt – der udnytter et 
mandskors særlige, tætte klangkvaliteter. Dertil det mere 
traditionelle nordiske repertoire, sunget på en forfrisken-
de måde. F.eks. bliver Griegs studenterfanfare Sangerhil-
sen opdateret til let, lys korkultur af de moderne unge 
storbymænd. 
 Vox Aros er et mandskor uden konkurrenter i 
Danmark. Men kig bare til Sverige, og oplev 150 års 
seriøs og usvækket tradition for mandskor og en enorm 
bredde i antallet af sangere. Sære kulturelle forskelle har 
gjort at det ikke forholder sig sådan i Danmark, og derfor 
er mandskormusik herhjemme noget der skal ud af 
nichen. Det sørger Vox Aros for med en cd som er for alle 
der kan lide kormusik, ikke bare mandskormusik.

Land du välsignade (Jussi 
Björling collection vol. 7)
Jussi Björling, tenor
Naxos 8.1107918

Jussi Björling fra Sverige var en af de største tenorer 
nogensinde. I Sverige bliver man forståeligt nok ved 
med at endevende hans optagelser, og en systema-
tisk serie er i gang på plademærket Naxos. På 
seriens vol. 7 synger Jussi fædrelandssange og 
andre smægtende bagateller i nationalromantisk 
stil. Tonerne af Carl Sjöberg og Stenhammars 
Sverige, Sverige, fosterland er blandt højdepunk-
terne. Et andet er det danske bidrag, Mogens 
Schraders I de lyse nætter (på svensk: ”Sommar-
natt”) som Jussi Björling sang bedre end nogen 
anden. Sammenlign gerne med Aksel Schiøtz!
 De fleste af sangene er indspillet sidst i 
1930’erne og klinger uforligneligt tidstypisk. Jussi 
helt i front og med de høje toner spektakulært 
frembragt. I Sverige, hvor det ikke er god tone at 
flage i baghaven, og hvor kongens fødselsdag 
forbigås i tavshed, er Jussi Björlings svenske sange 
det mest åbenlyst nationale man har.

Grieg: sange 
Marianne Hirsti, sopran, 
Christa Pfeiler, mezzosopran, 
Kjell Magnus Sandve, tenor & 
Knut Skram, baryton. 
Rudolf Jansen, klaver. Brilliant 
Classics 93803 (7 cd’er)

En komplet indspilning af Griegs over 100 sange blev 
lavet i begyndelsen af 1990’erne på et lille norsk plade-
mærke. Den er nu blevet samlet op af Brilliant Classics 
der har genudgivet de syv cd’er til lavpris. Hop ud i det. 
For halløj! Hvor kan Grieg dog skrive sange. 
 Start gerne ved det mest undseelige, Syv børne-
sange op. 61 hvor musikken er kogt ind til ren melo-
disk essens, og hvor Grieg viser at han er blevet i 
stand til at skrive sine egne folkeviser. Boksen viser 
også Griegs udvikling fra halvdansker til helnordmand. 
Der er et livssyn til forskel på de tidlige H.C. Andersen-
sange (To brune øjne og Jeg elsker dig) og den sene 
sangcyklus Haugtussa på nynorsk hvor Grieg finder 
den musikalske parallel til dialekten i fantastiske 
harmoniseringer. De fleste sange synges af den 
veloplagte og renfærdige sopran Marianne Hirsti, mens 
de dybe herresange er givet til stilfulde Knut Skram. 
Tenoren Kjell Magnus Sandve bidrager heldigvis ikke 
med så mange af numrene. Største minus ved boksen 
er at sangteksterne ikke er vedlagt, og hvad værre er: 
Alle titlerne er oversat til engelsk på æsken. Det gør det 
ret så umuligt at finde den sang man leder efter, og 
hvad de egentlig hedder, står ingen steder.

dANskE fuNd
kuhlau: firhændig  
klavermusik
John Damgaard & Poul 
Rosenbaum, klaver  
CD Klassisk CDK1006

Det er vist første gang der udkommer en plade med 
Kuhlaus firhændige klavermusik. Sikkert fordi 
stykkerne slæber rundt på et ry som banal hjemme-
musik. Sandt er det at et par dygtige amatører godt 
kan spille de fleste af de værker der er på cd’en, 
men det kommer nu nok ikke til at lyde som når 
John Damgaard og Poul Rosenbaum spiller. De er 
dynamiske musikere der kan sætte et godt tempo 
og spille til. 
 Firhændig klavermusik kan dyrkes på specia-
listplan og nå fantastiske højder af koordination. 
Sådan er det ikke her hvor de to pianister spiller 
ganske spontant uden skelen til at Kuhlaus musik i 
hurtige tempi stiller ret betydelige krav til egalite-
ten. C-dur sonatinen op. 44 er et dejligt stykke med 
en langsom sats i Elverhøj-stil, mens en sonate som 
op. 66 nr. 2 har større ambitioner uden at det tynger 
charmen ned. Som herlig afslutning på pladen en 
ukendt Rondo over den engelske tappenstreg The 
British Grenadiers. Underholdende!

Gade: violinsonater
Christina Åstrand, violin & 
Per Salo, klaver
Dacapo 8.226066

I Guldalderens København skrev både Hartmann og 
Gade tre violinsonater. De spillede selv instrumen-
tet, Gade bedst. Hans 1. sonate er skrevet i 1842 
lige før det store gennembrud i Tyskland, nr. 2 kort 
efter at han igen var vendt hjem til Danmark, mens 
nr. 3 er et sent værk fra 1885. Det er lyrisk og sval 
musik, især den 1. sonate som er et ungdommeligt 
og meget gennemsigtigt stykke. Den 2. sonate i  
d-mol er den bedste og mest dybsindige – i det hele 
taget er Gade som regel mest interessant i mol.
 Sonaterne er blevet indspillet før på en fin tysk 
cd. Den nye indspilning med Christina Åstrand og 
Per Salo er mere dvælende, de fleste satser går 
langsommere, og klangen er generelt lysere. Det er 
ikke musik med mange kanter så man bør passe på 
dem der er, men der spilles meget smukt og følsomt 
af Christina Åstrand, og fortolkningernes poesi er 
uantastelig.

Herman d. koppel: Requiem  
Lone Koppel, sopran, Ticho 
Parly, tenor, m.fl. DR Symfo-
niOrkestret & Radiokoret
Dirigent: Jan Krenz
Danacord DACOCD 571-572

Mange komponister har et smertensbarn, et centralt 
værk som ingen vil eller kan opføre. Herman D. 
Koppels Requiem blev uropført i 1968 og har aldrig 
været spillet siden. Nu kan det høres igen - for denne 
ene opførelse er blevet udsendt på cd! 
 Den danske pladebranche kæmper for livet, og 
snart vil gamle arkivoptagelser måske blive det 
eneste man har at støtte sig til. I tilfældet med 
Koppels timelange Requiem vil det sige en koncert-
opførelse i ikke specielt levende mono-lyd. En 
historisk optagelse, helt sikkert, men også et trist 
dokument over musiklivets fattigdom.
 Requiet kræver et stort kor og orkester samt fem 
sangsolister. Koppel, som var af jødisk slægt, bruger 
ikke den latinske tekst fra katolikkernes dødemesse, 
men uddrag af Det Gamle Testamente sunget på tysk. 
En ret særpræget beslutning der var Koppels person-
lige forsøg på at forsone sig med nazismens sprog. 
 Koppel har et meget åbent syn på hvad et 
Requiem kan være, men musikalsk set er det et af 
hans hårdeste værker. En massiv advarsel mod al 
ufred og ondskab, en streng og etisk komposition 
hvor publikum bliver pålagt et stort ansvar. Det er 
ikke venlig musik, derimod uden diskussion så 
vægtigt et værk at kun national smålighed kan 
forklare at det ikke er blevet opført mere end en 
eneste gang.
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CD af Jens Cornelius

GRUMME HISTORIER
Schütz: Lukaspassionen
Johan Linderoth, tenor & 
Jakob Bloch Jespersen, bas 
Ars Nova Copenhagen. 
Dirigent: Paul Hillier.
Dacapo 8.226019

Lukaspassionen af Heinrich Schütz er påskemusik 
til det fastende hjerte. Der er ingen instrumenter, 
ingen arier og ingen brusende kor. Lidelseshistorien 
fortælles som ét langt uakkompagneret recitativ, 
sunget ordret efter Lukas Evangeliet. 
 Sådan foretrak man det til påske da Heinrich 
Schütz i 1650’erne var hofkomponist i Dresden, og i 
cd’ens forstandige essay gøres der fint rede for den 
skade man gør på værket hvis man forventer at det 
skal ligne Bachs overdådige Matthæuspassion. 
Faktisk har Schütz’ værk mere til fælles med Arvo 
Pärts moderne Johannespassion: Samme nådesløse 
fremadskriden helt uden mulighed for at undvige 
den bitre fortælling. 
 Den nøgne talesang lægger en meget stor 
opgave på skuldrene af de to sangere der udgør 
nærmest hele værket. Den karakterfulde svenske 
tenor Johan Linderoth er en karsk og koncentreret 
evangelist, og bassen Jakob Bloch Jespersen er 
nobel og ”frelst” som Jesus. En intens, asketisk 
oplevelse som skal høres i én mundfuld – uden kaffe 
til.

Puccini: Madama Butterfly
Angela Georghiu, sopran & 
Jonas Kaufmann, tenor m.fl
Santa Cecilia Akademiets 
Kor og Orkester. 
Dirigent: Antonio Pappano 

EMI 2 64187 2 (2 cd’er)

Sopranen Angela Georghiu har aldrig sunget rollen 
som Madama Butterfly på scenen – hun synes den 
er alt for oprørende. Historien om den japanske bar-
nebrud som forlades af den amerikaner der har 
købt hende, er ubærlig at overvære for publikum, 
men det må for alvor være tærende for den 
sangerinde der har rollen.  
 Den gradvise udslukning af Butterflys forhåb-
ninger er nok det psykologisk og dramatisk bedste 
Puccini skrev, og Georghiu har et fabelagtigt greb 
om figuren. Sorgen er latent allerede når hun ellers 
er udadtil henrivende i 1. akt. I 2. akt hvor Butterfly 
ikke alene bedrages af sin elskede, men også får 
fjernet sin søn, vælter Georghiu lytteren omkuld 
med sin dramatiske kapacitet. Hun er en drøm af 
en Puccini-sopran, og cd’en er måske det stærke-
ste hun nogensinde har indspillet. Den tyske tenor 
Jonas Kaufmann som den moralsk splittede 
løjtnant Pinkerton er også en glimrende skuespiller, 
og hans specielle barytonale tenorklang gør godt 
for dramaet når han nu i virkelighedens verden er 
yngre end Georghiu.
 Det er årtier siden at der er udgivet en Madama 
Butterfly af så høj standard som denne her. Den er 
en stor begivenhed, alene fordi det er blevet meget 
sjældent at de største sangere får mulighed for at 
indspille en af de centrale operaer. 

Bellini: I Capuleti e I 
Montecchi 
Anna Netrebko, sopran & 
Elina Garanca, mezzosopran 
m.fl. Wiener Symfonikerne & 
Wiener Singakademie

Dirigent: Fabio Luisi - Deutsche Grammophon 
00289 477 8031 (2 cd’er)

Det er historien om Romeo og Julie der gemmer sig 
her. Hvis man kradser lidt i navnene Capuleti og 
Montecchi når man frem til Shakespeares ”Capu-
lets and Montagues”. Når de ikke hedder sådan i 
denne opera fra 1830, er det fordi Bellini ikke 
brugte Shakespeares skuespil som udgangspunkt, 
men en gammel italiensk version af tragedien. 
Slutscenen i krypten er desværre den sædvanlige. 
 Det er ikke for en shakespeare’sk gennemlys-
ning af menneskesjælen at man skal høre Bellinis 
opera. Hør den for at svælge i pragtfuld sang. Den 
lettiske mezzosopran Elina Garanca har en fast, 
men brilliant stemme, utrolig mikrofonegnet, og 
hun er suveræn i ”bukserollen” som Romeo. Hun 
viser med tydelighed hvilken fascination der ligger 
i bukserolle-princippet, og det spiller Anna 
Netrebko op mod ved at udstille sin cremede 
sopran på samme flirtende måde som hun deltager 
i den kønstvetydige opstilling på coverbilledet. Det 
er inciterende vokal luksus. Den raffinerede 
dirigent Fabio Luisi bærer sin store andel af 
succesen, og det samme gør selvfølgelig Bellini og 
hans fabelagtige evne til at skrive sitrende 
følsomme og flatterende arier.

MERE NØRGÅRD   Af Peter Krarup

Tales From the North.
Complete works for guitar solo by Per Nørgård.
Stefan Östersjö.
Caprice Records CAP 22064

Tales From the North er ikke kun en dobbelt-cd med Per Nørgårds samlede 
værker for solo guitar, men ligeledes kulminationen på et mangeårigt forsk-
ningsprojekt. Guitaristen og musikforskeren Stefan Östersjö har arbejdet tæt 
sammen med Per Nørgård og har i relation til Nørgårds musik beskæftiget sig 
indgående med opførelsespraksis og bagvedliggende filosofisk tankegods. En 
række af Östersjös videnskabelige artikler om Nørgårds musik er trykt i den 
omfattende booklet hvor der virkelig er blevet kræset om det visuelle layout.  
 Nu kunne man måske frygte at en videnskabsmand ville spille pedantisk og 
kedeligt, men heldigvis er Östersjös musikerskab kun positivt beriget af den 
intellektuelle dimension. Man fornemmer at der er tale om et gennemreflekteret 
stykke arbejde som har været igennem en modningsproces. Udgivelsen 
inkluderer flere førsteindspilninger og appellerer både til Nørgård-entusiaster 
og dem som endnu ikke er det. Nørgård er nemlig ofte betydelig mere tilgæn-
gelig end sit rygte, særligt når hans musik er knyttet til et fantasifuldt, program-
matisk indhold, som f.eks. i suiterne Lad kortene fortælle.

Per Nørgård: Seadrift
Works for soprano and instruments. Bente Vist
Dacapo Records 8.226067

Meget blev vendt på hovedet i 1968. Dengang spillede man barokmusik på 
moderne instrumenter hvilket man de fleste steder rynker lidt på næsen af i 
dag. Per Nørgård syntes åbenbart at man lige så godt kunne spille moderne 
musik på barokinstrumenter, og komponerede derfor Nova Genitura og Seadrift 
for sopran og barokensemble. Resultatet er yderst post-moderne, man forestiller 
sig Schütz og Telemann på udflugt i tidsmaskine til det 22. århundrede. På 
denne cd komplementeres disse værker af en førsteindspilning af Fons 
Laetitiae for sopran og harpe der som de to øvrige værker er komponeret i 
Nørgårds 70’er-periode hvor hans musik klinger lyst og lyrisk af sol og sommer. 
I Seadrift mærkes dog også kolde vindpust af vemod i musikken til digtet af 
Walt Whitman for hvem Nørgård har en særlig fascination. Sopranen Bente 
Vists slanke og sødmefyldte klang klæder værkerne; det er velgørende at høre 
den bevidste og nuancerede brug af vibrato som et udtryksmiddel og ikke som 
et automatisk klangtæppe. 

En klub for alle, der holder af klassisk
musik! Avisen lige til døren og særlige 

medlemsfordele  og tilbud – 
og så støtter du Optakt. 
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Liedaften med Inger Dam-Jensen - direkte 
fra Koncerthuset, Studie 2. Hør den danske 
stjernesopran i sange af Richard Strauss og 
Händel. Malcolm Martinaeu, klaver. 
Onsdag den 1. april kl. 20.00

Torsdagskoncert med DR Vokalensemblet 
- direkte fra Koncerthuset. John Frandsen: 
Halleluia. Mendelssohn: Hör mein bitten, Herr. 
James MacMillan: Cantis sagrados. Dvorak: 
Messe D-dur. DR VokalEnsemblet. Flemming 
Dreisig, orgel. Dirigent: Stephen Layton.
Torsdag den 2. april kl. 20.00

Festkoncert med Københavns Drengekor 
- direkte fra festkoncerten i anledning af 50-året 
for Københavns Drengekors Kirkemusikaftener 
i Københavns Domkirke. Händel: Zadok the 
Priest. Mendelssohn: To motetter. Haydn: Nelson 
Messe. Anna Jobrant Dalnäs, sopran. Elenor 
Wiman, alt. Gert Henning Jensen, tenor. Jakob 
Bloch Jespersen. bas. Københavns Drengekor. 
Domkirkens Barokensemble. Dirigent: Ebbe 
Munk.
Fredag den 3. april kl. 20.00

Donizettis Elskovsdrikken - direkte 
fra Metropolitan Operaen, New York, i en 
stjernebesætning med bl.a. Rolando Villazón, 
Angela Gheorghiu, Franco Vassallo, Ying Huang 
og  Simone Alaimo. Metropolitan Operaens Kor 
og Orkester. Dirigent: Maurizio Benini.
Lørdag den 4. april kl. 19.00

Død og forklarelse. Strauss: Tod und 
Verklärung. Messiaen: L’Ascension. Beethoven: 
Klaverkoncert nr. 4. Niklas Sivelöv, klaver. Aarhus 
Symfoniorkester. Dirigent: Giancarlo Andretta. 
(Symfonisk sal, Aarhus 20. marts).
Søndag den 5. april kl. 19.30

Concerto Copenhagen og Ars Nova i 
Spanien - direkte fra kirkemusikfestivalen i 
Cuenca, Spanien. Händel: Brockes-passionen. 
Solister: Sandrine Piau, Yumiko Tanimura, Ivo 
Posti, Christoph Prégardien, Abdellah Lasri og 
Harry van der Kamp. Ars Nova Copenhagen. 
Concerto Copenhagen. Kenneth Weiss, 
dirigent.
Mandag den 6. april kl. 20.30

Jesu sidste syv ord på korset. Haydns 
strygekvartet, der illustrerer korsfæstelsen, med 
Sjællands Strygekvartet. (Højdevangskirken 5. 
april).
Tirsdag den 7. april kl. 19.30

Barok i påsken. Bachs Brandenburgkoncerter 
nr. 2, 3 og 5 direkte fra Sct. Hans Kirke i Odense. 
Bine Bryndorf, cembalo. Rune Most, fløjte. Signe 
Madsen, violin. Nikolaj Ronimus, blokfløjte. 
Henrik Skotte Larsen, obo. Per Morten Bye, 
trompet. Odense Symfoniorkester. Dirigent: 
Eckehard Stier.
Onsdag den 8. april kl. 20.00

Torsdagskoncert med Bruckner. Bruckner: 
Symfoni nr. 5. DR SymfoniOrkestret. Dirigent: 
Claus Peter Flor. (Grundtvigskirken d. 20/11 2008)
Torsdag den 9. april kl. 20.00

Schütz’ Johannespassion. Eftermiddagens 
koncert i Garnisonskirke i København. 5 
madrigaler af Bernd Franke samt Heinrich 
Schütz’ sjældent opførte Johannespassion. Ars 
Nova. Dirigent: Paul Hillier.
Fredag den 10. april kl. 19.30

Verdis Stiffelio - med bl.a. José Cura, Hui He,  
Anthony Michels-Moore og Gergely Németi. 
Wiens Statsoperaens Kor og Orkester.  
Dirigent: Michael Halász. (Wiens Statsopera  
d. 13. febreuar 2009).
Lørdag den 11. april kl. 19.00

Påske i Spanien - direkte fra 
kirkemusikfestivalen i Cuenca. Schubert: Symfoni 
nr. 8, den ufuldendte, og Messe nr. 6. Solister: Olga 
Pasichnyk, Marie Georges Monet, Nicholas Mulroy, 
Gerardo López og Cyrille Cautreau, Vokalensemblet 
Accentus. Det spanske Ungdomsnationalorkester. 
Dirigent: Christian Zacharias.
Søndag den 12. april kl. 19.00

Påske i Spanien - tirsdagens koncert ved 
kirkemusikfestivalen i Cuenca, Spanien.
Nicola Fago: Faraone Sommerso, Oratorium for  
4 stemmer. Roberta Invernizzi, sopran
Marianne Beate Kielland, mezzo. Emanuele 
d’Aguanno, tenor. Håvard Stensvold, bas.
Europa Galante. Dirigent: Fabio Biondi.
Mandag den 13. april kl. 19.30

Händels Messias  - direkte fra Westminster 
Abbey i London, hvor 250årsdagen for Georg 
Friedrich Händels død markeres med en opførelse 
af hans kendteste værk. Ailish Tynan, sopran. 
Sarah Connolly, mezzosopran. Paul Agnew, 
tenor. Jonathan Lemalu, basbaryton. Koret fra 
Westminster Abbey. St. James’ Baroque.  
Dirigent: James O’Donnell.
Tirsdag den 14. april kl. 20.00

Quatuor Ebène - en af Europas mest lovende 
unge strygekvartetter direkte fra Koncerthusets 
studie 2. Haydn: Strygekvartet, op 71 nr. 2. 
Fauré: Strygekvartet, op. 121 Schubert: Døden 
og pigen.
Onsdag den 15. april kl. 20.00

Torsdagskoncert med Nina Stemme 
- direkte fra Koncerthuset med den svenske 
stjernesopran. Mendelssohn: Hebriderne. 
Koncertouverture. Strauss: Vier Letzte Lieder
Mendelssohn: Symfoni nr. 3, Den Skotske. DR 
SymfoniOrkestret. Dirigent: Christoph Poppen.
Torsdag den 16. april kl. 20.00

Fiesta! - direkte fra Tivolis Koncertsal. Ravel: 
Rhapsodie Espagnole. Lalo: Cellokoncert.
Chabrier: España. De Falla: 7 folkelige spanske 
sange. Ravel: Bolero. Jian Wang, cello.
Maria José Montiel, mezzosopran. Sjællands 
Symfoniorkester. Dirigent: Lan Shui.
Fredag den 17. april kl. 19.30

Händels Partenope - fra Det kgl. Teaters 
Gamle Scene, 11. oktober 2008. Inger Dam-
Jensen, Andreas Scholl, Christophe Dumaux, 
Tuva Semmingsen, Bo Kristian Jensen og Palle 
Knudsen. Concerto Copenhagen. Musikalsk 
ledelse: Lars Ulrik Mortensen.
Lørdag den 18. april kl. 19.00

Søndag 19. april: Händeldag på P2 og 
Sonningpriskoncert med Barenboim. 
P2 markerer 250 året for Händels død med 
6 timer med Händelmusik fra 6 lande i Europa. 
Hver time stiller vi om til et nyt land. 13.00 
Kroatien. Bl.a. Kantaten Armida abbandonata 
og Orkestersuite i B-dur med Renata Pokupic, 
sopran og Kroatiens Radiosymfoniorekster under 
ledelse af Mladen Tarbuk. 14.00 Ungarn. Concerto 
Grossi, Op. 3 med Ferenc Erkel Kammerorkester. 
15.00 Belgien. Anthems, Halleluja-kor en 
orgelkoncert med Det flamske Radiokor og 
Collegium Instrumentale Brugense under ledelse 
af Bo Holten. 16:00 England. Sonater samt 
kammerarrangementer fra operaer og oratorier 
med Gary Cooper, cembalo. Pamela Thorby, 
blokfløjte. Andrew Lawrence-King, barokharpe.
17:00 Polen. Arier og concerti grossi med Arte dei 
Suonatori og Maria Keohane, sopran.
18:00 Portugal. Blokfløjtesonater med César Viana, 
blokfløjte, Mika Suihkonen, viola da gamba og 
Cristiano Holz, cembalo.
Søndag den 19. april 13.00-19.00

Daniel Barenboim får Sonnings Musikpris 
2009 - eftermiddagens priskoncert i Koncerthuset 
i DR byen. Carl Nielsens Symfoni nr. 2. Beethoven: 
Klaverkoncerter nr. 3 og 5. Daniel Barenboim, 
klaver. Det Kongelige Kapel. Dirigent: Michael 
Schønwandt.
Søndag den 19. april 19.30

Boulez dirigerer Schönberg. Verklärte Nacht. 
Klaverkoncert, opus 42. Variationer for orkester, 
opus 31. Mitsuko Uchida, klaver. Det franske 
Radiosymfoniorkester. Dirigent: Pierre Boulez. 
(Salle Pleyel 20. februar 2009).
Mandag den 20. april 19.30

Diamantensemblet med solister - direkte 
fra Den sorte Diamant med  Vilde Frang, violin  
og Marianna Shirinyan, klaver. Lutoslawski: 
Dansepræludier. Ernest Chausson: Koncert 
for violin, klaver og strygekvartet. Boccherini: 
Notturno nr.1. Tartini: Djævletrillesonate, g-mol.
Tirsdag den 21. april 20.00

Pellegrini Kvartetten. Bent Sørensen: Kvartet. 
Thomas Agerfeldt: Strygekvartet 4. Luigi Nono’s 
“Fragmente – Stille an Diotima”. Pellegrini 
Kvartetten. (Studiescenen, Det kgl. danske 
Musikkonservatorium).
Onsdag den 22. april kl. 19.30

Torsdagskoncert med Symphonie der 
Tausend - direkte fra Koncerthuset med Mahlers 
store Symfoni nr. 8. Solister: Anne Margrethe 
Dahl, Inger Dam-Jensen, Ditte Andersen, 
sopraner. Mihoko Fujimora og Andrea Pellegrini, 
alt. Nikolai Schukoff, tenor, Johan Reuter, 
baryton. Attila Jun, bas. DR SymfoniOrkestre, DR 
RadioUnderholdningsOrkestret, DR KoncertKoret, 
DR VokalEnsemblet, Københavns Drengekor, 
Kammerkoret Camerata, Universitetskoret Lille 
Muko. Dirigent: Ion Marin.
Torsdag den 23. april kl. 20.00

Det Kongelige Kapel - direkte fra 
Koncerthuset, DR-byen. Tjajkovskij: Romeo 
og Julie, fantasi-overture. Mendelssohn: 
Violinkoncert. Tjajkovskij: Symfoni nr. 4. Marianne 
Thorsen, violin. Dirigent: Lawrence Renes.
Fredag den 24. april kl. 20.05

Odysseus’ hjemkomst - Monteverdis opera 
direkte fra Teatro Real, Madrid med bl.a. Terry 
Way, Luigi Da Donato, Christine Rice, Marina 
Rodriguez-Cusi og Luigi Da Donato. Les Arts 
Florissants. Dirigent: William Christie.
Lørdag den 25. april kl. 19.00

Mozart og Bach på originalinstrumenter. 
C.P.E. Bach: Sinfonia, Es-dur. Viotti: Duo, D-
dur. C.P.E. Bach: Koncert for cembalo, klaver og 
orkester. Mozart: Klaverkvintet, Es-dur.
C.P.E. Bach: Sinfonia, F-dur. Agata Sapiecha, 
violin. Simon Standage, violin. Frank de Bruine, 
obo. Krzysztof Stencel, horn. Festivalorkester 
under ledelse af Simon Standage.
(16. Internationale Sommerakademi for tidlig 
musik, juni 2008).
Søndag den 26. april kl. 19.30

Sveriges Radiosymfoniorkester. Rautavaara: 
Cantus Arcticus, opus 61. (Koncert for fugle og 
orkester). Haydn: Cellokoncert, C-dur. Beethoven: 
Symfoni nr. 7. Leonard Elschenbroich, cello. 
Dirigent: Manfred Honeck. (Berwaldhallen 24. april).
Mandag den 27. april kl. 20.05

Kom, sorte nat! Madrigaler af John Ward, John 
Dowland, Orlando Gibbons, Thomas Weelkes, 
John Wilbye. Ars Nova Copenhagen under ledelse 
af renaissancespecialisten Anthony Rooley.
Tirsdag den 28. april kl. 19.30

Emanuel Ax i Paris. Ligeti: Forgreninger for 
strygere. Bartók: Musik for strygere, slagtøj og 
celeste. Brahms: Klaverkoncert nr. 2. Emanuel 
Ax, klaver. Det franske Nationalorkester. Dirigent: 
Daniele Gatti. (Théâtre des Champs-Elysées d. 
23. april).
Onsdag den 29. april kl. 19.30

Torsdagskoncert med russisk musik 
- direkte fra Koncerthuset. Prokofjev: Uddrag af 
balletmusikken til Romeo og Julie. Mussorgskij: 
Udstillingsbilleder i Ravels instrumentation. DR 
SymfoniOrkestret. Dirigent: Dmitri Kitajenko.
Torsdag den 30. april kl. 20.00

P2 Koncerten
April 2009

DR VokalEnsemblet, her i en utraditionel 
opstilling, kan denne måned bl.a. høres i 
Mahlers store 8. symfoni, Symphonie der 

Tausend, der sendes direkte fra Koncertsalen 
den 23. april.

P2 Koncerten i april byder på 16 
direkte koncerter fra ind- og udland. 
I det hele taget er P2 Koncerten 
stedet, hvor man kan få det danske 
og internationale koncertliv lige 
ind i sin stue. Blandt de markante 
ting i april er P2s Händeldag 
og Sonningpris-koncerten med 
Daniel Barenboim søndag den 19. I 
påsken stiller vi om til Spanien og 
kirkemusikfestivalen i Cuenca og 
torsdag den 23. er Koncertsalen fyldt 
af et kæmpeopbud af musikere og 
sangere fra DRs ensembler i Mahlers 
mægtige 8. Symfoni, Symphonie der 
Tausend.

En af verdens førende klassiske musikere 
i de sidste 40 år - pianisten og dirigenten 
- Daniel Barenboim får Léonie 
Sonnings Musikpris ved en koncert 
med Det Kgl. Kapel dirigeret af Michael 
Schønwandt. Barenboim har valgt at spille 
to værker, der har fulgt ham hele livet, 
Beethovens 3. og 5. Klaverkoncert.
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NORDJYLLAND

Koncert med Esbjerg Ensemble, Signe 
Asmussen, sopran og Berit Johansen Tange, 
klaver. Portrætkoncert af komponisten Rued 
Langgaard. Gratis. Nordjysk Musikkonserva-
torium, Ryesgade 52
Aalborg, onsdag den 1. april og torsdag den 
2. april, kl. 19.30. 

Verdis Requiem. Aalborg Symfoniorkester, 
Filharmonisk Kor Aalborg, Den Jyske Operas Kor, 
Coro Misto. Dir: Matthias Aeschbacher.  Solister: 
Anne Margrethe Dahl, Andrea Pellegrini, Johnny 
van Hal, Per Høyer. Aalborg Kongres & Kultur 
Center, Europa Plads 4
Aalborg, torsdag den 2. april, kl. 19.30. 

Vi synger Påsken ind. Sct. Mortens Kirkes Kor 
og Randers Klosterkor. Bach, Jesper Madsen, 
Erling Thomsen og Chr. Præstholm mm. Gratis. 
Sct. Mortens Kirke, Vester Kirkestræde 7, 
Randers C, fredag den 3. april, kl. 16. 

Grøntsagskoncert. Randers Kammerorkester 
byder på smagsprøver fra repertoiret. Gratis. 
Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1
Randers C, lørdag den 4. april, kl. 11. 

Korsang til påskeugen. Hobro Kirkes Børne- 
og Ungdomskor og Hobro Kirkes Kor synger 
korværker til påskeugen. Dir: Birthe Langdahl. 
Gratis. Hobro Kirke, Adelgade 52 B, 
Hobro, lørdag den 4. april, kl. 11. 

Cellobration. Påske-kammerkoncert med 
Aalborg Symfoniorkesters cellogruppe. Musik af 
Villa-Lobos, Vivaldi, Purcell, Debussy, Popper, 
Schumann, Mendelssohn og Casals. KUNSTEN, 
Kong Christians Allé 50
Aalborg, lørdag den 4. april, kl. 14. 

Korkoncert. Sct. Peders Drenge- og Pigekor 
med dir. Karsten Blond. Gratis. Sankt Peders 
Kirke, Fabersvej 43
Randers C, lørdag den 4. april, kl. 17. 

Schubert: Stabat Mater. Med Aalborg Dom-
kirkes Kantori. Solister: Ekaterina Michailova, Erik 
Bekker Hansen og Torben Fogde Larsen. Orga-
nist: Erling A. Thomsen. Dir: Margrethe T. Øster-
gaard. Gratis. Budolfi  Kirke (Aalborg 
Domkirke), Algade 40
Aalborg, søndag den 5. april, kl. 16.30. 

STØTTEKONCERT. Prinsens Musikkorps og 
Det Jyske Ensemble arrangerer en støttekoncert 
til fordel for Det Jyske Ensemble. Med Storstrøms 
Ensemble, Esbjerg Ensemble, Prinsens Musik-
korps, Ensemble MidtVest og Det Jyske Ensem-
ble. Solister: Elisabeth Meyer-Topsøe, Jesper Juul-
Sørensen og David Strong. Tinghallen, Tingvej 2
Viborg, søndag den 5. april, kl. 15 

G. Pergolesi: Stabat Mater. Som optakt til 
påsken opføres Stabat Mater med solisterne Sara 
Fiil og Inger Kold samt organist Inge Hermann. 
Egeris Kirke og Sognehus, Kirke Allé 111
Skive, søndag den 5. april, kl. 19.30. 

Kristi syv sidste ord på korset. Joseph 
Haydns værk opføres af Hafnia Strygeorkester. 
Dir: Simon Casali-Krzentowski. Sct. Mortens 
Kirke, Vester Kirkestræde 7
Randers C, tirsdag den 7. april, kl. 19.30. 

G. B. Pergolesi: Stabat Mater. Med solisterne 
Marianne Heuer, Sine Algren Møller, Christian 
Thordal, Else Marie Skjoldå, Charlotte Isager Friis, 
Marie Falk, Solveig Brandt Særkjær. Vor Frelsers 
Kirke, Annebergvej
Aalborg, tirsdag den 7. april, kl. 19.30

Poesi og musik til påske. Med Steen Thom-
sen, oplæser, Michael Austin, orgel. Musik af 
Bach og Dupré. Sct. Markus Kirke, 
Teglgårds Allé 31
Aalborg, tirsdag den 7. april, kl. 19.30

Matthæuspassionen. Publikum og menighed 
kan synge med på koralerne i Bachs Matthæuspas-
sion, Tilmelding på www.matthaeuspassion.dk. 
Viborg Domkirke, Domkirkepladsen
Viborg, onsdag den 8. april, kl. 19.30. 

Klassisk soiré. Instrumental-, klaver- og sang-
studerende fremfører Tre Intermezzi af Johannes 
Brahms samt Toccata af Niels Viggo Bentzon. 
Nordjysk Musikkonservatorium, Ryesgade 52
Aalborg, torsdag den16. april, kl. 19.30. 

Strygeoktetter. Strygere fra Ensemble Midt-
Vest og Det Jyske Ensemble spiller strygeoktetter 
af Mendelssohn,  Bruch og Sjostakovitj. Desuden 
spilles en dobbelt strygekvartet af Milhaud. 
Viborg Musiksal, Gravene 25
Viborg, torsdag den 16. april, kl. 19.30.
Skive Theater, Theaterpladsen 10 (Rabat for 
medlemmer af OptaktForum)
Skive, lørdag den 18. april, kl. 15.

Opera for alle. Randers Kammerorkester med 
dir. David Riddell og solist Hans Dueholm fremfø-
rer værker fra operaens verden. Randers biblio-
tek - Kulturhusets sal, 
Randers, lørdag den 18. april, kl. 11

Nordjysk sangselskab. Musik af Händel og 
Brahms. Vor Frue Kirke, Vor Frue Stræde
Aalborg, søndag den 19. april kl. 16. 

Daishin Kashimoto og Eric Le Sage. Ja-
pansk violinist og fransk pianist. Violinsonater af 
Brahms, Fauré og Franck. KUNSTEN, Kong 
Christians Allé 50
Aalborg, søndag den 19. april, kl. 19.30 

Klavertrio. Mette Marie Matthiesen, Torkil 
Essendrop og Bente Frendrup. Beethoven, Hart-
mann og Dvorak. Skalborg Kirke, Digtervejen 6
Aalborg SV, søndag den 19. april, kl. 19.30

Ensemblesangskoncert. Bachelorstuderende 
på Nordkons synger duetter, terzetter og kvartet-
ter af Brahms og Mozart. Ledet af  Barbara 
Borchorst og Vita Kold. Gratis. Nordjysk Musik-
konservatorium, Ryesgade 52
Aalborg, onsdag den 22. april, kl. 19.30. 

Aalborg Musikskoles Forårskoncerter. 
Aalborg Musikskole og MGK, C.W. Obels 
Plads 16
Aalborg, fredag den 24. april, kl. 15.00

Grøntsagskoncert. Randers Kammerorkester 
byder på smagsprøver fra repertoiret. Gratis. 
Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1
Randers C, lørdag den 25. april, kl. 11 

Arvo Pärt. Musikjournalist og forfatter Valdemar 
Lønsted fortæller om og spiller sammen med 
cellist og professor Morten Zeuthen værker af 
Arvo Pärt. Desuden musik af Bach. Kunst- 
og Kulturcentret Tuskær, Tuskærvej 9, 
Fjaltring
Lemvig, lørdag den 25. april, kl. 14

Missa Solemnissima af Jan Wanski, Mo-
zarts Exultate Jubilate mm. Med solisterne 
Charlotte Hjørringaard Larsen, Helge Strandjord, 
Jens Jagd og Vor Frue Kirkes Kor, Vor Frue Kirkes 
Drenge- Mandskor samt Olga og Taras Danylyuk, 
Lene Holt Nielsen, dir. Rikke M. Kurcsh. Vor 
Frue Kirke, Niels Ebbesensgade
Aalborg, lørdag den 25. april, kl. 16

Pia Kaufmanas, fl øjte og Karen Skovbjerg, 
klaver. Bl.a. Back, Mozart, Schumann og 
Hindemith. Musikkens Hus - Resenlund, 
Strandvejen 9 A
Skive, søndag den 26. april, kl. 15

Forårskoncert med Randers Amatør 
Symfoniorkester. Randers Amatør Symfoni-
orkester spiller musik af Mozart, Schubert og 
Emil Reesen. Gratis. Sct. Clemens Kirke, 
Parkboulevarden 15
Randers C, søndag den 26. april, kl. 16. 

Katrine Gislinge m/Royal Danish Winds. 
Musik af Mozart, Beethoven og Poulenc. Salen i 
Metropol
Hjørring, søndag den 26. april, kl. 16.00

Forårskoncert med Vejgaard Kirkes 
Koncertkor og instrumentalister. Dir: Peter 
Sloth Andersen. Vejgaard Kirke, Vejgaard 
Kirkevej 11
Aalborg, søndag den 26. april, kl. 16.00

Kvindekoret Sedjanka. Kvindekoret Sedjanka 
synger moderne fl erstemmige arrangementer. Dir: 
Michael Deltchev. Fri entré. Sønder Tranders 
Kirke, Sønder Tranders Bygade 51
Gistrup, mandag den 27. april, kl. 19.30

Orgelkoncert ved prof. Jon Laukvik, Stuttg-
art. Værker af J.S. Bach, C.Ph.E. Bach, Schumann, 
Sandvold og Laukvik. Gratis. Budolfi  Kirke 
(Aalborg Domkirke), Algade 40
Aalborg, mandag den 27. april, kl. 20

De lykkeligt gifte komponister. Randers 
Kammerorkester og radioværten Valdemar Løn-
sted går bag om musikken, og fortæller historien 
om dem, der satte pen på nodearkene. Mozart, 
Mendelssohn, Hartmann og Gade. Værket, 
Musik- & Teaterhus, Mariagervej 6
Randers C, onsdag den 29. april, kl. 19.30.  

Klassisk soiré. Jens Olav Heckmann: 
Songs from the Countryside af Michael 
Head. Solisterne Theresa Lundquist, Laura 
Daugule, Sara Marie Beck, Marianne Heuer og 
Dorte Amalie Rasmussen. Sange, lieder og arier. 
Ved klaveret: Vita Kold. Gratis. Nordjysk Musik-
konservatorium, Ryesgade 52
Aalborg, onsdag den 29. april, kl. 19.30. 

Ensemblesangskoncert. Operaensembler af 
Mozart, Rossini, Donizetti, Bizet, Verdi og Gersh-
win. Med solisterne Katrine Skovmand-Larsen, 
Helene Poulsen, Marie Keller Sørensen, Thomas F. 
Rewes Larsen og Bo Horsevad. Ved klaveret: Gun-
hild Donslund. Gratis. Nordjysk Musikkonser-
vatorium, Ryesgade 52
Aalborg, torsdag den 30. april, kl. 19.30

Herning Kirkes Drengekor. Musik af bl.a. 
William Walton, Hubert Parry samt nyere musik af 
bl.a. Benjamin Britten. Dir: Mads Bille. Organist: 
Kristian M. Andersen. Vor Frelsers Kirke, 
Annebergvej
Aalborg, torsdag den 30. april, kl. 19.30

MIDTJYLLAND

Orgelkoncert. Organist Bjørn Andor Drage 
spiller Duprés store passionsværk Le Chemin de 
la croix. Gratis. Århus Domkirke, Domkirke-
pladsen 2,
Århus C, onsdag den 1. april, kl. 17. 

Koncert med vokalensemblet Collegium 
Vocale. Scarlatti: Stabat Mater. Allegri: Misere. 
Dir: Michael Deltchev. Værker til passionstiden 
med tilknytning til Peterskirken i Rom. Gratis. 
Grenaa Kirke, Torvet,
Grenaa, onsdag den 1. april 2009, kl. 19.30.  

Salmesang og Klokkeklang. Elever fra 
Horsens Kommunes 4. klasser synger påskesal-
mer. Gratis. Vor Frelsers Kirke, Torvet 9,
Horsens, onsdag den 1. april, kl. 9.30 og kl. 11.  

Påskekoncert. Mendelssohns oratorium Elias 
med fi re solister og kor samt Aarhus Symfoniorke-
ster. Dir: Giancarlo Andretta. Musikhuset 
Aarhus, Thomas Jensens Allé 2,
Århus C, torsdag den 2. april og fredag den 
3. april, kl. 19.30.

Vi synger Påsken ind. Sct. Mortens Kirkes 
Kor og Randers Klosterkor. Musik af bl.a. J.S.Bach, 
Jesper Madsen, Erling Thomsen og Chr. 
Præstholm. Gratis. Sct. Mortens Kirke, Vester 
Kirkestræde 7,
Randers C, fredag den 3. april, kl. 16.  

Grøntsagskoncert. Randers Kammerorkester 
byder på smagsprøver fra repertoiret. Fri entré, 
kaffe og te. Gratis. Helligåndshuset, Erik 
Menveds Plads 1,
Randers C, lørdag den 4. april, kl. 11.  

Holmboematiné. Organist Nicolai Nielsen 
spiller Holmboes Fabula II og Genzmers 1. sonate. 
Gratis. Vor Frelsers Kirke, Torvet 9,
Horsens, lørdag den 4. april, kl. 11. 

Koncertkalender
April 2009

Nordjyske Stiftstidende, 
5 stjerner

Jyllands-Posten, 4 stjerner
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Historien om
VOR TIDS MUSIK
Mogens Andersen
Pris kr. 299,00

Tolvtonemusik, Fluxus, avantgarde, bånd-
musik, elektrofoni, konkret musik ... 

Mange mennesker har hørt de sære 
navne på de moderne tiltag i kunsten i 
sidste halvdel af 1900-tallet.
Mogens Andersen fortæller her om 
musikken i radio og tv – og der er doku-
mentation for det hele, hvilket giver den 
del af århundredets danske musikhisto-
rie en helt ny dimension.

“Velkommen til en af de helt store epoker 
i dansk musikhistorie” 
««««« Berlingske Tidende

WIlHelM HanSen MUSIKFORlaG

TIlBaGeBlIK – UnDeRVeJS
artikler 1956-2009
Per Nørgård
Pris kr. 299,00

TILBAGEBLIK – UNDERVEJS præsente-
rer et bredt udvalg af kortere essays af 
mere almen karakter, om inspirationer,
musikoplevelser, æstetik, erindringer,
ideer og lignende:
En buket af artikler som belyser aspekter 
af Nørgårds musik og tanker i perioden 
1956-2009.
Redigeret af Ivan Hansen

Bogen henvender sig til den alment 
musik- og kunstinteresserede læser.

Se mere på webshop.ewh.dk

Per Nørgård

Tilbageblik – UNdervejs
artikler 1956-2009

redigeret af  ivan Hansen

05.07.2009

16.07.2009
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TÆTTERE PÅ MUSIKKEN!HINDSGAVL

FESTIVAL

Nordisk Stabat Mater. Kammerkoret CAME-
RATA synger ny nordisk og engelsk musik. 
Århus Domkirke, Domkirkepladsen 2,
Århus C, lørdag den 4. april, kl. 16. 

Korkoncert. Sct. Peders Drenge- og Pigekor 
med dir. Karsten Blond. Gratis. Sankt Peders 
Kirke, Fabersvej 43, 
Randers C, lørdag den 4. april, kl. 17.  

Koncert på Juhl. Pianist David Lau Magnussen 
spiller Bach, Prokofiev, Kasper Rofeldt og Chopin. 
Juhl Sørensen Flygel Fabrik
Århus, søndag den 5. april, kl. 14 

Hør Himmelsus. Jubilæumskoncert med 
Helligåndskirkens Kor og organist Anders Gaden. 
Gratis. Helligaandskirken, Torpevænget 1
Århus V, søndag den 5. april, kl. 14.30.

J.S. Bach: Johannes-Passion. Med  
Akademisk Kor Århus, Aarhus Bach-Orkester og 
solister. Dir: Ole Faurschou. Vor Frue Kirke,  
Kloster Torv,
Århus C, mandag den 6. april, kl. 20.

J.S. Bach Johannes-Passion. Vor Frue 
Kirke, Kloster Torv,
Århus C, mandag den 6. april, kl. 20.

Kristi syv sidste ord på korset. Haydns værk 
med Hafnia Strygeorkester. Dir: Simon Casali-
Krzentowski. Sct. Mortens Kirke, Vester 
Kirkestræde 7,
Randers C, tirsdag den 7. april, kl. 19.30.

Passionsgudstjeneste. Sct. Mortens Kirkes 
Kor og Randers Klosterkor med dir. Amanda 
Vandt og Chr. Præstholm. Musik af bl.a. J.S.Bach 
og Chr. Præstholm. Gratis. Sct. Mortens Kirke, 
Vester Kirkestræde 7, 
Randers C, fredag den 10. april, kl. 10.  

Musikgudstjeneste med passionsmusik. 
Med solist Lars Thodberg Bertelsen og Frode 
Stengaard, orgel. Sct. Sørens Kirke, Kirkebak-
ken 3, Gl. Rye,
Ry, fredag den 10. april, kl. 14. 

Stabat Mater. Pergolesis værk Stabat Mater 
med solisterne Margrethe Smedegaard og  
Hanne Struck-Madsen og Anders Gaden,  
orgel. Gratis. Helligåndskirken,  
Torpevænget 1, 
Århus V, lørdag den 11. april, kl. 16.  

Stina Schmidt & Christine Raft. Sang og 
klaver. Partier fra berømte operaer. Arr. af Grenaa 
Kunst- og musikforening. Kulturhuset  
Pavillonen, Kærvej 11,
Grenaa, tirsdag den 14. april, kl. 19.30. 

Den Jyske Sinfonietta. Vivaldis De fire årsti-
der. Kulturhuset Skanderborg, Parkvej 10,
Skanderborg, onsdag den 15. april, kl. 
19.30.

Kirkekoncert. Med Lene Siel akkompagneret af 
trio på bas, piano og violin. Gjesing Kirke, 
Auningvej 38 B, Gjesing,
Auning, torsdag den 16. april, kl. 19.30.

Matiné. Michael Grube, violin og Kavin  
Laplante, klaver. Händel, Haydn, Mendelssohn  
og Bussoni. Gratis. Vor Frelsers Kirke,  
Torvet 9,
Horsens, lørdag den 18. april, kl. 11. 

De Fire Årstider i toner og gastronomi. 
Den Jyske Sinfonietta opfører Vivaldi.  
Horsens Ny Teater, Teatertorvet,
Horsens, søndag den 19. april, kl. 18.

Kirkekoncert. Ældre sagen Rougsø- Sønderhal 
arrangerer koncert med sangerinde Etta  
Cameron. Ørsted Kirke, Kalkærsvej 1,
Ørsted, onsdag d. 22. april

Forårs-Fyraftenssang. Gamle og nyere  
sange og salmer, introduceret af sognepræst 
Gudmund Rask Pedersen og akk. organist  
Hanne Korsgaard. Med kirkens børne- og  
ungdomskor. Gratis. Vær Kirke, Meldrupvej 1, 
Stensballe,
Horsens, torsdag den 23. april, kl. 17.

  

Symfonikoncert. Pianist Ralph van Raat 
fortolker Tabachniks dramatiske klaverkoncert for-
uden Debussys lyriske fantasi for klaver og orke-
ster. Dir: Michel Tabachnik. (Rabat for medlem-
mer af OptaktForum). Musikhuset Aarhus, 
Thomas Jensens Allé 2,
Århus C, torsdag den 23. april, kl. 19.30.

Grøntsagskoncert. Randers Kammerorkester 
byder på smagsprøver fra repertoiret. Gratis. 
Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1, 
Randers C, lørdag den 25. april, kl. 11. 

Kammerkoncert. Musik af Beethoven over Carl 
Nielsen, Devienne og til Richard Strauss. Musik-
huset Aarhus, Thomas Jensens Allé 2,
Århus C, søndag den 26. april, kl. 15. 

Liedkoncert - Nye Stemmer. Afgangselever fra 
Musikkonservatorierne præsenterer uddrag fra 
deres eksamensprogrammer. Gratis. Juhl-Søren-
sens Klaverhus, Pakhuset, Skovvejen 2B,
Århus C, søndag den 26. april, kl. 15.  

Forårskoncert med Randers Amatør 
Symfoniorkester. Mozart, Franz Schubert og  
Emil Reesen. Gratis. Sct. Clemens Kirke, 
Parkboulevarden 15,
Randers C, søndag den 26. april, kl. 16. 

W.A. Mozart: Store c-mol Messe. Nota-koret 
og Århus Strygerensemble med solisterne Inger 
Aarup, Eline Denice Risager, Sami Jarrar og Niels 
Jørgen Tranberg. Sankt Lukas Kirke, Inger-
slevs Boulevard,
Århus C, søndag den 26. april, kl. 19.30. 

Århus Studenter-Sangere. Musik fra 1500-
tallet og frem med Schuberts Deutsche Messe 
som midtpunkt. Gratis. Haldum Kirke, Haldum 
Kirkevej 11,
Hinnerup, tirsdag den 28. april, kl. 19.30.  

Udflugt og koncert: Bjørn Nørgaards 
glasmosaikruder i Christianskirken i 
Fredericia. Udflugt med afgang fra Risskov 
Kirke. Organist Erik Haumanns musikalske værk,

der er skabt til indvielsen af mosaikkerne, opføres. 
Risskov Kirke og Sognegård, Solbakken 2, 
Risskov, onsdag den 29. april, kl. 18. 

De lykkeligt gifte komponister. Randers 
Kammerorkester og radioværten Valdemar Løn-
sted går bag om musikken, og fortæller historien 
om dem, der satte pen på nodearkene. Mozart, 
Mendelssohn, Hartmann og Gade. Værket, 
Musik- & Teaterhus, Mariagervej 6,
Randers C, onsdag den 29. april, kl. 19.30.

Symfonikoncert. Dir. Johannes Wildner står i 
spidsen for tre unge solister samt kor og orkester. 
Vivaldis De fire årstider. Musikhuset Aarhus, 
Thomas Jensens Allé 2,
Århus C, torsdag den 30. april, kl. 19.30.

SYDJYLLAND

Klaveraften med Mogens Dalsgaard. 
Musikken formidles ved at spille og fortælle om 
den og komponisterne bag. Vejle Bibliotek, 
Willy Sørensens Plads 1
Vejle, onsdag den 1. april, kl. 19

Koncert med kor og solister. Sønderjyllands 
Symfoniorkester med solister og Filharmonisk 
Kor opfører Bachs h-mol messe. Gratis.  
Tønder Kristkirke, Kirkepladsen 2
Tønder, fredag den 3. april, kl. 20
Koncertsalen Alsion, Alsion 2
Sønderborg, lørdag den 4. april, kl. 16

Haydn – klaverfestival 2009. Solist:  
Inke Kesseler. Gratis. Vejle Kunstmuseum, 
Flegborg 16-18
Vejle, lørdag den 4. april, kl. 15

Kirkekoncert. Højbjergkoret opfører John 
Stainers The Crucifixion. Dir: Niels Bastrup. 
Gratis. Grejsdal Kirke, Grejsdalsvej 221
Vejle, tirsdag den 7. april, kl. 19.30
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Stabat Mater. Solisterne Sara Fiil og Inger Kold 
samt organist Inge Hermann opfører Pergolesis’ 
Stabat Mater. Gratis. Thyregod Kirke,  
Grundtvigs Plads, Thyregod
Give, tirsdag den 7. april, kl. 19.30

Påskenat. Liturgisk musikgudstjeneste med 
Trinitatis Kirkes Pigekor. Dir: Niels Erik Aggesen. 
Gratis. Trinitatis Kirke, Kongensgade/ 
Danmarksgade 61
Fredericia, lørdag den 11. april, kl. 22

Påskenats drama i musik og tekst. Med 
Mølholm Kirkes Pigekor. Gratis. Mølholm Kirke, 
Niels Skousvej 13A
Vejle, lørdag den 11. april, kl. 22

Haydn Klaverfestival 2009. Solist: Willy 
Storlarczyk. Gratis. Engelsholm Højskole, 
onsdag den 15. april, kl. 19.30

Musik og ord. Med Strygekvartetten Sinfoniet-
ta Fredericia samt Erik Matthiesen, oplæsning. 
Gratis. Hannerup Kirke, Prangervej 114
Fredericia, onsdag den 15. april, kl. 19.30

Kammerkorkoncert. Med konservatoriets 
kammerkor. Gratis. Vestjysk Musikkonserva-
torium (VMK), Kirkegade 61
Esbjerg, søndag den 19. april, 16

Haydn – klaverfestival 2009. Solist: David 
Højer. Gratis. Musikteatret Vejle,  
Vedelsgade 25-31
Vejle, søndag den 19. april, kl. 15

Orgelkoncert. Med organisterne Lene Østergaard 
Jungild og Michael Østergaard Jensen. Gratis. 
Vester Kirke, Vester Møllevej 4, Rørbæk
Give, onsdag den 22. april, kl. 19.30

Talentlinie-koncert. Musikskolens talent-
linieelever spiller, synger og entertainer. Gratis. 
Kongensgade 111
Fredericia, torsdag den 23. april, kl. 19

Haydn – klaverfestival 2009. Solist: Irene 
Hasager. Gratis. Vejle Kunstmuseum.  
Flegborg 16-18
Vejle, torsdag den 23. april, kl. 19.30

Sønderjyllands Symfoniorkester. Samar-
bejdskoncert med Schleswig-Holsteinisches 
Sinfonieorchester. Dir: Vladimir Ziva. Koncert-
salen Alsion, Alsion 2
Sønderborg, torsdag den 23. april, kl. 20

Klassisk Frokostkoncert. Koncert med 
konservatoriets klassisk studerende. Gratis. 
Vestjysk Musikkonservatorium (VMK), 
Kirkegade 61
Esbjerg, fredag den 24. april, kl. 12.10 

Figaros Bryllup. Iscenesat af Kasper Bech-
Holten. Musikteatret Vejle, Vedelsgade 25-31
Vejle, fredag den 24. april, kl. 19.30

Vadehavs Talentfestival. VMK, Foreningen 
Victor og Vadehavspuljen samarbejder om talent-
udvikling for unge instrumentalister, koncert og 
konkurrence om Victor-prisen. Gratis. Vestjysk 
Musikkonservatorium (VMK), Kirkegade 61
Esbjerg, lørdag den 25. april, kl. 14 & 16

Figaros Bryllup. Iscenesat af Kasper Bech-
Holten. Musikhuset Esbjerg, Havnegade 18
Esbjerg, søndag den 26. april, kl. 19.30

Haydn - klaverfestival 2009. Solist: Janos 
Ferenczi. Gratis. Engelsholm Højskole, En-
gelsholmvej, Nørup
Bredsten, mandag den 27. april, kl. 19.30

Sønderjyllands Symfoniorkester. Medita-
tionskoncert med Rumen Lukanov som dirigent 
og solist. Musik af b.a. Vivaldi, Bach og Rumen. 
Christianskirken, Ringgade 102 B
Sønderborg, mandag den 27. april, kl. 20
Sankt Nicolai Kirke, Nicolaiplads 3
Kolding, tirsdag den 28. april, kl. 20
Møgeltønder Kirke, Sønderbyvej 2, Møgel-
tønder Tønder, onsdag den 29. april, kl. 20

Grieg med Vejle Symfoniorkester. Pianist 
Jakob Alsgaard Bahr spiller Griegs klaverkoncert i 
a-mol. Desuden musik af bl.a. Bizet, Strauss og 
Lumbye. Dir: Anne Cathrine Kielland Lund. 
Musikteatret Vejle, Vedelsgade 25-31
Vejle, tirsdag den 28. april, kl. 20

Aabenraa Brass Band. Gamle travere og nye 
toner. Gratis. Musik & Teaterhuset – Sønder-
jyllandshallen, H. P. Hanssens Gade 7
Aabenraa, torsdag den 30. april, kl. 20

FYN

Klaversoiré. Med Christina Bjørkøes elever. Det 
Fynske Musikkonservatorium, Islandsgade 2
Odense C, onsdag den 1. april, kl. 19.30

Rued Langgaard-koncert. Esbjerg Ensemble 
med solist Signe Asmussen. Visuel performance 
ved studerende og lærere fra formidlingsuddan-
nelsen ved Vestjysk Musikkonservatorium. Det 
Fynske Musikkonservatorium, Islandsgade 2
Odense C, fredag den 3. april, kl. 19.30

Lørdagskoncert. En halv times musik før påske 
med Malou Willumsen, sang, Christa Danielsen, 
klarinet, Kim Thorsen, basun, og Tore Bjørn 
Larsen, orgel. Sct. Nicolai Kirke, Sankt Nico-
lai Kirkestræde 3
Svendborg, lørdag den 4. april, kl. 11.30. 

Café-lørdag. Kammermusik for obo og flygel 
ved Hanne Grunnet og Jørgen Ellekilde. Musik  
af bl. a. Schumann, Carl Nielsen og Poulenc. 
Paarup Sognegård, Solgårdsvej 40
Odense NV, lørdag den 4. april, kl. 14.15-15.45 

Vi synger Påsken ind. Vor Frue Kantori  
med dir. Lars Frederiksen. Musik af bl.a. Reger  
og Mendelssohn. Vor Frue Kirke, Frue  
Kirkestræde 10
Odense C, lørdag d. 4. april, kl. 16.

Musik i Den stille Uge. 30 min. orgelmusik. 
Sct. Hans Kirke, Skt. Hans Plads 1
Odense C, mandag den 6. april og tirsdag 
den 7. april, kl. 16.15. 

Brandenburgkoncerter. Sct. Hans Kirke, 
Skt. Hans Plads 1
Odense C, onsdag den 8. april, kl. 20.

Passionskoncert med ARS NOVA  
Copenhagen. Musik af Bernd Franke, Rilke 
Madrigalen  og Heinrich Schütz. Dir: Paul Hillier. 
Sct. Hans Kirke, Skt. Hans Plads 1
Odense C, torsdag d. 9. april, kl. 16.

Passionsmusik. Solisterne Jette Olesen og 
Maria Hørup med organist Lars Frederiksen. 
Pergolesis passionsværk Stabat Mater. Vor Frue 
Kirke, Frue Kirkestræde 10
Odense C, lørdag den 11. april, kl. 11.

Timen mellem død og opstandelse. Litur-
gisk koncert påskelørdag nat med Dalum Kantori 
og solister. Dir: Niels Thåstrup. Dalum Kirke, 
Dalumvej 114, Dalum
Odense SV, lørdag den 11. april, kl. 22.30.  

Fire blæserkvartetter og en uropførelse. 
Musik af Fl. Weiss, Malcolm Arnold, Jørgen 
Jersild, Hans Abrahamsen og Søren Flebo Jørgen-
sen. Det Fynske Musikkonservatorium, 
Islandsgade 2
Odense C, onsdag den 15. april, kl. 19.30. 

Ghita Nørby, Michala Petri, Lars Hannibal 
& Svenn Skipper. Eventyrkvartetten giver 
koncert. Industrien, Bredgade 73-75
Aarup, torsdag den 16. april, kl. 20. 

Guitarsoiré. Med Jesper Sivebæks elever. Det 
Fynske Musikkonservatorium, Islandsgade 2 
Odense C, fredag den 17. april, kl. 19.30

Samsingøberg DUO. Originalkompositioner 
med nordisk folketone og glimtvis med rytmiske 
islæt. Flere uropførelser. Odense Domkirke 
(Skt. Knuds Kirke), Klosterbakken 2
Odense C, søndag den 19. april, kl. 15.

Mariamusik på orgel. Organist Bo Thaysen 
Lerche fra Faaborg spiller musik af Cavazzoni, 
Bach, Buxtehude, Liszt og belgieren Flor Peeters. 
Munkebjerg Kirke, Østerbæksvej 87
Odense M, søndag den 19. april, kl. 19.30.

Kunst, tro og tvivl. Koncert med Odense 
Symfoniorkester. Dir: Okko Kamu. Solist: Henrik 
Skotte Larsen, obo. Program: Pfitzner, Krommer, 
Bártok. Odense Koncerthus, Claus Bergs Gade 9
Odense C, torsdag den 23 april, kl. 20 & 
fredag den 24. april kl. 20 

Sangeruge. Liedklasse-koncert med DFM’s 
klassiske sangstuderende. Islandsgade 2
Odense C, lørdag den 25. april, kl. 16.00 

Fransk formiddag. Søndagsmatiné. Musikere 
fra Odense Symfoniorkester og solister spiller 
kammermusik af  Widor, Ibert og César Franck. 
Carl Nielsen Museet, Claus Bergs Gade 11
Odense C, søndag den 26. april, kl. 11.

Forårskoncert. Ensemble Oblik. Bach, Purcell, 
Corelli. Gratis. Graabrødre Klosterkirke, 
Jernbanegade 9
Odense C, søndag den 26. april, kl. 15.

Sangeruge. Operaensemble med DFM’s klassi-
ske sangstuderende. Det Fynske Musikkon-
servatorium, Islandsgade 2
Odense C, mandag den 27. april, kl. 19.30

Sangeruge. Carl Nielsens Fynsk Forår med 
DFM’s klassiske studerende, elever fra Odense 
Musikskole og klassiske MGK-sangelever fra hele 
landet. Dir: Arne Balk-Møller. Rådhushallen, 
Flakhaven 2
Odense C, onsdag den 29. april, kl. 19.30

Blokfløjtesoiré med solistklassestuderen-
de Pernille Petersen. Det Fynske Musik-
konservatorium, Islandsgade 2
Odense C, onsdag den 29. april, kl. 19.30

Ollerup Efterskoles Musikhold. Musiklinjen 
møder med musikere og kor og synger alt fra 
klassiske værker til gospel. Odense Domkirke 
(Skt. Knuds Kirke), Klosterbakken 2
Odense C, onsdag den 29. april, kl. 19.30. 

Kontrabassoiré. Med Mette Hanskovs elever. 
Det Fynske Musikkonservatorium, Islands-
gade 2
Odense C, torsdag den 30. april, kl. 19.30

SJÆLLAND

Sangaften. Syng med komponist og højskole-
mand Erik Sommer. Nye sange og salmer. Gratis. 
Halskov Kirke, Birkemosevej 20
Korsør, onsdag den 1. april, kl. 19.30

Sangerinden Maria B. Høyer. Sange der 
passer til årstiden og kirkelige værker. Gratis. 
Sædder Kirke, Sædervej 34 B
Tureby, torsdag den 2. april, kl. 20

Liturgisk aftensang. Med Domkirkens Dren-
gekor. Roskilde Domkirke, Domkirkepladsen
Roskilde, fredag den 3. april, kl. 17

Orgelmatiné. En halv times orgelkoncert med 
organist Tina Christiansen. Gratis. Klosterkir-
ken, Kirkepladsen 1
Nykøbing F, lørdag den 4. april, kl. 12.05

Violinkoncert. Med Vilde Frang og pianisten 
Marianna Shiriyan. Beethoven, R. Strauss og 
Debussy. Fuglsang, Nystedvej 73 A
Toreby L, søndag en 5. april, kl. 15

Påskeorgelmusik. En halv times orgelkoncert 
til påske – og passionstiden ved organist  
Sven Verner Olsen. Gratis. Klosterkirken, 
Kirkepladsen 1
Nykøbing F, mandag den 6. april, kl. 17.05

Passionskoncert. Pergolesi: Stabat Mater. 
Gratis. Himmelev Kirke, Fynsvej 69
Roskilde, tirsdag den 7. april, kl. 19.30

Påskeorgelmusik. En halv times orgelkoncert 
til påske – og passionstiden med organist  
Benjamin Friis Nielsen. Gratis. Klosterkirken, 
Kirkepladsen 1
Nykøbing F, onsdag den 8. april, kl. 17.05

Strygekvartetten Varna. Musik af Hugo 
Wolff, Schostakovich og Schubert. Hellig Kors 
Kirke, Agerskellet 10
Jyllinge, fredag den 17. april, kl. 19.30

De Tre Kongelige Tenorer. Med solist Anne 
Kleinstrup. Nakskov Teater, Søvej 8
Nakskov, lørdag den 18. april, kl. 19.30

LÉONIE SONNINGS
MUSIKPRIS 50 ÅR

Unge talenter og tre Musikprismodtagere 
- musik og samtaler.

Tirsdag 14. april 19.30
Unge talenter (TV-koncert)

Onsdag 15. april 16.00
Per Nørgård spiller selv.

Torsdag 16. april 16.00
Sofia Gubaidulina spiller med danske cellister. 

Fredag 17. april 16.00
György Kurtág og hans kone Marta spiller.

Fredag 17. april 18.00
Alle tre komponister i samtale.

Koncertsalene i

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

Rosenørns allé 22 - GRATIS adgang
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Se hele programmet på www.odensesymfoni.dk/cncomp

CARL NIELSEN FESTIVALEN 2009 
Koncerter 30/5 · 1/6 · 3/6 · 5/6 · 6/6 · 7/6 · 8/6 · 9/6 · Entré
Medvirkende: Odense Symfoniorkester · Carl Nielsen Artist 2009: Henrik
Goldschmidt, obo m.m. · Middle East Peace Orchestra · Sjællands Strygekvar-
tet · Uppercut Dance Theatre · Klezmer Zahav · Christoph Poppen · Roman
Kofman  ·  Christoph Eberle ·  Jennifer Koh, violin · Henry Fairs, orgel · Lisbeth
Kjærulff, sopran · Magnus Vigilius, tenor  ·  Jesper Buhl, baryton · Det Fynske
Kammerkor · Filharmonisk Kor  ·  børnekor m.fl.

DEN 4. INTERNATIONALE CARL NIELSEN KLARINETKONKURRENCE 
Deltagere: unge klarinettister fra 24 lande.
1. runde 31/5 - 2/6 kl. ca. 10.00 - 19.00 · Gratis adgang
2. runde 3/6 - 4/6 kl. 11.00 - 17.30 · Gratis adgang
3. runde 5/6 - 6/6 kl. 11.00 - 17.30 · Gratis adgang
4. runde 8/6 og 9/6 kl. 19.00  · Entré

Hammerklavier eller Pianoforte. Beetho-
vens sene klaversonater ved pianist Sverre Larsen 
og fløjtenist Toke Lund Christiansen. Roskilde 
Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14
Roskilde, onsdag den 22. april, kl. 19.30

Det kongelige Kapels Blæserkvintet. Med 
pianist Katrine Gislinge. Musik af bl.a. Poulenc. 
Sognets Hus, Kirkestræde 6
Maribo, fredag den 24. april, kl. 20

Elisabeth Westenholz. Klavermusik.  
Rønnebæksholm, Rønnebæksholm 1
Næstved, torsdag den 30. april, kl. 19.30

Klaver og cello. Cellisten Heinrich Schiff og 
pianisten Martin Helmchen spiller sonater af 
Beethoven. Louisiana, Gl. Strandvej 13
Humlebæk, torsdag den 30. april, kl. 20.00

STORKØBENHAVN
OG NORDSJÆLLAND

Onsdagskoncert. Studerende fra musik-
konservatoriet opfører uddrag fra operaer af 
Mozart og Donizetti. Gratis. Betty Nansen 
Teatret, Frederiksberg Allé 57
Frederiksberg C, onsdag den 1. april, kl. 17

Korkoncert. Mendelssohns oratorium Paulus 
med Københavns Kantatekor - og orkester.  
Dir. Torben H.S. Svendsen. Helligaandskirken, 
Niels Hemmingsens Gade 5
København K, onsdag den 1. april, kl. 19.30

Påskekoncert. Med Sjølund Kammerkor.  
Gratis. Gladsaxe Kirke, Gladsaxe  
Møllevej 43
Søborg, onsdag den 1. april, kl. 19.30

Sangere fra akademiet. Studerende fra 
Operaakademiet med pianist Friedrich Gürtler. 
Kulturhuset Galaksen, Bymidten 48
Værløse, onsdag den 1. april, kl. 19.30

Liedaften. Med solisterne Inger Dam-Jensen og 
Malcolm Martineau. Musik af Händel og R. 
Strauss. Koncerthuset, DR Byen, Emil Holms 
Kanal 20
København C, onsdag den 1. april, kl. 20

Livlægens besøg. Ny opera baseret på P. O. 
Enquists roman. Med bl.a. Gert-Henning Jensen 
og Elisabeth Jensen. Dir: Bo Holten. Operaen, 
Ekvipagemestervej 10
København K, onsdag den 1. april og tors-
dag den 2. april, kl. 20

Vilde Frang, violin og Marianna Shirin-
yan, klaver. Musik af Beethoven, Debussy og  
R. Strauss. Lyngby Kulturhus, Klampen-
borgvej 215 B
Kongens Lyngby, torsdag den 2. april,  
kl. 19.30

Scarlattis Stabat Mater. Med ensemblet 
Sorelle Barocche. Gratis. Nazaret Kirke,  
Ryesgade 105 
København Ø, torsdag den 2. april, kl. 19.30

Musik for kor og blæserensemble.  
Renæssancemusik af Gabrieli, Gallus, Victoria og 
Schütz. Gratis. Vestkirken, Platanbuen 6
Ballerup, torsdag den 2. april, kl. 19.30

Orgelkoncert. Organist Grethe Krogh spiller 
bl.a. Buxtehude og Alain. Gratis. Hans Tausens 
Kirke, Halfdansgade 6
København S, torsdag den 2. april kl. 20

MGK kammerkoncert. Eleverne fra Musik- 
højskolens konservatorieforberedende MGK  
spiller kammermusik. Gratis. Byggeriets Hus,  
Godthåbsvej 33
Frederiksberg, torsdag den 2. april, kl. 20

Torsdagskoncert. Med DR Vokalensemblet. 
Musik af Dvorak, John Frandsen og James 
MacMillan. Koncerthuset, DR Byen, Emil 
Holms Kanal 20
København C, torsdag den 2. april, kl. 20

Aftenmusik. Scarlattis Stabat Mater med en 
gruppe unge musikere. Gratis. Frederiksberg 
Kirke, Frederiksberg Allé 65
Frederiksberg C, fredag den 3. april, kl. 17

Den glade enke. Lehàrs operette om den 
glamourøse enke med de mange millioner. Med 
bl.a. Anne Margrethe Dahl og Guido Paevatalu. 
Operaen, Ekvipagemestervej 10
København K, fredag den 3. april, kl. 20

Haydns Nelson Messe. Med bl.a. Gert  
Henning-Jensen og Københavns Drengekor.  
Dir: Ebbe Munk. Vor Frue Kirke –  
Københavns Domkirke, Nørregade 8
København K, fredag den 3. april, kl. 20

Kingos passionssalmer. Genfortæller og tolker 
Jesu vej til korset. 5 salmer synges hver 5. time. 
Gratis. Helligaandskirken, Niels Hem-
mingsens Gade 5
København K, fredag den 3. april, kl. 20

J.S. Bach – Goldberg Variationer. Cem- 
balisten David Shemer opfører Bachs Goldberg 
Variationer. Marmorkirken, Frederiksgade 4
København K, fredag den 3. april, kl. 20

Matiné. Solist Hedwig Rummel og organist 
Flemming Dreisig fremfører musik af Haydn, 
Reger, Lange-Müller og Dvorak. Gratis. Vor  
Frue Kirke – Københavns Domkirke,  
Nørregade 8
København K, lørdag den 4. april, kl. 12

De smukkeste operakor. K&K Philharmoni-
kerne opfører nogle af operaens største korværker 
af bl.a. Verdi, Bizet og Offenbach. Tivolis Kon-
certsal, Vesterbrogade 3
Købehavn V, lørdag den 4. april, kl. 19.30

Første Maj. Kvindekoret synger musik af blandt 
andre Christian Hildebrandt, Morten Poulsen, Eva 
Rotenberg og Pernille Sejlund. Gratis. Hans 
Egedes Kirke, Vardegade 14
København Ø, lørdag den 4. april, kl.16.00. 

J.S. Bachs Messe i h-mol. Kammerkoret 
Euphonia. Christiansborg Slotskirke, Prins 
Jørgens Gård 2
København K, lørdag den 4. april, kl. 16 og 
søndag den 5. april, kl. 19

Musica Ficta. Vokalensemblet fremfører Lassus’ 
Lagrime di San Pietro. Dir: Bo Holten. Sankt 
Petri Kirke, Sankt Peders Stræde 2
København K, søndag den 5. april, kl. 14

Takkelkoncert nr. 4. Violinist Mikkel Futtrup 
med venner spiller Schubert. Operaen,  
Ekvipagemestervej 10
København K, søndag den 5. april, kl. 15

Stabat Mater. Passionsmusik af Pergolesi med 
solist Mette Bjærang Pedersen og barokensemblet 
fra Det kgl. Danske Musikkonservatorium. Gratis. 
Skovlunde Kirke, Lundebjerggårdsvej 3
Skovlunde, søndag den 5. april, kl. 15

Tyrkisk/amerikansk pianist. Pianisten 
Zeynep Ucbasaran spiller musik af Chopin, Liszt 
og den tyrkiske pianist A. Saigun. Gratis.  
Gl. Holte Kirke, Kohavevej 81
Vedbæk, søndag den 5. april, kl. 15

Påskekoncert. John Stainers oratorium The 
Crucifixion for kor, to solister og orgel. Gratis. 
Bagsværd Kirke, Taxvej 14-16
Bagsværd, søndag den 5, april, kl. 16

Påskekoncert. Kammerkoret Carmina synger 
korsatser, der på hver sin måde udtrykker enten 
smerte eller forløsning. Gratis. Kapernaums 
Kirke, Frederikssundsvej 45
København NV, søndag den 5. april, kl. 17

Helmut Lotti. Radisson SAS Falconer 
Center, Falkoner Allé 9
Frederiksberg, søndag den 5. april, kl. 20.15

Händels Messias på filmlærredet. Transmis-
sion direkte fra Kings College i Cambridge med The 
Choir of Kings College m.fl. Dir: Stephen Cleobury. 
Cinema Center, Rønnebær Allé 110
Helsingør, søndag den 5. april, kl. 20
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Passionsmusik i Trinitatis. En halv times 
musik af Purcel og Bach. Solist Camilla Toldi og 
organist Søren Chr. Vestergaard. Gratis.  
Trinitatis Kirke, Købmagergade 52 A
København K, mandag den 6. april, kl. 16.30

En halv times orgelkoncert. Solist Bo Anker 
Hansen og organist Karin Schmidt Andersen. 
Gratis. Hendriksholm Kirke, Damhus  
Boulevard 70
Rødovre, mandag den 6. april, kl. 17

Sangaften. Med solist Inge Hein. Sange og 
salmer fra kendte samlinger. Gratis. Sct.  
Andreas Kirke, Gothersgade 148
København K, mandag den 6. april, kl. 19

Lied Kompagniet. To sangere med Christian 
Westergaard, klaver. Nationalmuseet, Ny 
Vestergade 10
København K, mandag den 6. april, kl. 20

Den glade enke. Lehàrs operette om den 
glamourøse enke med de mange millioner. Med 
bl.a. Anne Margrethe Dahl og Guido Paevatalu. 
Operaen, Ekvipagemestervej 10
København K, mandag den 6. april, kl. 20

En halv times orgelkoncert. Med solist 
Rasmus Kure Thomsen og organist Karin Schmidt 
Andersen. Gratis. Hendriksholm Kirke,  
Damhus Boulevard 70
Rødovre, tirsdag den 7. april

Orgelkoncert. Organist Søren Chr. Vestergaard 
spiller Bach og Couperin. Gratis. Trinitatis 
Kirke, Købmagergade 52 A
København K, tirsdag den 7. april, kl. 16.30

Påskekoncert. Tina Kiberg og Lindy Rosborg 
fremfører Dvoraks Biblische Lieder. Gratis.  
Ordrup Kirke, Fredensvej 52
Charlottenlund, tirsdag den 7. april, kl. 19.30

Livlægens besøg. Ny opera baseret på P. O. 
Enquists roman. Med bl.a. Gert-Henning Jensen 
og Elisabeth Jensen. Dir: Bo Holten. Operaen, 
Ekvipagemestervej 10
København K, tirsdag den 7. april, kl. 20

Komponistportræt: Leopold van der Pals. 
Oldebarnet cellisten Tobias van der Pals fremfører 
værker af komponisten. Unitarernes Hus, Dag 
Hammarskjölds Allé 30
København Ø, tirsdag den 7. april, kl. 20

Orgelvesper. Organist Simon Reichert spiller 
musik af Reger. Gratis. Sankt Petri Kirke, 
Sankt Peders Stræde 2
København K, onsdag den 8. april, kl. 17

En halv times orgelkoncert. Med solist 
Marianne G. Nielsen og organist Karin Schmidt 
Andersen. Gratis. Hendriksholm Kirke,  
Damhus Boulevard 70
Rødovre, onsdag den 8. april, kl. 17

Den glade enke. Lehàrs operette om den 
glamourøse enke med de mange millioner. Med 
bl.a. Anne Margrethe Dahl og Guido Paevatalu. 
Operaen, Ekvipagemestervej 10
København K, onsdag den 8. april, kl. 20

Schubert. Stabat Mater. Esrum-Hellerup Koret 
opfører Schuberts Stabat Mater og Mendelssohns 
kantate Christe, du Lamm Gottes. Gratis. Johan-
nes Døbers Kirke, Trekronergade 12
Valby, fredag den 10. april, kl. 15

Johannes Passionen. ARS NOVA opfører 
Schütz’s Johannes Passion. Garnisonskirken, 
Sankt Annæ Plads 4
København K, fredag den 10. april, kl. 16

Stabat Mater. Scarlattis værk fremført af  
Holmens Vokalensemble og organist Lars Nielsen 
Sardemann. Dir: Jakob Lorentzen. Gratis.  
Holmens Kirke, Holmens Kanal 21
København K, fredag den 10. april, kl. 16

Stabat Mater. Pergolesis’ værk fremført af 
solisterne Sara Fiil og Inger Kold samt organist 
Inge Hermann. Præstebro Kirke, Torne- 
rosevej 115
Herlev, fredag den 10. april, kl. 19.30

Vokal passionsmusik. Couperins værk Lecon 
de Ténèbres fremført af solisterne Camilla Toldi 
Bugge og Ann-Christine Wesser Ingels samt 
organist Søren Chr. Vestergaard. Gratis.  
Trinitatis Kirke, Købmagergade 52 A
København K, fredag den 10. april, kl. 20

Roskilde-Passionen. Jesu lidelse og død ifølge 
Johannesevangeliet, sat i musik omkring 1673 af 
ukendt komponist. Gratis. Helligaandskirken, 
Niels Hemmingsens Gade 5
København K, fredag den 10. april, kl. 21

Påskevesper. Med Københavns Drengekor. 
Gratis. Vor Frue Kirke – Københavns  
Domkirke, Nørregade 8
København K, lørdag den 11. april, kl. 19

Den glade enke. Lehàrs operette om den 
glamourøse enke med de mange millioner. Med 
bl.a. Anne Margrethe Dahl og Guido Paevatalu. 
Operaen, Ekvipagemestervej 10
København K, tirsdag den 14. april, kl. 15

Koncert og TV-optagelse med interviews 
på scenen. Årets ti modtagere af Léonie Son-
nings Musikstipendier på hver 60.000 kr.: Rune 
Tonsgaard Sørensen, violin – Nicolai Eghorst, 
klarinet - Asbjørn Nørgaard, bratsch - Neel Te-
ilmann, klaver – Jacob Alsgaard Bahr, klaver - 
Mads la Cour Langelund, trompet - Jeppe Just, 
komponist - David Schmidt, orgel - Berit Barfred 
Jensen, sopran - André Jensen, basun. Gratis 
entre. Det kgl. danske Musikkonserva-tori-
ums koncertsal, Julius Thomsens Gade
København, tirsdag den 14. april, kl. 19.30

Komponisten Per Nørgaard som modtog 
Musikprisen i 1996 spiller sine egne 
værker Grooving og Turn. Derefter en 
samtale mellem Anders Beyer og komponisten, 
som modtog Musikprisen i 1996. Gratis entre.  
Det kgl. danske Musikkonservatoriums 
Studiescene, Rosenørns Alle 22
København, onsdag den 15. april, kl. 16

Stillekoncert. Med Trio Aristos. Musik af 
Beethoven, Martinu og Bent Sørensen. Det 
Kongelige Bibliotek/ Den Sorte Diamant, 
Søren Kierkegaards Plads 1
København K, onsdag den 15. april, kl. 17
  
Onsdagskoncert. Studerende fra musikkonser-
vatoriet spiller bl.a. Brahms og Schostakovitch. 
Gratis. Teatermuseet i Hofteatret,  
Christiansborg Ridebane 18
København K, onsdag den 15. april, kl. 17

Ishøj Musikskole koncert. Med elever og 
lærere. Gratis. Ishøj Musikskole, Jægerbuen 6
Ishøj, onsdag den 15. april, kl. 19

Livlægens besøg. Ny opera baseret på P. O. 
Enquists roman. Med bl.a. Gert-Henning Jensen 
og Elisabeth Jensen. Dir: Bo Holten. Operaen, 
Ekvipagemestervej 10
København K, onsdag den 15. april, kl. 20

Kammermusik. Ebéne Strygekvartet spiller 
Schubert, Haydn og Fauré. Koncerthuset DR 
Byen, Emil Holms Kanal 20
København C, onsdag den 15. april, kl. 20

Debutkoncert. Violinisten Idinna Lützhøft 
debuterer fra musikkonservatoriets solistklasse. 
Rosenørns Allé 22
Frederiksberg C, onsdag den 15. april, kl. 
19.30

Komponisten Sofia Gubaidulina som 
modtog Musikprisen i 1999. Cellisterne 
Henrik Dam Thomsen, Toke Møldrup, Jakob 
Kullberg, Amelia Jakobsson, Janne Fredens, 
Magdalena Brotsek, Tobias van der Pals og 
Morten Zeuthen spiller hendes Mirage- den 
dansende sol for 8 celli og Ved afgrundens rand 
for 7 celli og 2 aquafoner (spillet af Gubaidulina 
selv). Derefter en samtale mellem Sofia Gu-
baidulina og Anders Beyer. Gratis entre. Det 
kgl. danske Musikkonservatoriums  
Studiescene, Rosenørns Alle 22
København, torsdag den 16. april, kl. 16

Torsdagskoncert. DR Symfoniorkestret med 
solist Nina Stemme opfører musik af Strauss og 
Mendelssohn. Koncerthuset DR Byen, Emil 
Holms Kanal 20
København C, torsdag den 16. april, kl. 20

Aftenmusik. Isabele Croese, trompet og  
Michele Croese, orgel spiller barokmusik. Gratis. 
Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 65
Frederiksberg C, fredag den 17. april, kl. 17

Komponisten György Kurtág som mod-
tog Musikprisen i 2003. Hiromi Kukuchi 
spiller Kurtágs Hipartita for soloviolin. György 
og Marta Kurtág spiller Jatekok (uddrag og 
bearbejdelser) på pianino. Samtale med kompo-
nisten ved Anders Beyer. Gratis entre. Det kgl. 
danske Musikkonservatoriums Studie-
scene, Rosenørns Alle 22
København, fredag den 17. april, kl. 16

Per Nørgård, Sofia Gubaidulina og György 
Kurtág i fælles samtale med Anders Beyer 
og Steen Frederiksen. Gratis entre. Det kgl. 
danske Musik-konservatoriums Studie-
scene,  
Rosenørns Alle 22
København, fredag den 17. april, kl. 18

Shui/ Wang/ Montiel. Tivolis Koncertsal, 
Vesterbrogade 3
København V, fredag den 17. april, kl. 19.30

Den glade enke. Lehàrs operette om den 
glamourøse enke med de mange millioner. Med 
bl.a. Anne Margrethe Dahl og Guido Paevatalu. 
Operaen, Ekvipagemestervej 10
København K, fredag den 17. april, kl. 20

Fredagskoncert. DR Symfoniorkestret med 
solist Nina Stemme opfører musik af Strauss og 
Mendelssohn. Koncerthuset DR Byen, Emil 
Holms Kanal 20
København C, fredag den 17. april, kl. 20

Boris Barnemorder. Dukkeopera af Musiktea-
tret Undergrunden efter Mussorgskys opera Boris 
Godunov. Med Kaja og Niels Pihl. Frederiksberg 
Hovedbibliotek, Falkoner Plads 3
Frederiksberg, lørdag den 18. april,  
kl. 11 & 12. 30

Lørdagskoncert. Lynge Kammerorkester med 
solist Lisa Luckov Jensen spiller Mozart og Schu-
bert. Gratis. Farum Kulturhus, Stavsholtvej 3
Farum, lørdag den 18. april, kl. 11.30

1. “Med den inderligste følelse” (1815-1817)
Klaversonate op. 101 A-dur 
Sangcyklus An die ferne Geliebte op. 98 m.m.
Klaversonate op. 110 As-dur

Poul Emborg, tenor

Hørsholm Sognegård - lørdag 21/3 kl. 14 
Roskilde Bibliotek - torsdag 26/3 kl. 19.30
Lyngby Stadsbibliotek – lørdag 28/3 kl.14

2. “Hammerklavier”eller “Pianoforte”
(1817-1819)
“Variierte Themen für Klavier und Flöte“ op. 105/op. 107
Klaversonate op. 106 ”Hammerklavier”

Toke Lund Christiansen, fløjte

Hørsholm Sognegård – lørdag 18/4 kl. 14
Roskilde Bibliotek – onsdag 22/4 kl. 19.30
Lyngby Kulturhus – fredag 24/4 kl. 19.30

3. Mod nye klange (1820-1822)
Klaversonate op. 109 E-dur
Sonate op 69 for cello og klaver
Klaversonate op. 111 c-mol

Henrik Brendstrup, cello

Hørsholm Sognegård – mandag 11/5 kl. 19.30
Lyngby Kulturhus – torsdag 4/6 kl. 19/30
Roskilde Bibliotek – torsdag 11/6 kl. 19.30

HØR MUSIKKEN - FÅ CD’EN – HØR HISTORIEN
Beethovens sene Klaversonater

Sverre Larsen, klaver
En koncertrække med Beethovens sidste 5 klaversonater

Sat i historisk lys og præsenteret i samspil med øvrige værker af Beethoven

Henrik Palsmar, præsentation

Hørsholm Sognegård
Barakstien nr. 2
2970 Hørsholm
21/3 – 18/4 – 11/5

Stadsbiblioteket Lyngby 
Lyngby Hovedgade 28
2800 Kgs. Lyngby
28/3

Lyngby Kulturhus
Klampenborgvej 215 B
2800 Kgs. Lyngby
24/4 – 4/6 

Roskilde Bibliotek
Dronning Magrethes Vej 14
4000 Roskilde
26/3 – 22/4 – 11/6

w w w. s v e r r e l a r s e n . c o m

Præsentation af 2 nye Cd’er
Koncert inkl. Cd 100 kr.
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Matiné. Organist Angela Wertenbach spiller 
musik af Liszt. Gratis. Vor Frue Kirke –  
Københavns Domkirke, Nørregade 8
København K, lørdag den 18. april, kl. 12

Miniklassisk. Kammermusik for børn og bed-
steforældre. Årstiderne i børnehøjde. Teatermu-
seet i Hofteatret, Christiansborg Ridebane 18
København K, lørdag den 18. april, kl. 14 & 16

Vilde Frang, violin, Marianna Shirinyan, 
klaver. Mozart, Ravel og R. Strauss.  
Vestervang Kirke, Gurrevej 66
Helsingør, lørdag den 18. april, kl. 16 

Hammerklavier eller Pianoforte. Sverre 
Larsen spiller Beethovens sene Klaversonater. 
Desuden medvirker Toke Lund Christiansen, 
fløjte. Hørsholm Sognegård, Barakstien 2, 
Hørsholm, lørdag den 18. april kl. 14

Kantate til påskefesten. Capella Sankt Petri 
med solister. Dir: Simon Reichert. Gratis. Sankt 
Petri Kirke, Sankt Peders Stræde 2
København K, søndag den 19. april, kl. 11

Miniorgelkoncert. Organist Steen Lindholm 
spiller Mendelssohn. Gratis. Dyssegårdskirken, 
Dyssegårdsvej 19
Hellerup, søndag den 19. april, kl. 11.45

Katedralsang i Cisternerne. Vokalensemblet 
1614 synger gregoriansk sang. Dir: Stefan Hau-
gland. Cisternerne – Museet for Moderne 
Glaskunst, Søndermarken 
Frederiksberg, søndag den 19. april, kl. 14

Barokkoncert. Med barokensemblet Baroque 
Fever. Vejleå Kirke, Ishøj Boulevard 1
Ishøj, søndag den 19. april, kl. 14.30

Sonningpriskoncert. Det Kongelige Kapel 
med pianist Daniel Barenboim. Carl Nielsen: 
Symfoni nr. 2, De fire temperamenter og Beet-
hoven: To klaverkoncerter. Med prisoverrækkelse. 
Koncerthuset, DR Byen, Emil Holms Kanal 20
København C, søndag den 19. april, kl. 15

Radioens Wienertrio. Med Mette Grosbøl fra 
Den Kongelige Danske Opera. Wienermusik, 
operetter og musical. Kulsviergården, Pibe 
Møllevej 7, Alsønderup
Hillerød, søndag den 19. april, kl. 15.30

Opera Intim. Solisterne Eva Lunde og Ole 
Morten Velde synger klassiske arier og duetter. 
Café Teatret, Skindergade 3
København K, søndag den 19. april, kl. 16

Italiensk koncert. Isbella Croese, trompet og 
Michele Croese, orgel spiller musik af bl.a. Fre-
scobaldi, Rossi, Torelli og Bellini. Gratis. Ganløse 
Kirke, Østergade 2A, Ganløse
Stenløse, søndag den 19. april, kl. 16

Klaver og fløjte. Teresa Kaban, klaver og 
Henryk Blazej, fløjte spiller Chopin, Albéniz og 
Mozart. Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12
Taastrup, mandag den 20. april, kl. 19.30

Malko Magi. En aften med musik og litteratur 
som optakt til MALKO-dirigentkonkurrencen 
2009. Ved Anne-Marie Vedsø Olesen.  
Frederiksberg Hovedbibliotek, Falkoner 
Plads 3
Frederiksberg, tirsdag den 21. april, kl. 19.30

Tirsdagskoncert. Med orgel – og consort 
studerende fra Musikkonservatoriet. Dir: Karen 
Engelund. Gratis. Sankt Johannes Kirke, 
Blegdamsvej 1 A
København N, tirsdag den 21. april, kl. 19.30

Vilde Frang og Diamantensemblet. Musik 
af bl.a. Lutoslawsski og Chausson. (Rabat til 
medlemmer af OptaktForum). Det Kongelige 
Bibliotek/ Den Sorte Diamant, Søren  
Kierkegaards Plads 1
København K, tirsdag den 21. april, kl. 20

Debutkoncert. Violinisten Alexander Butz 
debuterer fra musikkonservatoriets solistklasse. 
Gratis. Rundetaarn, Købmagergade 52 A
København K, onsdag den 22. april, kl. 19.30

Onsdagskoncert. Studerende fra musikkonser-
vatoriet fremfører musik af bl.a. Telemann og 
Bach. Gratis. Kastelskirken, Kastellet 50
København Ø, onsdag den 22,april, kl. 17

Eskær Trioen. Musik af Beethoven og Smetana. 
Lyngby Kulturhus, Klampenborgvej 215 B, Kon-
gens Lyngby, onsdag den 22. april, kl. 19.30

Klaverkoncert. Med musikskolens elever. 
Gratis. Gjethuset, Gjethusgade 5
Frederiksværk, torsdag den 23. april, kl. 19

Sjællands Symfoniorkester. Musik af  
Bruckner. Dir: Christian Mandeal. Frederiks-
borgCentret, Milnersvej 39
Hillerød, torsdag den 23. april, kl. 19.30

Romantisk kormusik. Sankt Annæ Pigekor 
synger bl.a. Schubert og Brahms. Gratis.  
Johannes Døbers Kirke, Trekronergade 12
Valby, torsdag den 23. april, kl. 19.30

Torsdagskoncert. Mahlers 8. symfoni med DR 
Symfoniorkestret og solist Inger Dam-Jensen. 
Koncerthuset, DR Byen, Emil Holms Kanal 20
København C, torsdag den 23. april, kl. 20

Helsingør Kammerorkester Koncert. Musik 
af Corelli og Pergolesi. Dir: Per Lund Madsen. Gra-
tis. Egebæksvang Kirke, Standvejen 336 D
Espergærde, torsdag den 23. april og fredag 
den 24. april, kl. 20

Hammerklavier eller Pianoforte. Sverre 
Larsen spiller Beethovens sene Klaversonater. 
Desuden medvirker Toke Lund Christiansen, 
fløjte. Lyngby Kulturhus, Hovedgaden 28
Lyngby, fredag den 24. april kl. 19.30

Symfonikoncert nr. 3. Det Kgl. Kapel spiller 
Mendelssohn og Tchaikovsky. Koncerthuset, 
DR Byen, Emil Holms Kanal 20
København C, fredag den 24. april, kl. 19.30

Sjællands Symfoniorkester. Musik af Bruck-
ner. Dir: Christian Mandeal. Tivolis Koncertsal, 
Vesterbrogade 3
København V, fredag den 24. april, kl. 19.30

Borodinkvartetten. Schostakovich og  
Beethovens strygekvartetter. Mogens Dahl 
Koncertsal, Snorresgade 22
København S, fredag den 24. april, kl. 20

Kammerkoncert med MGK elever. MGK 
elever fra Frederiksberg, København og Ishøj  
giver koncert. Gratis. Musikhøjskolen,  
Smallegade 12
Frederiksberg, fredag den 24. april, kl. 20

Kammermusik. Værker af bl.a. Beethoven, 
Vivaldi og Händel. Nina Lykke Rasmussen, Anrijs 
Ivanovskis og Dan Kær Nielsen. Gratis. Absalons 
Kirke, Sønder Boulevard 73
København V, fredag den 24. april, kl. 20

Ezra. Ensemble MidtVest opfører Kammer-
operaen Ezra i samarbejde med Odin Teatret. 
Musik af Franz Winther og tekst af Peter  
Laugesen. Operaen, Ekvipagemestervej 10
København K, fredag den 24. april og  
lørdag den 25. april, kl. 20

Helsingør Kammerorkester Koncert. Musik 
af Corelli og Pergolesi. Dir: Per Lund Madsen. Gra-
tis. Egebæksvang Kirke, Standvejen 336 D
Espergærde, lørdag den 25. april, kl. 20

Matiné. Organist Jørgen Ellegård Frederiksen 
spiller Basil Harwoods sonater nr. 1 og 5. Gratis. 
Vor Frue Kirke – Københavns Domkirke, 
Nørregade 8
København K, lørdag den 25. april, kl. 12

Rytmisk messe for kor og orgel. Koret 
TRITONUS synger nykomponeret messe af Jette 
Mogensen til klassiske latinske tekster. Gratis. 
Nazarat Kirke, Ryesgade 105
København Ø, lørdag den 25. april, kl. 15

Festkoncert. Søllerød Kirkes Udvidede Voksen-
kor og Søllerød Kirkes Pigekor synger Vivaldi og 
Knut Nystedt. Dir: Klaus Lyngbye. Gratis.  
Søllerød Kirke, Søllerødvej 31
Holte, søndag den 26. april, kl. 16

MGK Koncert. med klassiske MGK studerende 
fra Ishøj og Frederiksberg MGK. Gratis. Vejleå 
Kirke, Ishøj Boulevard 1
Ishøj, søndag den 26. april, kl. 14.30

Ukrainsk bas. Lutoslawsski spiller russiske og 
ukrainske operaarier og sange. Gratis.  
Husumvold Kirke, Gadelandet 25
Brønshøj, søndag den 26. april, kl. 16

Orgelkoncert. Organist Jonas Nørgaard spiller 
bl.a. Bach og Egil Hovland. Gratis. Brøndby 
Strand Kirke, Brøndby Strand Centrum 90
Brøndby Strand, søndag den 26. april, kl. 17

Koncert i Sofies Bad. Sofiegades gamle bade-
anstalt byder på koncert. Sofiebadet, Sofiegade 
15 A-B
København K, søndag den 26. april, kl. 20

Ezra. Ensemble MidtVest opfører Kammer-
operaen Ezra i samarbejde med Odin Teatret. 
Musik af Franz Winther og tekst af Peter  
Laugesen. Operaen, Ekvipagemestervej 10
København K, søndag den 26. april, kl. 15 
og mandag den 27. april kl. 20

Orgelsamlingen. Organist Willy Egmose spiller 
kirkejazz på samlingens landsbyorgler. Gratis. 
Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148
København K, mandag den 27. april, kl. 19

Den glade enke. Lehàrs operette om den 
glamourøse enke med de mange millioner. Med 
bl.a. Anne Margrethe Dahl og Guido Paeva-
talu. Operaen, Ekvipagemestervej 10
København K, mandag den 27. april, kl. 20

Kom, sorte nat! En rejse i mørket og melanko-
lien med komponister fra Englands guldalder. 
Med ARS NOVA Copenhagen og Anthony Rooley. 
Garnisonskirken, Sankt Annæ Plads 4
København K, mandag den 27. april, kl. 20

Sang, orgel og blæsere. Musik af bl.a. Mat-
theson, Reinberger og Arro. Gratis. Sankt Ja-
kobs Kirke, Østerbrogade 59
København Ø, mandag den 27. april, kl. 20

Ezra. Ensemble MidtVest opfører Kammer-
operaen Ezra i samarbejde med Odin Teatret. 
Musik af Franz Winther og tekst af Peter  
Laugesen. Operaen, Ekvipagemestervej 10
København K, tirsdag den 28. april

Korkoncert. Roskilde koret synger bl.a. N. W. 
Gade, Oluf Ring, John Rutter og Mozart. Gratis. 
Vestervang Kirke, Gurrevej 66
Helsingør, tirsdag den 28. april, kl. 16

Debutkoncert. Guitaristen Santiago Guiterrez 
debuterer fra DKDM’s solistklasse. Gratis.  
Rundetaarn, Købmagergade 52 A
København K, onsdag den 29. april, kl. 19.30

Onsdagskoncert. Studerende fra musikkonser-
vatoriets tidlig musik-linie spiller bl.a. Vivaldi og 
Buxtehude. Dir: Rachel Podger. Gratis. Garni-
sonskirken, Sankt Annæ Plads 4
København K, onsdag den 29. april, kl. 17

Brahms-aften. Musik for klarinet, cello og 
klaver. Gratis. Vangede Kirke, Vangede 
Bygade 135
Gentofte, onsdag den 29. april, kl. 20

Den glade enke. Lehàrs operette om den 
glamourøse enke med de mange millioner. Med 
bl.a. Anne Margrethe Dahl og Guido Paevatalu. 
Operaen, Ekvipagemestervej 10
København K, onsdag den 29. april, kl. 20

Spændende koncert for dobbeltkor. Kam-
merkoret Audite og Frederiksborg Kammerkor 
med solister fremfører musik af Bach, Williams og 
Adam Faber. Dir: Adam Faber. Gratis. Rønne-
vang Kirke, Taastrup Hovedgade 150
Taastrup, torsdag den 30. april, kl. 19.30

Torsdagskoncert. DR Ungdoms Ensemble 
spiller Händel, R. Strauss, Stravinsky og Anders 
Koppel. Koncerthuset, DR Byen, Emil Holms 
Kanal 20
København C, torsdag den 30. april, kl. 20

BORNHOLM

Violin og klaver. Musik af Carl Nielsen,  
Stenhammer, Grieg og Sibelius. Aa Kirke, 
Storegade 2
Aakirkeby, søndag den 19. april, kl. 16


