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NYT FRA REDAKTIONEN

NYT FRA TMDKS BESTYRELSE

Med det første blad i 2016 vil jeg ønske alle læsere et Godt Nytår.
Ønsket går også til musikken, som på mange punkter lader til at
gå trange tider i møde. Selvom Custos ikke er et politisk blad, vil
det være at fornægte virkeligheden, hvis man satte kikkerten for det
blinde øje: En katastrofal finanslov skærer millioner fra kulturbærende institutioner, der med udsigt til at skulle effektivisere driften,
bliver tvunget til at skære centrale opgaver væk. Et forslag om fjernelse
af skattefradrag ved udlodning af fondsmidler til almennyttige formål
udhuler fondenes pengekasser, og det vil få betydning for den økonomiske støtte til kunst og kultur. For at citere formanden for Dansk
Musikerforbund, Anders Laursen, så har “finanspolitikken sejret os
ihjel”. Man savner visioner på kulturens område og et blik for de
lange perspektiver. Hvorfor ikke kaste et opmuntrende blik på tidlig-musik-scenen? Her blomstrer initiativer og kreativitet. Festivaler,
koncerter og nye kreative former for musikalsk samvær bidrager ufortrødent til forestillingen om, at vi heldigvis stadig lever i et kulturelt
rigt samfund.
I januar fejrede Concerto Copenhagen sit 25 års jubilæum, og ved
en koncert med Camerata Øresund i Dronningesalen på Det Kongelige Bibliotek gik startskuddet til markeringen af 400-året for Shakespeares død. Året byder på flere begivenheder, som imødeses med
store forventninger: Den nye Viborg Kirkemusikfestival åbner 1.
april, mens Næstved Early Music Festival, der har Jordi Savall som
artist-in-residence, løber af stabelen i august.
Lad os dyrke musikken ‒ lad musikken danne ramme om menneskeligt samvær. Mit ønske for det nye år er, at musikken over det ganske
land kan anspore til eftertanke, til kulturelt udsyn og til tolerance.

Kære medlemmer
Man undres altid over, hvor hurtigt tiden går, men det er ganske
vist, den årlige generalforsamling nærmer sig. Bestyrelsen gør et
stort stykke arbejde for foreningen og for den tidlige musik, og
generalforsamlingen er der, hvor nogle takker af og nye stiger på.
Sådan er det også i 2016.
Gunnhild Tønder og Jørgen Ulrik Fangel har besluttet sig for at
stoppe efter længere tids ophold i bestyrelsen, og det efterlader os
med plads til to nye medlemmer. To pladser vi gerne vil have besat
af et par medlemmer, der brænder for den tidlige musik.
Vil du gerne gøre noget for foreningen, men tænder ikke rigtig på
det med bestyrelse, så hører vi også gerne fra dig.
Vi arbejder med træf og kurser for medlemmerne, med koncerter,
og ikke mindst med Custos, foreningens medlemsblad og flagskib.
TMDK lever og har det godt, men skal foreningen fortsætte med
det, er der brug alle kræfter. Den klassiske musik er under pres, og
det rammer også os. Så alt, hvad der bliver gjort, og alt hvad der
bliver spillet. er vigtigt.
– Hjælp os med dette arbejde - Hold dig ikke tilbage!
Mvh. Henrik Holm

Bjarke Moe

indhold - Custos nr. 1 - marts 2016

TMDK-kursus i AALBORG

TMDK Generalforsaming 2016 ............................................ 4

Forårskursus for sangere og instrumentalister
Lørdag 21. maj 2016 kl. 10.00-16.00

Concerto Copenhagens fødselsdag - af Steen Frederiksen ... 6

Instruktør: Jens Bauer

Frescobaldis Capricci - af Christopher Stembridge ................ 9

Sted: Margrethekirken, Revlingbakken 18, Aalborg

“Hver fugl synger med sit næb” - af Christina Lauridsen .... 14

”Harmonia Celeste” - madrigaler fra 1589

Komponistportrættet: Carlo Gesualdo - af Bo Holten ........ 17

I 1589 udgav Pierre Phalese en samling madrigaler i Antwerpen. Musikken blev samlet af den flamske komponist
Andreas Pevernage, som også selv havde skrevet nogle
madrigaler til samlingen. Andre komponisterer Philippe de
Monte, Luca Marenzio eller Orlando di Lasso.

Ensemble Zimmermann - af Henrik Holm .......................... 20
Kirkemusikfestival i Viborg - af Henrik Holm .................... 23
Custos den lille hjælper - af Bjarke Moe ................................ 24

Musikken er 4-8 stemmig og egnet til sangere, gamber,
fløjter, zink, basuner og dulcianer.
I er inviteret til en lørdag fyldt med herlig musik!

Boganmeldelse: Klassisk! - af Henrik Døcker ........................ 26
Kryds og Terts ........................................................................ 28

Tilmelding: Viggo Frank, mail: inger.frank@bbnpost.dk
Tlf. 9881 1114 / 2073 9077
Tilmelding senest 6. maj.

Barokke Brokker - af Henrik Døcker ..................................... 29
Grænseløse godbidder - nyheder fra udlandet ..................... 35

Kursusgebyr: 250.- for medlemmer af TMDK, 350.- for
andre, 375.- for par, studerende halv pris.
Indbetaling til foreningens konto: Reg. 1551, konto
10804981.
Angiv kursus, dato og navn.

Koncertkalender ...................................................................... 36

Forsiden: CoCos koncert i Wiener Konzerthaus 2016. Foto: Berhard Trebuch.
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TMDK Generalforsamling 2016
Tidlig Musik i Danmark indkalder til
GENERALFORSAMLING 2016 med ENSEMBLETRÆF
Onsdag den 13. april kl. 17.00
i Hans Egedes Kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø
Kl. 17.00-18.30 er der ENSEMBLETRÆF
Ensembletrtæf er en åben koncert, hvor alle er velkomne til at komme og give et nummer eller to. Eneste
begrænsning er, at repertoirevalget skal være indenfor området for tidlig musik. Der er ingen krav til niveau eller
varighed. Meld dig til sammen med dit ensemble, sammenspilshold eller som solist.
Som afslutning på træffet spiller alle deltagerne et værk sammen. Det tager vi prima vista og afslappet.
Meld dig på mail til Henrik Holm: hholm@live.dk senest den 30. marts.

Kl. 19.00 GENERALFORSAMLING
Foreløbig dagsorden:
1.

Valg af dirigent og referent

2.

Beretning fra formanden

3.

Årsregnskab til godkendelse

4.

Fastsættelse af kontingent

		
		

Bestyrelsen foreslår kontingentet ændret pr. 1.1.2017 fra 360/260/180 kr. årligt til 360/300/180 kr.
(alm. Medlem/pensionist/studerende)

5.

Indkomne forslag

6.

Valg af: 2 bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor, revisorsuppleant
Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg (valgt for 2 år i 2015): Henrik Holm, Steen Frederiksen
og Henrik Døcker. Jørgen Ulrik Fangel og Gunnhild Tønder genopstiller ikke til bestyrelsen. Camilla
Bachhausen genopstiller som suppleant.
Revisor Ole V Villumsen genopstiller.

7.

Evt.

Bestyrelsen skal modtage forslag til dagsordenen mindst 4 uger før generalforsamlingen. Den endelige dagsorden
vil blive offentliggjort på www.tidligmusik.dk senest 2 uger før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen, Bestyrelsen for TMDK

www.tidligmusik.dk
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ÅRSREGNSKAB FOR 2015
TIDLIG MUSIK I DANMARK
Sivhøjen 5
8800 Viborg

Bankkonto 1551 10804981
CVR-nr 33 39 96 34

RESULTATOPGØRELSE FOR 2015
INDTÆGTER

2014

Medlemskontingenter
Annonceindtægter
Koncerttilskud, Kulturstyrelsen
Koncertindtægter, Hans Egedes kirke
Kursusindtægter
Kulturstyrelsen, tidsskriftsstøtte
Kulturstyrelsen, bladpuljen
Øvrige indtægter

42.950,00
18.000,00
12.000,00
19.500,00
8.350,00
38.170,99
245,26
0,00

49.180,00
18.659,64
12.000,00
16.000,00
3.300,00
35.000,00
2.390,39
88,50

139.216,25

136.618,53

49.970,75
22.507,10
13.000,00
25.000,00
29.745,00
7.921,40
5.463,67

46.305,00
15.777,25
0,00
0,00
28.265,50
3.000,00
4.706,75

OMKOSTNINGER I ALT

153.607,92

98.054,50

ÅRETS RESULTAT

-14.391,67

38.564,03

Cembali

60.000,00

60.000,00

ANLÆGSAKTIVER I ALT

60.000,00

60.000,00

Kulturstyrelsen
Andre debitorer
Indestående på bankkonto

0,00
15.700,00
47.766,38

25.000,00
2.500,00
55.569,04

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

63.466,38

83.069,04

123.466,38

143.069,04

96.283,05
-14.391,67

57.719,02
38.564,03

81.891,38

96.283,05

Kreditorer
Forudindkasserede medlemskontingenter for 2016
Forudindkasseret tilskud fra Kulturstyrelsen for 2016

1.045,00
20.530,00
20.000,00

3.045,00
5.570,00
38.170,99

GÆLD I ALT

41.575,00

46.785,99

123.466,38

143.069,04

INDTÆGTER I ALT
OMKOSTNINGER
Trykning af Custos
Distribution af Custos
Custos, redaktør
Custos, layout
Koncerthonorarer
Kursushonorarer
Øvrige omkostninger

BALANCE PR 31.12 2015
AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER

OMSÆTNINGSAKTIVER

AKTIVER I ALT
PASSIVER
EGENKAPITAL
Saldo 1/1
Årets resultat

EGENKAPITAL I ALT
GÆLD

PASSIVER I ALT

Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet er opstillet i overensstemmelse med gældende regelsæt på området, herunder årsregnskabslovens opstillingsskemaer. Indtægternes fordeling fremgår
af resultatopgørelsen. Udover tilskuddene fra Kulturstyrelsen har foreningen kunnet afholde koncerter i Hans Egedes kirke med tilskud herfra. Alle indtægter og
omkostninger er periodiserede, hvilket betyder, at de er medtaget i det år, de vedrører, uanset betalingstidspunktet. Det vil eksempelvis sige, at medlemskontingenter
for 2016 samt et tilskud fra Kulturstyrelsen for 2016 på kr 20.000,00, som er indgået før balancedagen, ikke er indtægtsført i resultatopgørelsen, men optaget som
et passiv i balancen. Disse poster vil herefter blive indtægtsført i resultatopgørelsen for 2016. Tilsvarende er alle omkostninger for regnskabsåret medtaget, selv om
enkelte af dem først bliver betalt i 2016. Foreningens tre cembali er i lighed med de foregående år optaget i balancen og ved et forsigtigt skøn værdiansat til i alt
60.000 kr. Ultimo 2015 udgør foreningens likvide midler kr 47.766,38.
D. 30. januar 2016 - Jørgen U Fangel, kasserer, Ole Villumsen, revisor.
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CONCERTO COPENHAGEN FEJRER FØDSELSDAG
- og fornyr sig med musik af Niels W. Gade,
Lars Lilholt og Karl Aage Rasmussen
Af Steen Frederiksen

CoCo i 1994 med den på daværende tidspunkt ledende koncertmester Andrew Manze i forgrunden.

Med 25 år bag sig er Concerto Copenhagen et veletableret ensemble
– Danmarks førende barokorkester. Men lige som i de fleste andre
hjørner af dansk musikliv, kan orkestret ikke tage sin eksistens for
givet. Musikerne er ikke fastansatte, de bliver engageret fra koncert til
koncert. Strygerne er altid de samme, men blæserne bliver engageret
alt efter hvilke instrumenter, der er brug for.
Det er kærligheden til barokmusikken, der holder musikerne
sammen – musik, der knap nok længere spilles af de etablerede symfoniorkestre. For over hele Europa har autentisk opførelsespraksis,
originalinstrumenter og specialensembler i den grad vundet frem, at
den orkestrale barokmusik ikke længere er de store symfoniorkestres
område.
En anden ting, der har styrket denne musikalske udvikling og den
måde, musikken lyder på, er at original-opførelsespraksis-orkestre og
-ensembler består af musikere, der brænder for sagen – brænder for at
finde frem til kernen i den gamle musik, en måde at spille den på, der
passer til musikken – i frasering, buestrøg, besætning, kropslig holdning, tempo osv. Engagementet har suget koncertpublikummet ind i
den gamle musiks “nye”, originale klang og vænnet os til, at musikken
skal have kant og lyd af træ, metal, tarmstrenge og hestehår.
Tænk, hvilken udvikling Concerto Copenhagen har været med til
at drive frem. Og så på det niveau! – her i lille Danmark.

nem første gang. Men når Lars Ulrik Mortensen så begynder at
arbejde med musikerne – så tager vi første lag, så tager vi næste lag – så
sker der pludselig noget: “På overfladen, i første lag, som du siger, er
musikken meget enkel og absolut ikke raffineret, men den kræver på
den anden side for at virke den yderste elegance og en enorm detaljerigdom – alle de her små, løsrevne svirrende fraser; hver af dem må
virkelig være sat i scene og defineret så man forstår, hvordan den netop
lyder, som den gør. Og derefter opstår helheden så i ekstrem grad som
summen af detaljer.”
Hvad foregår der inden i hovedet på Lars Ulrik Mortensen, når
han dirigerer?
“Der foregår mange ting – hele tiden et kalejdoskop af impulser:
jeg lytter i detaljer på hver instrumentgruppe ... Concerto Copenhagen er jo et kammerorkester, dvs. det er bestemt ikke kun mine
impulser, der afgør det endelige resultat. En stor del af prøvearbejdet
er denne her vekselvirkning mellem, hvor impulserne kommer fra.
Nogle kommer fra mig, men en masse kommer fra orkestret selv. Før
et prøveforløb er der ikke nogen af os, der har lagt os fast på, hvordan
det her skal lyde. En meget stor del af det klingende resultat opstår
som et resultat af det kammermusikalske arbejde hen ad vejen”, siger
Lars Ulrik Mortensen.
De første ti år var det en kamp for CoCo at skaffe økonomi til projekterne/koncerterne – for dengang var det ikke almindeligt at spille
musik på originalinstrumenter og gå meget ind i den historiske opførelse af musikken. Så CoCo måtte kæmpe for at få beslutningstagerne,
kulturministeriet og fondene til at indse, hvor vigtigt det var og er at

Lars Ulrik Mortensen er CoCo’s kunstneriske leder siden 10-års
fødselsdagen i 2001. Dengang var jeg til en prøve med CoCo – de
prøvede på ukendt musik fra Det Kgl. Biblioteks samlinger – meget,
meget enkel musik, synes man, når orkestret spiller musikken igen-
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beskæftige sig med tidlig musik på det grundlag. Men det lykkedes –
og især Statens Musikråd og Danmarks Radio hjalp til, at det kunne
lade sig gøre for CoCo at leve videre.
Mange af musikerne taler svensk indbyrdes. Men flere af dem er
ikke svenske – der indvandrere, der ved tilfældighedernes spil havnede
i Sverige. Bl.a. polske Gabriel Banja og Peter Spissky fra Slovakiet.
De første år gik det op og ned, både økonomisk og kunstnerisk
– med flere forskellige kunstneriske ledere før det splittede orkester
endelig fandt Lars Ulrik Mortensen og dermed hinanden. “Han er
bl.a. god fordi han interesserer sig så meget for detaljen”, fortæller
Gabriel Banja. “Det er ikke så almindeligt at dirigenterne interesserer
sig så meget for de helt små detaljer, men det gør han – og ofte er det
de detaljer, der skaber den helt fine kvalitet. Man kan komme ret langt
med spontanitet, men hvis vi skal videre, er det helt nødvendigt at
grave sig ned i detaljerne, som vi gør nu.”

Telemann og Händel. Og i årene derefter gav det unge, nye orkester
publikum en række store oplevelser. I 1991 Monteverdis Maria-Vesper sammen med Ars Nova og det daværende Copenhagen Cornetts
and Sackbutts ensemble under ledelse af Bo Holten. I Kulturby-året
var orkestret på turné til en række danske slotte og herregårde. Og
gennem årene et samarbejde med danske musikforskere, der førte til
indspilninger og udgivelse af musik, bl.a. noder, der blev fundet på
Aalholm Slot.
En milepæl blev opførelsen af Händels opera Xerxes på Det Kgl.
Teater i kulturbyåret 1996. Men de højtprofilerede aktiviteter kostede
ikke kun penge (som oftest ikke var der), men også kræfter, og i 1997
gav Nikolaj de Fine Licht op. Orkestret var tæt på lukning, men en
akut redningsaktion lykkedes, og der kom igen både økonomisk og
kulturpolitisk opbakning. CoCo kom på turnéer til Japan, Tyskland
og Sverige, Norge, Beirut i Libanon, Slovenien og Finland. Og naturligvis rundt i Danmark.
Nikolaj de Fine Licht var med til at etablere Concerto Copenhagen i
I år 1999 blev Lars Ulrik Mortensen orkestrets kunstneriske
1991, og det er frem for alt ham, der har kæmpet for orkestrets eksileder. Dengang fortalte han om sit arbejde med CoCo, at “målene
stens og udvikling.
er naturligvis på både kort og langt sigt hele tiden at spille bedre end
“Concerto Copenhagen startede som en idé i 1990 mellem på
vi gjorde ved den forrige koncert – og hele tiden også forsøge at give
den ene side en lille gruppe musikere, som
os arbejdsmuligheder som gør, at vi kan gøre
regelmæssigt spillede sammen – hovedsagelig
det. En del af min funktion er også at komme
kirkekoncerter i Skåne”, fortæller Nikolaj de
med programmæssige idéer, hvor det klart er
Fine Licht. Musikerne drømte om en permaen del af vores meget vigtige opgave at gennent gruppe med eget navn og fast koncertakoplive eller genopdage musik fra Danmark
tivitet og Nikolaj de Fine Licht mente, at det
– musik, som for store deles vedkommende
kunne han godt organisere og finde finansieikke har været spillet siden dengang, den blev
ring til. “Vi diskuterede navnet i lang tid, og
komponeret. Så der er et arbejde der, som jeg
så kom vi frem til Concerto Copenhagen, der
bestemt ikke vil definere som nogen form for
på en måde ikke var så originalt – men der var
museum; det handler om at vise, at den musik
noget der hed Concerto Köln og Concerto
med urette har været glemt. Eller i hvert fald
Palatino i Italien, og det kunne forkortes til
spille den på en måde, så man i hvert fald kan
CoCo, og det synes vi var lidt mere sprælsk
tage stilling til den.”
end de tunge navne som Akademie für alte
“Den anden side af vores aktivitet er
Musik osv.
lige så vigtig”, fortsætter Lars Ulrik Morten“Og det der med at organisere det var
sen, “nemlig at spille kendt barokmusik, men
faktisk en udfordring fra starten, for tre uger
på en anden måde. Vi må jo nok indrømme,
før den første koncert manglede vi faktisk
at den historisk oplyste musikpraksis i Danomkring 100.000 kr. Men jeg havde en tro
mark – i hvert fald på orkesterområdet – har
på, at formålet med orkestret var så “rigtigt”,
haft vældig trange kår. Der er slet ikke i det
at pengene nok ville dukke op. Og så lykkedes
danske musikliv gjort de erfaringer, landvindet rent faktisk – der var en stor fond, der gav Forsiden til programhæftet ved CoCos allerførste koncert dinger og eksperimenter, som nu er blevet en
det restbeløb, vi manglede; de syntes, det her
ganske almindelige i en stor del af det intervar så væsentligt et projekt for musiklivet her hjemme, at det ville de
nationale musikliv. Derfor er det vigtigt, at CoCo ikke bare spiller
godt støtte”, siger Nikolaj de Fine Licht – og han fortsætter: “Men den
eksotiske sager, men også Brandenburger-koncerterne. For musikken
start var måske samtidig et af de problemer, CoCo slæbte videre på,
fra den her tid har det absolut bedst og bliver mest levende og talende
fordi vi havde et ønske om at ansætte musikere til sådan et projekt i syv
og klarest i sit musikalske udtryk, når den bliver spillet med originalindage med en honorering der lignede det, folk kunne tjene gode steder
strumenter i et forsøg på at rekonstruere den spillepraksis, som hørte
i Europa ‒ men det var et vanvittig dyrt projekt. Så fra dag ét havde vi
tiden til. Det er en meget vigtig opgave for Concerto Copenhagen,
skabt præcedens for, at CoCo betalte virkelig gode lønninger – og så er
hvis ikke barokmusikken – som jo næsten ikke længere indgår i orkedet meget svært at gå tilbage. ‒ ‒ ‒ Mange andre orkestre er simpeltster-repertoiret – skal undgå at dø helt ud.”
hen vokset ud af en gruppe, som spillede sammen af ren entusiasme og
En af Lars Ulrik Mortensens visioner, som han fortalte om da
tog ud og lavede 10-20-30 koncerter, hvor det kun handlede om at få
orkestret havde ti års fødselsdag, har CoCo været i gang med at føre
udgifterne dækket. Til sidst havde man så en gruppe, der var så samud i livet de seneste år – den pædagogiske formidling inden for musikmenspillet, at man kunne begynde at tage de store priser i entré. Det
uddannelsen: “Det er jo sådan i mange andre europæiske lande, at et
gjaldt f.eks. Freiburger Barock Orchester og Concerto Köln og mange
vist kendskab til historisk opførelsespraksis – f.eks. nogen strøg-konaf de engelske orkestre, der er startet med folk, der simpelthen bare
ventioner til barokmusik, en principiel viden om, hvad forskellen er
ville spille sammen. Jeg kan godt se bagefter, at det har været tungt.
på en barok-obo og en moderne obo – at det simpelthen forudsættes
Havde vi haft grundlag for at lade CoCo vokse ud af et dansk miljø –
fordi cross-over’et er begyndt: Harnoncourt dirigerer Nytårskoncert,
hvad der jo ikke var – så havde det været nemmere at finansiere.”
John Eliot Gardiner dirigerer Berliner Philharmonikerne og NorringDen første koncert med Concerto Copenhagen fandt sted den
ton blev chefdirigent i Stuttgart. Så man forventer nu også, at der hos
21. januar 1991 i Holmens Kirke med et rigtigt barokprogram: Bach,
traditionelt uddannede musikere ikke er et totalt ukendskab eller en
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En anden fornyelse, som orkestret arbejder mod, er at udvide
repertoiret i flere retninger, bl.a. mod dansk romantisk repertoire, hvor
“CoCo kunne gøre det samme ved Gade, som CoCo gjorde ved Telemann for 25 år siden”, siger Nikolaj de Fine Licht. “Det handler om
frasering og klang, og det resulterer i en anden måde at spille det på,
når du kommer “nedefra” (dvs. besætningens størrelse (red.)) og ikke
“ovenfra” med et stort orkester, som skal prøve at tilpasse sig. Måske
skal vi også lave Gades Elverskud sammen med DR Vokalensemblet i
forbindelse med Gades fødselsdag i februar næste år. Repertoiret vil
også blive fornyet i en anden retning takket være vores samarbejde
med huskomponisten komponisten Karl Aage Rasmussen – et samarbejdsprojekt med popmusikeren Lars Lilholt som bl.a. indeholder
arrangementer (ved Karl Aage Rasmussen) af nogle af Lilholts sange
og jamsessions med Lars Lilholt og nogle af vores musikere. Vi skal
inspirere hinanden og bryde grænser ned”, siger CoCos leder.
CoCos koncert i Wiener Konzerthaus 16. januar 2016. Foto: Berhard Trebuch.

25-års-fødselsdagen begyndte midt i januar med en festkoncert, hvor
Dronningen og Prins Henrik oplevede CoCo i Det Kgl. Danske
Musikkonservatoriums sal (det gamle radiohus). I denne måned rejser
CoCo til Hongkong og Beijing i Kina. Når de er hjemme igen går
turen til Tyskland med Bachs Johannespassion, i juli tager orkesteret
for anden gang til West Cork Musikfestivalen i Bantry i Irland og
i november koncertturné til Budapest, Köln og Bruxelles med Jordi
Savall.
Til lykke med fødselsdagen! – til orkestret og alle danskere, der
interesserer sig for barokmusik. Som altid gælder det om at holde fast
i kvalitetsmålene og visionerne – kampen for at overleve er der hele
tiden – men det ser ud til at alle, musikere, publikum, fonde og institutioner, deler ønsket om at bevare Concerto Copenhagen som en fast
og fremragende del af dansk musikliv.

total afvisning af det her, men at det er en almindeligt integreret del
af musiklivet. Og på det punkt herhjemme kan jeg sagtens se CoCo
spille en rolle”, sagde Lars Ulrik Mortensen i 2001. “Det er ikke et
spørgsmål, hvad man mener om det. Det er ikke noget, hvor man
bare kan sige: ja, men det lyder dårligt – eller: det lyder bedre! ‒ eller:
de kan i virkeligheden ikke spille! Den slags diskussioner er tyve år
forældede. Nu handler det om, at hvis man skal tage en pædagogisk
uddannelse alvorligt, så må det her i hvert fald eksistere som et tilbud,
en mulighed.”
Siden hen er visionen blevet virkelighed med et samarbejde mellem
CoCo og Musikskolernes MGK og musikkonservatoriet i København. Lige som visionen om et CoCo på niveau med de store internationale barokorkestre. Et orkester med international gennemslagskraft som et mål, manifesteret i en lang række udlandsturnéer.
Det er stadig Nikolaj de Fine Licht, der leder orkestret, og han kan
fortælle, at sidst på fødselsdags-året giver CoCo koncert i København dirigeret af Jordi Savall, som derefter tager orkestret på turné.
CoCo’s publikum elsker orkestret – for kvaliteten er blevet
bedre år for år og er på højde med de andre europæiske barokorkestre. “Det er stadig en kamp at finde pengene”, siger Nikolaj de
Fine Licht, “men staten har aldrig svigtet, nogle store fonde hjælper
fortsat til at CoCo kan overleve – bl.a. hvert år Augustinus Fonden
‒ og Danmarks Radios indsats i form af transmissioner i ind- og
udland har altid været en uvurderlig støtte”. Det er afgørende vigtigt at bevare et orkester af den kvalitet i vores lille land – vigtigt
for publikums interesse og forståelse for tidlig musik. Og vigtigt
for “tidlig-musik-miljøet” – de mange ensembler, der har brug for
både forbilleder, moralsk opbakning og den regn, der kan dryppe
på degnen, håndgribelig eller ej. Det har både kulturministerium,
sponsorer og fonde for længst indset.
Nikolaj de Fine Licht fortæller, at CoCos musikere engageres
fra koncert til koncert – altså et freelance-orkester uden en fast kontrakt, men med en aflønning, der ligger på linje med de berømte
udenlandske barokorkestre. På trods af orkestrets hjemsted og navn
er musikerne i Concerto Copenhagen fortrinsvis udenlandske –
langt de fleste svenske, som da orkestret blev grundlagt for 25 år
siden. “Hvad med fornyelsen ?”, spørger jeg. Og Nikolaj de Fine
Licht fortæller, at man “arbejder på at indsluse unge danske musikere, senest i fødselsdagskoncerten med Israel in Egypt. CoCo har
desuden forpligtet sig til i de næste tre år at give en ung musiker
fra Det Europæiske Barok Orkester en plads eller en periode i det
danske orkester. ‒ ‒ ‒ Men fornyelsen af et orkester er naturligvis
altid både en nødvendig og følsom sag.”
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Den 21. januar giver orkestret sin første koncert i
Holmens Kirke. Bach, Telemann og Händel.
Händel: Xerxes – Det Kgl. Teater
Gluck: Orfeus og Eurydike - Det Kgl. Teater
Händel: Julius Cæsar (med Andreas Scholl)
– Det Kgl. Teater
J. E. Hartmanns symfonier på CD
Haydn: Klaverkoncerter på CD (Ronald Brautigam)
Bach: Cembalokoncerter på CD (Lars Ulrik Mortensen)
Léonie Sonnings Musikpris til Lars Ulrik Mortensen
med CoCo på Det Kgl. Teater
Händel: Partenope (Andreas Scholl, Inger Dam Jensen)
på DKT. Turné til USA
Promenadekoncert i London.
Händel: Concerti grossi på CD
Bachs violinkoncerter på CD med Peter Spissky,
Fredrik From og Bjarte Eike
Jordi Savall dirigerer og er solist med CoCo
Bachs h-mol messe i Ribe, København og på CD.
Händel: Acis og Galathea i København
Mozart: Don Giovanni – på Kasper Holtens film og
Det Kgl. Teater.
Vivaldi: Ottone in Villa på Teater Republique
Händel: Alcina – Det Kgl. Teater
Händel: Israel in Egypt – DKDM og Konzerthaus, Wien

HVORFOR KALDTE FRESCOBALDI
SINE STYKKER CAPRICCI?
af Christopher Stembridge
Frescobaldis Il Primo Libro di Capricci (Rom 1624) er den første og tilsyneladende eneste trykte bog bestående
af 12 stykker, der alle bærer titlen Capriccio. Men hvad dækker denne satsbetegnelse over? I sin artikel tager
Christopher Stembridge os med tilbage i tiden og viser dets betydning i lyset af såvel kunst som musik. Ganske
overraskende viser det sig, at den gængse forståelse af begrebet indtil videre har ledt os på vildspor.
Et hurtigt historisk blik på de musikstykker, som komponister
gennem tiderne har givet titlen “Capriccio” gør det ikke nemt for
os som tilhørere at danne en idé om, hvad der er i vente. I det 18.
århundrede brugte f.eks. Bach betegnelsen både for, hvad vi idag
ville kalde for en suite eller sonate i seks satser (Capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo, BWV 992) og, senere, i Clavierübung
I, for det enkeltstående stykke, som på ret overraskende vis afslutter
c-mol-Partitaet (BWV 826) – alle de andre partitaer slutter med en
Gigue. Siden Bach har der så været en usædvanlig mangfoldighed
af stykker med betegnelsen “Capriccio”, spændende fra Paganinis
virtuose showstykker på violin over klaverstykker af Schumann og
Brahms samt Rimsky-Korsakovs orkesterværk med spanske temaer
og til en klaverkoncert af Stravinsky og en opera af Richard Strauss.
Og går vi tilbage til 1600-tallet, finder vi flertalsformen af ordet
anvendt på samlinger af meget forskellige stykker: Diversi Capricci.
Alligevel er ikke engang et enkelt stykke i sådanne samlinger betegnet “Capriccio”. Betegnelsen synes ikke at angive noget specifikt.

tolkning er, at ordet stammer fra “capra”, det italienske ord for ged.
J. Huarte de San Juan, som i 1500-tallets Spanien praktiserede som,
hvad vi idag ville kalde psykolog, anfører i sin bog The Examination
of Men’s Wits (bogens oversatte titel ved udgivelsen i London 1594), at
det var en toskansk betegnelse for nysgerrige og opfindsomme mænd,
fordi de, i lighed med geder, følger deres egen næse højt og lavt i terrænet og udforsker nyt land.2
I sin biografi over berømte kunstnere, Kunstnernes Liv (Firenze
1568), anvender Giorgio Vasari normalt kun adjektivet capriccioso i
forbindelse med de største og mest nyskabende som Cimabue, Giotto,
Simone Martini, Uccello, Mantegna samt billedhuggeren og arkitekten Pisano og arkitekten Alberti. De vidunderlige fresker i Den Hellige Frans-basilikaen i Assisi (se ill. 1), som normalt tilskrives Giotto,
bliver beskrevet som “kapriciøse og fulde af skønhed”. Vasari parrer
ofte adjektivet “capriccioso” med “skønne/smukke”, men også med
“raffineret” og “vanskeligt tilgængelig”. I sit glimrende studie af La
Regola del Capriccio (“Capriccioens Lov”) går Francesco Campione så
langt som til at kalde dette begreb den hovedhjørnesten, som Vasari i
sine biografier baserede sin kunst-teori på.3 I Vasaris bog går den første
anvendelse af ordet på modstillingen af tekst og billede i et (nu forsvundet) korsfæstelses-maleri i Pisa af Cimabue, i hvilket han “udtrykker meningen med sit maleri ved ordenes hjælp”. Mantegnas revolutionerende udvikling af opadskuende perspektiv inden for malerkunsten bliver betegnet som et “vanskeligt og capriciøst påfund”, i
lighed med den tidlig-1200-tals-konstruktion af klokketårnet på St.
Nicola-kirken i Pisa, som siden inspirerede Bramante til udfærdigelsen
af den berømte Belvedere-trappe i Vatikanet. (Se ill. 2).

Ill. 1. Frescoer af Cimabue, Simone Martini og andre fra Giotto-skolen i Den Hellige
Frans-basilika i Assisi, beskrevet som „capricciose e belle“ af Giorgio Vasari.

Så hvorfra kommer ordet, der nuomstunder oftest oversættes med
“lune/indfald”? Både substantivet capriccio og adjektivet capriccioso
anvendtes hyppigt i 1600-tallets Italien. Tilsyneladende er der tale
om mindst to helt forskellige betydninger; et vigtigt italiensk leksikon fra 1612 anfører med hensyn til den første betydning: “noget, der
kan chokere og få hårene til at rejse sig”, mens den anden defineres
som: “fantasi, strøtanke, lune eller påfund”.1 Ordets etymologi er på
ingen måde tydelig; faktisk går den mest overbevisende teori ud på, at
der oprindelig har været to forskellige ord med hver deres etymologi,
som så er blevet lydmæssigt assimileret. En populær, men fantasifuld,

Ill. 2. Mantegnas maleri, der med sit opadskuende perspektiv illustrerer sorgen over
Kristus (ca. 1480).
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blæsebælgen i højre hånd og sporerne i venstre viser, at den capriciøse er rede til at rose andres dyder og fortrin og dadle deres laster.
Den først kendte forekomst af ordet “Capricio” i titlen på en
musikalsk udgivelse daterer sig til samme tid, hvor Vasari skrev om
kunstnerne. Her refererer det ikke specifikt til musik, men snarere
til konceptet i en stor samling madrigaler af Jachet de Berchem med
93 strofer af Ludovico Ariostos Orlando Furioso i tre bind.6 (I denne
sammenhæng er det måske relevant, at Capriccio også blot kunne
betyde en fortælling.)7 Berchem var den første af mange betydelige
komponister til at sætte Ariosto i musik. Alfred Einstein beskriver
musikken som “kvik, livlig og kunstfærdig; pathos er den stadig
fremmed”. Berchem viger end ikke tilbage for at sætte en quasi-politisk strofe med henblik på Spanien i musik: Hvorfor, spørger
han, dræber de, når de påberåber sig titlen “de mest kristne”, andre
kristne? Med direkte relevans for Frescobaldi er der forbindelse til
Ferrara: den pågældende Capriccio er tilegnet Alfonso II, hertug af
Ferrara. Det episke digt var iøvrigt også skrevet i Ferrara og dediceret
til kardinal Ippolito d’Este, Alfonso IIs onkel.
Den tidligste forekomst af adjektivet capriccioso i musikalsk
sammenhæng har jeg fundet i Pietro Pontios Ragionamente fra 1588.
Under en diskussion af kontrapunkt bruger han først termen fugato,
men siger dernæst, at han foretrækker “obligato” eller “capricioso”
til at beskrive musik, der “siger samme ting på forskellige måder; og
dette kontrapunkt er såvel fremragende og værd at overveje som prisværdigt; kontrapunktisten demonstrerer nemlig her sin kunnen og
gode smag.”8 Han illustrerer det med et to-stemmigt musikeksempel, hvor det første Cum jubilo-Kyrie som cantus firmus i tenorstemmen bliver akkompagneret af en overstemme, der gentager la-sol-fare-mi-motivet varieret syv gange i tre forskellige beliggenheder.

Ill. 3: Den graverede ramme fra Frescobaldis Secondo Libro
di Toccate (Borboni, Rome 1628).

Men samtidig kunne betegnelsen capricciose
inventioni også henvise til sekundære udsmykninger og forsiringer i store kunstværker, ofte
lavet i hastværk og øjeblikkets inspiration (All’
improviso).4
Vender vi os så igen mod substantivet, betegnede “capriccio” det samlede produkt af kunstnerens opfindsomhed og fantasi. Et maleri af
den art skulle ikke kun efterligne naturen, men
skabe noget nyt ved at kombinere ellers adskilte
elementer. (Denne tanke var stadig kurant i det
18. århundrede, hvor mange kunstnere malede
imaginære sammenstillinger af fx. Roms ruiner,
med ruinerne selv naturtro afbildet. Et sådant
maleri kunne tit bære titlen Capriccio, selvom
man naturligvis her gav afkald på et frapperende
originalt udtryk.) Udsmykninger i den margin,
der indrammer et større værk ‒ fx. fresko-panelerne i Assisi vist på billede 1 ‒ blev også kaldt
“capricci”; og ligeledes den smukt graverede
ramme på forsiden til Frescobaldis Secondo Libro
di Toccate (Rom 1628), (se billede 3). De kunne
også kaldes “grottesche”, en betegnelse, der ligesom “capriciøs” har skiftet betydning gennem
århundrederne; oprindelig refererede den til de
træk, som blev tilført italiensk malerkunst som
imitation af de antikke romerske udsmykninger,
der i det sene 1400-tal blev fundet i underjordiske rum. Disse, der i århundredernes løb var
kommet til at ligge langt under jordniveau, blev
kaldt “grotte” (grotter). Endelig finder vi også en
litterær, omend noget mere almen, henvisning
fra tiden, som i en diskussion af Capriccio-ideen
kombinerer musik og billedkunst. Cesare Ripa,
der skrev i Frescobaldis ungdom, bringer musikken i selskab med
maleri og anden kunst, når han hævder, at capricci er former, der
ligger langt ud over det almindelige. Han anfører også uforudsigelighed og varietet som fremherskende træk. I sin bog Iconologia giver
han de æstetiske ideer personskikkelse, og Capriccio er her afbildet
som en yngling, illustreret i et træsnit (se billede 4).5 Ripa forklarer
i en ledsagende tekst symbolikken: huen med de mange forskellige
fjer viser, at sindet er fyldt med en mængde usædvanlige ideer, mens

Ill. 5: Pietro Pontio: Ragionamente di musica (1588), s. 98.

Nodeeksempel 1: Pietro Pontios ovennævnte eksempel i moderne notation.

Efter Pontio finder vi indtil Frescobaldi blot en håndfuld kompositioner af kontrapunktisk art med klart tilsvarende træk, og med
titlen Capriccio. Vincenzo Ruffos Capricci in musica a tre voci …
à comodo de virtuosi (Milano 1564), udgivet i stemmebøger, er den
tidligst kendte sådanne publikation.9 Væsentligt er det, at det første
stykke i samlingen er baseret på la-sol-fa-re-mi-motivet, ligesom

Ill. 4: Personskikkelsen Capriccio i Ripas Iconologia.

CUSTOS 1/2016

10

eneste trykte bog bestående af 12 stykker, der alle bærer titlen Capriccio. I sit forord giver han et vink mht. den noget usædvanlige titel,
uden dog at være særlig eksplicit: “I disse kompositioner, benævnt
Capricci, har jeg ikke holdt mig til den enkle kompositionsstil, som
jeg anvendte i mine Ricercari”. Ligesom i bogen Recercari e Canzone francesi fra 1615, er stykkerne i den nye bog i partiturformat,
og Frescobaldi henviser med tydelig fortrydelse til, at traditionen
med at spille fra partituret ellers er ved at blive negligeret af mange
udøvende. Både indholdet og tonen i forordet indikerer, at der her
er noget nyt, som sigter på den seriøse musiker. Den eneste hjælp,
Frescobaldi tilbyder den udøvende er en rå-angivelse af tempi i de
enkelte stykker i form af forskellige taktarter i de tredelte passager;
han giver ikke, som i introduktionen til sine Toccataer fra 1615, en
hel liste med forklaringer, men forventer, at den udøvende arbejder
ved sit instrument, indtil alt er blevet klart for ham. Vi synes dermed
at være tættere på ideen om noget “capriciøst” i Vasaris forståelse,
der, som vi har set, forbandt ordet med adjektiverne “vanskelig” og
“kunstfærdig”.
Kaster vi nu et blik på musikken, kan vi se, at Frescobaldi her har
skabt nogle ret komplekse kontrapunktiske former, idet han videreudvikler ideer, der allerede var til stede i hans Fantasie fra 1608 og
Recercari e Canzone francesi fra 1615. Hvert enkelt stykke er baseret
på sit eget motiv, som angives i titlen: Capriccio sopra… (“Capricio
over...”). Det tematiske materiale strækker sig fra solmisations-melodier som f.eks. hexachorden og la-sol-fa-re-mi-motivet, til sang-melodier over Ruggiero-basgangen i det sidste stykke. Temaerne bliver
af og til varieret rytmisk, en effekt han allerede havde benyttet i Fantasiaerne og 1615-Canzonerne. I stil med de tidligere stykker er alle
capricci, med undtagelse af to, stykket sammen af en række afsnit

Pontio-eksemplet. Det hedder dog ikke capriccio, består kun af en
enkelt sats, og er dermed væsentlig kortere end Frescobaldis stykker; temaet optræder i alle tre stemmer og forekommer ialt omkring
halvtreds gange. Det livlige rytmiske spil stemmerne imellem synes
at have inspireret Frescobaldi i det mindste i et afsnit af hans Capriccio Quarto sopra La, sol, fa, re, mi. Blandt stykker eksplicit betitlet
Capriccio, som Frescobaldi kan have haft kendskab til, er Capriccio
sopra un sogetto solo og Capriccio sopra la fa sol la i Giovanni Maria
Trabaci’s Ricercate, canzone franzese, capricci, canti fermi…, udgivet
i partiturform i Napoli 1603.10 Yderligere tre capricci af Trabacis
lærer, Jean de Macque, er overleveret i manuskript.11 Alle disse stykker synes at falde i tråd med Prætorius’ beskrivelse af genren, der blev
publiceret i Tyskland en fem års tid før fremkomsten af Frescobaldis
bog:
Capriccio eller spontan fantasi: Når een efter lyst og forgodtbefindende
tager sig for at lave en fuga, men ikke bliver ved dermed ret længe og
snart går over i en anden fuga, som det nu falder ham ind: (…) Og man
kan i sådanne fantasier og capriccier demonstrere sin kunst og kunnen;
idet man kan benytte sig af alt, hvad musikken tillader, med dissonante
overbindinger, rytmiske proportioner etc. og kun være opmærksom på en
enkelt ting: nemlig at man ikke overskrider toneartens og temaets grænser alt for meget, men forbliver inden for passende grænser.12
Faktisk har Prætorius lånt meget af denne opskrift fra Morleys forklaring på “Fantasy” (1597), selvom han ikke går så langt som til at
gentage Morleys udsagn om, at “dette er den vigtigste og fornemste
type ren instrumentalmusik”.13
Frescobaldis udgivelse fra 1624 er den første og tilsyneladende

Nodeeksempel 2: Frescobaldis Capriccio over gøgens kukken. (Gengivet med tilladelse fra Bärenreiter Verlag)
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med kontrasterende rytmer og figurationer. Variation er essentiel,
men med undtagelse af nogle korte, ekspressive mellemspil, som
Frescobaldi bruger til at fange lytterens opmærksomhed, befinder
vi os den seriøse musiks domæne. En tempoændring afspejler blot
endnu en behandling af temaet, ofte med intrikat figuration. Den
kumulative effekt af seks eller flere af den slags tours de force spillet
i rækkefølge kan være overvældende. At forberede en overbevisende
fremførelse er virkelig hårdt arbejde, og for ikke at skræmme eventuelle købere væk, åbner Frescobaldi da også i forordet mulighed for,
at de efter behag kan udelade enkelte afsnit. Indimellem er der afsnit
så korte, at man får fornemmelsen af, at komponisten blot ønsker at
antyde endnu en mulighed; men måske ville en fuld udarbejdelse af
hver eneste idé have sprængt rammerne for en enkelt bog; eller også
stillede Frescobaldi sig tilfreds med funktionen som læreren, der blot
viser vejen.
To af disse capricci er særlig frapperende ved deres originalitet:
At bede den udøvende om synge en femte-stemme samtidig med at
spille de fire andre, som i Capriccio con obligo da cantare la quinta
parte, er en usædvanlig nyskabelse, som er noget af en udfordring
for musikeren. Obligoet synges 15 gange i løbet af stykket. Skønt
alle indsatser er markeret i partituret med “re”, skal musikeren af og
til starte på a, andre gange på d. Capriccio Terzo sopra il Cucu synes
at være det tidligste instrumental-stykke baseret på gøgens kukken.
Det er muligt at en messe komponeret til hoffet i Ferrara hundrede
år før Frescobaldis fødsel har inspireret ham. I Missa Cucu af Johannes Martini, som var den fremmeste komponist i Ferrara i sidste
fjerdedel af 1400-tallet, optræder kuk-kuk’et hyppigt hele vejen
igennem i tenor-stemmen, på sindrig vis vekslende med den almindelige messe-tekst. Forskning i den mulige symbolik med gøgen har
vist, at fuglen blev set som et billede på Jomfru Maria, fordi hun
fødte i Bethlehem “nel nido altrui” (i en andens rede) fremfor i sin
egen hjemby Nazareth.14 Hypotesen, at capriccioen har forbindelse
til messen, bliver endnu mere sandsynlig, hvis vi antager, at den
efterfølgende Capriccio Quarto sopra La Sol Fa Re Mi har forbindelse
til Josquins messe af samme navn (Josquin efterfulgte efter en kort
pause Martini som den vigtigste komponist ved hoffet i Ferrara).
Eftersom de to første capricci i bogen udgør et sæt og femte og sjette
ligeså, ville det være logisk at betragte også tredje og fjerde som et
par.
Af interesse er det, at ordet capriccio også kunne betyde “melankoli”, den mellemtilstand mellem højt og lavt, der, som tidligere
nævnt, symboliseres af gedernes opførsel.15 Det kunne forklare,
hvorfor Frescobaldi i sin bog også inkluderer to stykker, der i modsætning til de allerede omtalte hver består af en kun enkelt ekspressiv sats, byggende på dissonanser: Capriccio di Durezze og Capriccio
Cromatico. Mens den første har ligheder med tidligere napolitanske
stykker, er den anden, hvor ekspressive dissonanser i hver eneste
takt opløses opad på bizar vis, capriciøs i ordets senere betydning.
Interessant er det også, at en Capriccio del primo tono af Giovanni
Salvatore, en af Frescobaldis napolitanske samtidige, og som er overleveret i manuskript, i starten har angivelsen Malanconico e largo;
dette stykke består imidlertid af fire dele, hver med sin figuration og
har til at begynde med imiterende kontrapunkt, med den ene del i
tredelt takt.16
Frescobaldis første og eneste bog med capricci, Il Primo Libro di
Capricci (Rom 1624), er tilegnet fyrst Alfonso d’Este, arving til hertugdømmet Modena og halvfætter til Alfonso II, den sidste hertug
af Ferrara. Ligesom Frescobaldi var fyrsten født i Ferrara, skønt otte
år senere. I sin dedikation siger komponisten, at han ønsker at hylde
mindet om kulturen i Ferrara og huset d’Este i almindelighed samt
i særdeleshed mindet om sin lærer Luzzasco Luzzaschi, der havde
arbejdet ved hoffet d’Este. Capricerne, der virkelig er en passende
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Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

hyldest til den førhen berømte kontrapunktiker, beskrives af komponisten som
…frugten af de musikalske anstrengelser, jeg hengav mig til i mine tidligste år under vejledning af Signor Luzzasco, en så sjælden organist og
skattet tjener af det ærværdige hus d’Este…
Det er næppe et tilfælde, at bogens afsluttende capriccio er den,
der bygger på L’Aria di Ruggiero. Ruggiero var en vigtig person i
Ariostos Orlando Furioso, det episke digt, der som nævnt leverede
teksten til musikhistoriens første capriccio. Desuden ville traditionen
vide, at Ruggiero var stamfader til familien d’Este.
Den eneste komponist, der skrev et betydeligt antal Capricci
i lignende stil, er Frescobaldis elev Froberger. Hvert af hans autograf-manuskripter fra hhv. 1656 og 1658 indeholder et sæt på seks
Capricer i partiturformat. Der er imidlertid ikke stor stilmæssig forskel mellem disse stykker og andre, som Froberger kalder Canzona;
faktisk blev to canzoner fra hans 1649-manuskript udgivet med
titlen capriccio efter Frobergers død. Man kan således konstatere, at
betegnelsen havde mistet sit underforståede “kick”, omend i mindre
grad end de overfor omtalte 1700-tals-genremalerier. Blandt de
få senere capricci, som nærmer sig Frescobaldis egne, kan nævnes
Johann Caspar Kerlls Capriccio sopra il Cucu, Bernardo Pasquinis
enkeltstående Capriccio (med Capriccio Breve, der danner en slags
coda til den) samt Georg Böhms.
Skønt nogle ord uvægerligt må ændre betydning hen over
århundrederne, er et så vigtigt begreb som det 16. århundredes forståelse af capriccio et sørgeligt tab. Det er i særdeleshed uheldigt, når
et seriøst reference-værk som New Grove kommer til at lede læseren
på vildspor ved at rette på fakta i et misforstået forsøg på at bruge
den senere betydning af ordet universelt, og f.eks. påstå, at “pludselige og drastiske ændringer af stil og sindsstemning” samt andre
usædvanlige virkemidler skulle være typiske for Jean de Macque; de
er faktisk totalt fraværende i to ud af de tre Capricci, han skrev. Men,
som vi har set, synes adjektivet capriccioso snarere at have betegnet
den kreative originalitet, som skilte det virkelig store opfindsomme
geni fra de mange aldeles kompetente kunstnere, der blot fulgte reglerne ‒ man kunne måske sige, “skilte fårene fra bukkene/gederne”.
Denne vigtige skelnen gælder for alle tider. En capriccio var pro-
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duktet af kunstnerens opfindsomhed og fantasi. Det medfører, at en
musikalsk capriccio er en komposition, der sammenstiller forskellige
ideer på en ny måde, omend ideerne selv kan være ganske traditionelle. Dette er i hvert fald, hvad Frescobaldi (såvel som Ruffo, de
Macque og Trabaci før ham) synes at ville signalere med sine nye
stykker, betitlet Capricci. Det bliver nok svært at finde en dækkende
oversættelse idag; men Prætorius’ alternativ, “Fantasi”, går det jo heldigvis bedre med.

medesimo; & questo contrapunto è bonissimo, & degno di consideratione, &
laudabile; così il contrapuntista da saggio d haver scientia, & giuditio.”, Pietro
Pontio: Ragionamento di musica, Parma 1588, genoptryk Kassel 1959, s. 91.
9. Moderne udgave: A. Bornstein (Bologna 1995). Ingen af de 23 stykker har
titlen ‘Capriccio’ , skønt een med navnet Il Capriccioso anvender en 20-toners
cantus firmus gennemført fire gange, hver gang i formindskede nodeværdier.
Seks af stykkerne er baseret på bas- eller sopran-stemmen fra madrigaler eller
chansons; de kunne evt. alternativt synges.
10. Trabaci: Composizioni per organo e cembalo i, O. Mischiati, L’organo:
Brescia/Bärenreiter: Kassel 1969 (7 Canzoni... (1603).
11. Jf. Gio (de) Macque, “Werken voor Orgel…” J.Watelet (red.) i Monumenta
Musicae Belgicae iv, Antwerp 1938, genudgivet af Swets & Zeitlinger:
Amsterdam 1968, s. 33-36, 39-43.
12. “Capriccio seu Phantasia subitanea: Wenn einer nach seinem plesier und
gefallen eine Fugam zu tractiren vor sich nimpt, darinnen aber nicht lang
immoriret, sondern bald in eine andere fugam, wie es ihme in Sinn kömpt,
einfället: […] Und kan einer in solchen Fantasien und Capriccien seine Kunst
und artificium eben so wol sehen lassen: Sintemal er sich alles dessen, was
in der Music tollerabile ist, mit bindungen der Discordanten, proportionibus,
&c. ohn einigs bedencken gebrauchen darff; Doch daß er den Modum und die
Ariam nicht gar zu sehr uberschreite, sondern in terminis bleibe.”
13. Se Michael Praetorius, Syntagma musicum, oversat af Jeffery Kite-Powell,
Oxford 2004, s. 38 især fodn. 91; Thomas Morley, A Plain and Easy Introduction
to Practical Music, Alec Harman (red.), London 1952, s. 296.
14. Se artiklen ‘Cuculo, Capo XXV’ i Filippo Picinelli: Mondo simbolico,
Milano 1653, s. 113.
15. Jf. Campione, op.cit, s. 58.
16. Se Giovanni Salvatore, Collected Keyboard Works, Corpus of Early Keyboard
Music iii, 1964, s. 80f. Banchieri kalder fire korte stykker i simpelt to-stemmigt
kontrapunkt ‘Capriccio’ i L’Organo Suonarino, Venezia 1605.

Artikelen er en lettere revideret version af: “Most Capricious Ovid, Giotto
and other creative wits. Why Frescobaldi calls his pieces “Capricci” ”, i:
Organists’ Review, september 2015, årg. 101, nr. 3, s. 16-21.
Oversættelse: Hans Tjalve
NOTER
1. Vocabolario della Crusca, Venezia 1612, s. 156: “Capriccio. Quel tremore,
che scorre per le carni, o per orrore di che che sia, che ti fa arriciar i peli,
o per febbre soppravegnente. ... E capriccio val pensiero, fantasia, ghiribizzo,
invenzione.”
2. J. Huarte de San Juan, Examen de Ingenios para las Ciencias, Baeza 1575,
genoptryk, Madrid 1846, s. 90.
3. Francesco Paolo Campione, La regola del Capriccio – alle origini di una idea
estetica, Palermos Universitet, 2011, s. 10.
4. Jf. Veronica Maria White, Serio Ludere: Baroque Invenzione and the
Development of the Capriccio, ph.d.-afhandling, Columbia University, 2009,
s. 21-23, 34.
5. “si dicono capricci idee, che in pitture, ò in musica, ò in altro modo, si
manifestano lontane dal modo ordinario: l’inconstanza si dimostra nell’età
fanciullesca, la varietà nella diversità de i colori.”, Cesare Ripa, Iconologia overo
descrittione di diverse imagini cavate dall’antichita, e di propria inventioned,
Rom, 2. udgave, 1603, s. 48; genoptryk, Padua 1618, s. 72-73.
6. Primo, secondo e terzo libro del capriccio di Iachetto Berchem con la musica
da lui composta sopra le stanze del Furioso...All ill. et eccell. duca di Ferrara,
Gardano: Venezia, 1561.
7. Pietro Aretino bruger det som alternativ til ragionamento i betydningen
konversation eller diskussion (se Campione, op.cit., s. 23f.).
8. Pontio skriver: “questo modo di contrapunto si chiama fugato; benche più
presto io lo chiamerei obligato, over capriccioso; perche in diversi modi dice il
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“HVER FUGL SYNGER MED SIT NÆB”
- EN ARTIKEL OM BLOKFLØJTEKLANG
af Christina Lauridsen
Blokfløjten bliver som bekendt tit associeret med fugle og genskabelse af deres kald, så en bedre titel findes ikke,
når Christina Lauridsen i sin artikel fortæller om de mange størrelser og typer af blokfløjte-familien, der findes,
og når hun kommer med sit bud på, hvad god blokfløjteklang er.

Jeg har en fetich med at købe gamle lp’er og cd’er med kendte
og ukendte blokfløjtenister fra hele verden, og jeg elsker øjeblikket, når jeg skal sætte pladen på og høre, hvordan pågældende
musiker spiller og især hvordan vedkommende får instrumentet
til at klinge. Det kan være tåkrummende pinligt eller det kan lyde
ganske godt. Men hvordan kan klangkvaliteten være så svingende?
Og hvad er en god klang i det hele taget?

Som så mange andre musikinstrumenter har valg af blokfløjtetype stor indflydelse på den klanglige fremtoning. Og som de
fleste nok ved, findes blokfløjten i flere forskellige størrelser og
modeller. Blokfløjtefamilien består af garklein, sopranino, sopran
(D- ,C- og H-udgave), alt (G- og F-udgave), tenor (i C og voice
flute i D), bas (i både G og F), C-bas og F-bas-blokfløjten. De
vigtigste modeller er: renæssance, ganassi, den barokke (415 Hz)
og den moderne blokfløjte (440 Hz).1 Alle med hver deres unikke
kendetegn og klang. Se præsentation af fløjter samt teknik af
Jorge Isaac (video 1) eller Pernille Petersen (video 2). Klangen
varierer fra instrument til instrument, og enhver blokfløjtenist
bør lære hvert enkelt af sine instrumenter at kende og finde den
optimale klang. Eksempelvis klinger en tenor-blokfløjte anderledes end en alt-blokfløjte selvom, man spiller samme unisone
tone.

Blokfløjten er et nemt instrument at spille i den forstand, at man
hurtigt kan komme i gang med at få den til at klinge og spille et
par toner. Derfor har mange stiftet bekendtskab med blokfløjten
på et eller andet tidspunkt i livet. Men er det nu i virkeligheden
så let?
Trods sin “simple bygning”, en cylinder med otte huller og
et indblæsningshul, kræver det en del af blokfløjtenisten for at
få luft, tunge og fingre til at samarbejde. I hvert fald så det lyder
godt. Men hvad lyder godt? Hvad er den ideelle klang?

Se og lyt
I artiklen henvises
der til otte videoer,
der
demonstrerer
forskellige teknikker. Scan QR-koden
her eller søg efter
”Christina Lauridsen Custos” på www.
youtube.com.
1) Vindkanal, bemærk udformningen af denne. 2) Blokken. 3) Labium, hvis kant
(edge) spalter luftstrømmen. 4) Over-chamfer på loftet i vindkanalen, som dirigerer
luftstrømmen mod labiet. 5) Under-chamfer på blokken, som dirigerer luftstrømmen
mod labiet. Disse chamfers er i forskellige vinkler alt efter blokfløjtebyggerens voicing.

Video 1:
		
Video 2:
Video 3:
		
Video 4:
		
Video 5:
Video 6:
Video 7:
		
Video 8:
		

Hensigten med denne artikel er at fortælle om blokfløjteklang.
Men det er nemmere sagt end gjort, da klang er et svært håndgribeligt emne. At forklare klang på skrift er ikke nemt, det skal
høres og afprøves, og derfor er artiklen ledsaget af links med henvisninger til YouTube (se boksen til højre). Det er meget subjektivt, hvad vi foretrækker, hvilken musikalsk tradition vi stammer
fra, og hvad vi er vant til at høre. Hvis man er opvokset med
lyden af Michala Petri, som har sin meget unikke og klare klang
eller Hans Martin Lindes modsat vibrerende klang, er det måske
svært være lydhør overfor et andet ideal, end det man er vant til.
Og det er her, at teknikken kommer ind i billedet for at danne
et stabilt klanggrundlag. Når man mestrer teknikken, kan man
vælge klangmulighederne til og fra.
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Præsentation af fløjter samt teknik ved Jorge
Isaac (på engelsk)
Præsentation af fløjter af Pernille Petersen
Frans Brüggen spiller Jacob van Eycks Pavane
Lachrimae
Erik Bosgraaf spiller Jacob van Eycks
Doen Daphne
Michala Petri spiller Telemanns C-dur sonate
Dan Laurin spiller en Estampie
Hans Martin Linde spiller Vivaldis C-dur
koncert, 2. sats
Vicki Boeckman demonstrerer frembringelsen
af toner på en blokfløjte (på engelsk)

Nederst bagfra: renæssance tenor-blokfløjte, kynseker alt-blokfløjte, barok alt-blokfløjte, renæssance alt-blokfløjte, kynseker
sopran-blokfløjte. Øverst: renæssance sopran-blokfløjte.

fløjte, tværfløjte og traversfløjte, og man kan påstå, at klangen på
blokfløjten blev påvirket af det. Desværre med en dårligere klang
som resultat.
Et andet klangligt problem forårsages af luftstrømmens styrke
og kan resultere i, at man underblæser eller overblæser. Det giver
henholdsvis en forsigtig, spinkel klang eller en presset, skinger
klang. Begge dele generer ørerne og forekommer falsk.
Derfor holder jeg af en stabil grundklang uden spændinger,
som diskret bliver krydret med klanglige ændringer som vibrato,
alternative greb eller slankning af klangen for at skabe liv, farve
og dynamik i musikken.

Forskellene finder man i materialet og i byggemetoden. En
renæssance-blokfløjte har en tilnærmelsesvis cylindrisk boring
og et smalt labium, imens en barok-blokfløjte har konisk boring
med et bredt labium.2 Konstruktionen er afgørende for, hvilke
forcer den færdige blokfløjte får. Den store boring i ganassi-blokfløjten vil fremhæve de dybe toner, imens den smalle boring i
barok-blokfløjten vil fremhæve de høje toner. Det er suverænt
blokfløjtebyggeren, som bestemmer blokfløjtens optimale klang,
da han/hun fastlægger forholdene mellem vindkanalen, vinduet og labiumskanten ‒ den såkaldte voicing ‒ når blokfløjten
bygges.3
Grunden til, at jeg tillægger blokfløjtebyggeren så meget
betydning for klangen, er, at selve lyden og klangen opstår udenfor blokfløjtenistens krop, nemlig på blokfløjtens labiumskant,
hvor luftstrømmen spaltes. Blokfløjtenister skal derfor ikke
bruge embouchure for at producere en tone, men sørge for at
være afslappet i hals, kinder og læber, imens der pustes. På denne
måde kommer luften bedst frem til instrumentet, og en rolig
tone dannes, såfremt udåndingen foregår med god støtte fra mellemgulvet.
En rigtig lækker håndbygget blokfløjte kan i de uheldigste
hænder og munde lyde forfærdelig, hvis blokfløjtenisten ikke har
grundlæggende styr på sin blæseteknik. Omvendt kan en semigod blokfløjte være til hindring for, at blokfløjtenisten ikke kan
udnytte sine evner fuldt ud. Og det møder jeg både på mine
købte indspilninger og i hverdagen som blokfløjtelærer.
Første klanglige problem, som jeg ofte støder på, er halsspændinger og ukontrolleret vibrato. Og det er især sidstnævnte, jeg
bliver meget forstyrret af, og jeg må desværre indrømme, at det
kan være svært at koncentrere mig om den musikalske tolkning
på grund af den urolige klang. Som eksempel repræsenterer Hans
Martin Linde en generation, som både var udøvende på blok-

Som tidligere nævnt tillægger jeg blokfløjtebyggeren en væsentlig indflydelse på klangen, men en af effekterne, blokfløjtenisten
kan drage nytte af, er at slanke af luftstrømmen ved hjælp af
mundhulen. En af de førende blokfløjtenister Dan Laurin har
i 1998 således undersøgt og bevist, at mundhulen kan spille en
rolle på blokfløjtens klang.4 Blokfløjtenisten kan tyndes ud og
at slanke luftstrømmen ved at løfte ganen. Det giver nogle lækre
detaljer til de høje toner, som indimellem ellers kan være meget
frembrusende.
Andre effekter, som jeg ikke vil komme ind på her, findes i
den avantgarde-skole, hvor der arbejdes med at manipulere klangen ved hjælp af artikulationen, andre former for vibrato, alternative greb, lækning af luft og præparering.
Musikalsk set bør blokfløjtenisten overveje og udvælge den rigtige blokfløjte til den musik, som man vil spille – eksempelvis
vil fransk barokmusik klinge (og forresten være svær at spille)
voluminøst på en ganassi blokfløjte, imens en blød alt-blokfløjte
(415 Hz) eller voice flute (415 Hz) vil passe meget bedre stilistisk
og klangligt. Overvej derfor altid om pågældende blokfløjte-mo-
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Til sidst vil jeg runde af med et par eksempler på meget forskellig
klang:
- Video 5: Michala Petri spiller Telemanns C-dur sonate. Her
høres en tydelig klar, rolig klang, hvor man fornemmer et nutidigt moderne instruments volume og dynamiske spænd.
- Video 6: Dan Laurin spiller en Estampie. En fyldig stabil grundklang, hvor farvespil og leg tydelig høres.
- Video 7: Hans Martin Linde spiller Vivaldis C-dur koncert,
2. sats. Her er et klassisk eksempel på en meget urolig klang
med vibrato på alle toner, hvilket overdriver satsens melankolske
stemning.
Hvilke erfaringer har du med at spille blokfløjte, og hvad er din
foretrukne klang? Kom med kommentarer og debatindlæg om
artiklens emne. Kontakt Christina på:
lauridsen_christina@hotmail.com

Christina Lauridsen er uddannet blokfløjtenist ved
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Underviser ved
Københavns Musikskole, Vordingborg Musikskole samt
diverse aftenskoler. Spiller bl.a. i blokfløjte/guitar-duoen
Duo Oldrup/Lauridsen.

Sådan får du en god grundklang
Start med at spille en enkelt tone (gerne en tone i mellemregistret f.eks. g’’ på alt-blokfløjten), spil den så lang
som muligt.

Renæssance-consort-familie, fra venstre mod højre:
bas-blokfløjte, to tenor-blokfløjter og en alt-blokfløjte.

Find den optimale klang – tjek evt. intonationen samtidigt med en tuner.
Prøv herefter samtlige toner på blokfløjten og lyt til
hvert greb.

del er indenfor samme tidsalder som musikken. To eksempler
på dette kunne være video 3, hvor Frans Brüggen spiller Jacob
van Eycks Pavane Lachrimae på en original sopran-barokblokfløjte (som imidlertid er udviklet og bygget senere end musikken) sammenlignet med video 4, hvor Erik Bosgraaf spiller Eycks
Doen Daphne på en ganassi sopran-blokfløjte, der modelmæssigt
ligger tættere på den originale Eyck-blokfløjte, som historikere
og blokfløjtebyggere i dag gætter sig til. Igen vil jeg henvise til
videoen med Pernille Petersen (video 2), hvor hun forklarer om
instrumenter og stil.
Som et andet eksempel vil jeg gribe i egen barm og fortælle
om mit nyeste køb af en Elody- blokfløjte fra firmaet Mollenhauer (på en og samme tid en elektrisk og akustisk blokfløjte).
Denne blokfløjte har et stort toneomfang, og jeg følte mig fristet
til at prøve nogle baroknoder, som havde en større ambitus end
blokfløjtens normale. Det gik sådan set også godt rent grebsmæssigt, men klangligt lå lyden langt fra barokidealet i mit hovedet,
og det virkede ikke tilfredsstillende.
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Placer tonerne med god støtte fra mellemgulvet (se
demonstration ved Vicki Boeckman video 8).
Det dybe register har ofte en blød luftstrøm, det høje
register en mere direkte og hurtigere luftstrøm.
Prøv at spille en lille frase: klinger alle toner optimalt og
egalt eller stikker nogle ud?
Vær super kritisk og prøv at optage dig selv, hvis du har
svært ved at lytte, imens du spiller.
Tro på den klang du ønsker og forestiller dig i hovedet
‒ så har du forberedt dig mentalt på den kommende
lyd og har større chance for at opnå den klang, som du
ønsker.
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KOMPONISTPORTRÆTTET

CARLO GESUALDO
af Bo Holten
Dirigent og komponist Bo Holten har gennem snart en menneskealder beskæftiget sig med Carlo Gesualdo (15661613) og hans værker. I sit portræt fortæller Holten om komponisten, hvis 450-årsdag vi kan fejre 8. marts i år.

et miljø af komponister i Napoli, hvor kromatikken dyrkedes
intenst af komponister som Trabaci, Mayone, Stella og Nenna.
Dels befandt han sig i Ferrara-årene (1594-97) ved det musikalsk
set mest avancerede hof i Europa. Komponister som Marenzio,
Luzzaschi og Fontanelli skrev avanceret musik ‒ for ikke at tale
om Luzzaschis eksperimenter med archicembalo, hvor oktaven
var underdelt i 31 dele, der tillod ikke bare helt rene treklange i
alle tænkelige tonearter, men samtidig de mest hårrejsende kromatiske forviklinger.
Så der eksisterede i høj grad en kromatisk skole i Napoli,
efter Gesualdos død ført videre af Montesano, Lacorcia, Agresta
og Genuino, en avantgarde som vi skal tilbage til slutningen af
1300-tallet eller frem til Liszt og Wagner i 1850’erne for at finde
paralleller til.
Men hvordan kan en renaissance-fyrste være blevet avantgarde-komponist? Gesualdo blev født som søn nr. 2 ind i en meget
betydelig og rig familie. Hans morbror var ingen ringere end
Carlo Borromeo, helgenkåret i 1610 medens Gesualdo endnu
levede, biskop af Milano, selveste San Carlo, trienter-koncilets
ledende ideolog og modreformationens stærkeste mand.
Moderens onkel var selveste pave Pius IV. Faderen var Fabrizio Gesualdo fra en af de rigeste familier i Napoli, gjort til Fyrste
af Venosa i 1560 af Philip II.
Carlo Gesualdo, naturligvis opkaldt efter sin celebre onkel,
var som søn nr. 2 selvskrevet til en kirkelig karriere, da den ældste
broder jo skulle overtage fyrsteværdigheden. Borromeos ånd svævede hele livet over Gesualdo, ‒ en tung arv at løfte. Storebroderen døde imidlertid, medens Carlo stadig var teenager, og nu var
det pludselig ham, der skulle overtage alle de officielle pligter.
Uheldigt, da drengen faktisk udelukkende var interesseret
i musik. Livet igennem mærker man hans lede ved alle de fyrstelige forpligtelser, men man overraskes af, at han tog radikale
sociale initiativer i sit fyrstedømme i forsøg på at højne levestandarden for almindelige mennesker. Dette gjorde ham respekteret
og afholdt lokalt, men folk undrede sig også over fyrstens maniske besættelse af musik, for ikke at tale om hans tilbøjeligheder
til heksekunst samt stærkt varierede sexuelle tilbøjeligheder. Han
var en udmærket cembalo-spiller, men havde først og fremmest
greb om at spille lut, hvor han var blevet virtuos allerede som
ganske ung. Han komponerede også tidligt i det små, og fik en
motet trykt da han var 19 år, men trykt under pseudonym, da
fine adelsfolk jo ikke skulle beskæftige sig med den slags.

Carlo Gesualdo (ukendt maler)

Carlo Gesualdo da Venosa er nok stadig en af de mest misforståede komponister nogensinde. Mange leksika og koncertprogrammer bliver fx ved med at angive hans fødselsår som ”ca. 1560”
selvom vi siden starten af 90’erne har vidst, at han fødtes 8. marts
1566, og altså er næsten præcis jævnaldrende med Monteverdi.
Hans mest avancerede musik, madrigal-bøgerne 5 og 6, angives ofte at være komponeret i hans sidste årti, hvor han ”boede
ensomt” på slottet i byen Gesualdo, trods det at Glenn Watkins
for længst overbevisende har argumenteret for, at madrigalerne
alle var komponeret inden 1597, da Gesualdo for sidste gang
forlod hoffet i Ferrara. Her stortrivedes han i det blændende
kunstneriske miljø, inden hoffet gik nedenom og hjem, fordi
fyrst Alfonso II døde uden at efterlade sig en mandlig arving.
Men det faktum, at disse eksempelløst kromatiske og ekstremt
labile kompositioner har været tilgængelige for alle andre madrigal-komponister i madrigalens store årtier omkring 1600, fortæller lidt om HVOR sære disse kompositioner må have forekommet samtiden. Madrigalerne cirkulerede i en vis udstrækning i
Italien i samtiden i piratkopier, men med ”rettelser” for musikerne kunne ikke tro at Gesualdo faktisk skrev det, han gjorde.
Derfor sikrede Gesualdo sig i sine sidste år, at hans madrigaler
udkom i hans eget tryk, ‒ så han var sikker på, at hans musikalske
arv gik autentisk videre.
Det hævdes også ofte at Gesualdo var en ener, og at han
ikke dannede skole. Det passer heller ikke. Dels kom han fra

Da Carlo var tyve havde man af forskellige, mest politiske, grunde
arrangeret, at han skulle giftes med Maria d’Avalos, måske Napolis smukkeste kvinde. Hun var 25 år og havde allerede været gift
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to gange (og fået 2 børn!) men begge hendes ægtemænd var døde
tidligt. Maria var meget efterstræbt, men en alliance mellem
Gesualdo- og d’Avalos-familierne blev skønnet en mægtig fordel.
Så den lille 20-årige musik-nørd og lutvirtuos og nybagte fyrste-arving blev gift med byens heftigste hot lady. Det tegnede
ikke til at gå godt, og det gjorde det heller ikke. Hun havde bl.a.
en affære kørende i flere år med unge Hertug Fabrizio Carafa (fra
Napolis tredje store adels-dynasti), og da det blev afsløret, var
det Carlos pligt, ifølge adels-etiketten, at hævne dette ved drab,
hvilket da også fandt sted. Lejemordere myrdede Carafa, medens
Carlo selv, nu 24 år gammel, egenhændigt dræbte sin hustru.
Havde han ikke gjort dette, var han blevet endnu mere
skandaliseret, end han nu blev. Som adelsmand var han urørlig
for loven, men mange adelsmænd var i samtiden tvungne til at
gribe til lignende lejemord for ikke at blive skandaliseret pga.
af at blive hanrej. Så, historisk set er der gjort alt for meget ud
af Gesualdo som morder, ‒ han var tydeligvis nødt til at udføre
denne gerning, ‒ et æresmord ville man kalde det i vor tid. At
han så udførte mordet med ekstrem lidenskab, fortæller jo en del
om hans karakter.

ingen ende tage. Manisk ville man nok have kaldt ham i dag.
Han bar konstant rundt på sine egne to første madrigal-bøger,
der netop var blevet trykt, og viste dem frem til både interesserede og uinteresserede.
Det nye ægteskab var langtfra vellykket. Leonora forblev
helst i Ferrara hos familien, medens Carlo rejste frem og tilbage
mellem Napoli og Ferrara flere gange. Bl.a. besøgte han også
Venezia, hvor han lyttede til kirkemusikken i San Marco og
benyttede lejligheden til at kritisere Giovanni Gabrielis musik
temmelig voldsomt. (Dette er kun fire år før de to super-talentfulde danske teenage-komponistspirer, Hans Nielsen og Mogens
Pedersøn, af Chr. 4 for første gang bliver sendt til netop Gabrieli
for at lære at komponere for alvor).
Det er altså også i disse år 1594-97, inspireret af det frodige miljø
i Ferrara, at Gesualdo skriver sine madrigalbøger 4, 5 og 6. Og
det er disse værker, der i første række har ført til hans status som
komponist af første rang.
Allerede i 1596 opbyggede han et privat vokal-ensemble, som
hørte til på hans slot i byen Gesualdo, 100 km øst for Napoli.
Et miljø af sangere og komponister, hvor alle de nye eksperimenter med kromatik kunne prøves af, og hvor komponister kunne
kappes om at være mest avanceret.
De sidste 15 år af sit liv tilbragte Gesualdo for det meste på
sit slot på toppen af bjerget i Gesualdo by, et slot der netop er
blevet total-restaureret og for nylig genindviet under medvirken
af mit vokalensemble Musica Ficta, der på slottet sang mesterens
madrigaler for fine gæster og den lokale befolkning.

I 1594, da Carlo nu var 28, blev der arrangeret et politisk ægteskab med Leonora d’Este, niece til fyrsten af Ferrara. At sende
Gesualdo til dette musik-Mecca var som at sætte en tændstik
til benzin. Carlo var i forvejen en kolossalt speedet person, der
konstant snakkede om musik, især sin egen, på en meget lidenskabelig måde.
Folk fortæller, at de blev svimle, når fyrstens talestrøm om
egne musikalske fortræffeligheder blev rullet ud, og det ville

Min egen historie med Gesualdo begyndte i slutningen af
60’erne, da jeg blev opmærksom på hans eksistens. Som medlem
af de musikstuderendes kor, Muko, var det oplagt for mig at foreslå, at vi skulle synge disse afsindige og spændende madrigaler, og
vi må nok have været de første herhjemme, der tog livtag med
denne vanskelige, kromatiske kunst. Siden hen har jeg koncerteret og indspillet Gesualdos musik med talrige vokalensembler,
især i de senere år med Musica Ficta, som har gjort interpretationen af Gesualdos madrigaler til en central del af sit virke.
Gennem min 45 år lange beskæftigelse med hans musik
mener jeg at kunne fremhæve visse grundtræk i hans musik, og
netop dem der gør den unik:
1) Kontrast: Gesualdos madrigaler bevæger sig klart fra
en sektion til den næste, og afsnittene ligner aldrig hinanden. Hurtige polyfone passager med løbende sekstende-dele
og komplekse rytmer, men med relativt enkel, men hurtig
harmonik, veksler med langsomme passager med kompleks harmonik og voldsom udtryksvilje. I fortolkningen
tror jeg ikke man skal afholde sig fra at gå til yderligheder. Altså voldsomme tempo-vekslinger, som understreger
kontrasterne. Heraf følger dynamikken, der ofte kan aflæses
af stemmernes beliggenheder, ‒ jo højere, jo kraftigere; jo
dybere, des mørkere i klang. Det kontrast-søgende ligger
altså både i det dynamiske, i tempoet og i den musikalske
tekstur.
2) Udtryk og puls: De lidenskabelige tekster, i de sidste
madrigal-bøger formodentlig ofte af Gesualdo selv, alternerer voldsomt fra stemning til stemning, og musikken
følger slavisk udtrykket i teksterne. De enkelte ord afbildes
ofte meget konkret, og i interpretationen gælder det om at
få sektionerne til at hænge sammen hver for sig, til trods

Carlo Gesualdo og Carlo Borromeo. Uddrag af maleri fra 1609 af Giovanni Balducci
‒ bestilt af Gesualdo ‒ over alteret i kirken Santa Maria delle Grazie i Gesualdo.
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I flere århundreder blev hans musik af mange opfattet som en
stakkels amatør, der ikke rigtig kunne komponere, men hjælpeløst skrev usammenhængende og ganske mod reglerne. Der var
dog få, som kunne se, at der var noget helt radikalt på færde i
denne musik, men ikke mange.
Man skal helt frem til anden halvdel af 1900-tallet, før man
igen havde virtuose vokalister som kunne gengive de gesualdinske fantasterier med tilstrækkeligt overskud til, at man kunne se,
hvilke kvaliteter der skjulte sig. Stravinskij var en af de første, der
fik øje på Gesualdo, og Glenn Watkins’ Gesualdo-bog fra 1962
satte gang i komponistens berømmelse. Men først i de sidste
20 år, især gennem interpretationer af meget dygtige italienske
vokal-ensembler, er vi alle sammen blevet klar over, hvilken virtuos og dybt professionel komponist vi har at gøre med her, ‒ så
faktisk måtte Gesualdo vente i hele 400 år, før hans musik igen
blev fortolket så adækvat, at vi kunne høre ham som den madrigal-mester, han er, på linie med de allerstørste som Lassus, Monteverdi, Marenzio, de Wert, Wilbye og Weelkes.

Gesualdos slot i byen Gesualdo.

for, at de ofte næsten splintres af musikkens konstruktion.
Man skal altså gøre rede for selv den mindste fortolkning
af en enkelt stavelse samtidig med, at bølgen i hver sektion
ikke brydes i småstykker. Dette kræver ofte et helt ekstremt
rubato, men et rubato, hvor pulsen fastholdes samtidig
med, at tempoet konstant er i forandring. Brydes pulsen,
vil sektionerne ganske enkelt falde fra hinanden, og musikkens sammenhæng og indre logik slås i stykker. Det samme
gælder fra sektion til sektion, ‒ trods deres næsten absurde
forskellighed går det op for én at konstruktionen gør det
muligt at få musikken til at hænge sammen alligevel.

Bo Holten (f. 1948) er anerkendt både som dirigent og
komponist. I 1979 stiftede han Ars Nova, som han dirigerede frem til 1996. Herefter stiftede han Musica Ficta,
som han har dirigeret lige siden. Bo Holten har derudover
været internationalt virksom som kordirigent ved bl.a. det
Svenske Radiokor, Nederlands Kamerkoor, det Flamske
Radiokor og National Choir of Ireland og som fast gæstedirigent for BBC Singers. Gennem de sidste 30 år har Bo
Holten desuden været aktivt involveret i den internationale
bevægelse for tidlig musik.

3) Tempo: Der findes mange nyere interpretationer, hvor
madrigalerne udføres i et rimelig ens tempo hele vejen igennem. Det viser sig i mine ører slet ikke at fungere, da de
forskellige afsnit gøres mere ens på denne måde. Søger man
ikke straks ekstremerne hele tiden, kommer man slet ikke
ind til sjælen i denne musik. Så lyder den blot sær og uorganisk. Kun gennem ekstrem tempovekslen kan man yde
musikken den retfærdighed, der får den til, bizart nok, på
samme tid at virke smuk og sammenhængende. Vi ved fra
samtidige kilder at madrigalsang omkring 1600 har været
meget tempo-fleksibel, ‒ og dette gælder tydeligvis i særlig
grad Gesualdos sidste madrigal-bøger.
I 2002 skrev jeg en opera om Gesualdo som spillede 16 forestillinger på Den Anden Opera i Kronprinsensgade i København
i 2003. Af forskellige ejendommelige grunde måtte hele dette
værk kasseres, og på grundlag af dele af den gamle musik, men
med en helt ny libretto og et helt nyt dramatisk forløb, skrev jeg
en ganske anden og meget bedre opera om Gesualdo i 2014. Den
spillede 7 forestillinger på Takkelloftet på Operaen i November
2014. Denne forestilling spilles igen i Oktober/November 2016
på Den Fynske Opera i Odense, og siden hen i juni ’17 på turné
til Sverige og muligvis også til Italien.
I den opera prøver librettisten og jeg at forklare, hvordan
Gesualdos voldsomme gemyt og dramatiske livsforløb på afgørende vis kom til at afspejle sig i hans musik. Som komponerende
fyrste skulle han ikke skrive til nogen anden persons tilfredshed,
‒ han kunne skrive lige præcis den musik, han ville, ‒ den vilde
musik han gerne ville høre om, som gav genklang i hans splittede
sind.
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ET FRIRUM OG FORUM FOR EKSPERIMENTER
MED BAROKMUSIKKEN
En samtale med Lars Colding Wolf om Ensemble Zimmermann
af Henrik Holm

Jeg har taget turen fra Viborg til Aalborg for at snakke med
lederen af Ensemble Zimmermann, Lars Colding Wolf. Sidst
jeg hørte ensemblet var for et år siden, hvor de spillede i Asmild
Kirke. Det lille, næsten 1000-årige kirkerum var dengang fyldt
med svingende barokmusik udført af en continuogruppe bestående af Lars Colding Wolf, cembalo, Fredrik Bock, barokguitar
og lut, Inka Döring, barokcello, Ambjørn Lebech, slagtøj, de to
violinister Per Buhre og Antina Hugosson og endelig sopranen
Anna Maria Wierød. Anmelderen skrev efterfølgende, at koncerten var mageløs, og det synes jeg egentlig var meget rammende.
Jeg vil gerne vide mere om ensemblet, og jeg vil gerne dele min
viden med andre, der interesserer sig for barokmusik spillet på
originalinstrumenter på et højt professionelt niveau.

Strasse. Zimmermanns Kaffehus var for Johann Sebastian Bach
det musikalske fristed i de ofte trælsomme år som Thomas-kantor
i Leipzig. Her afholdt Bachs eget orkester, Collegium Musicum,
koncerter. Bach komponerede i 1734 sin Kaffekantate som en
slags humoristisk reklame for Zimmermanns Kaffehus. Ligesom
Bachs øvrige verdslige kantater fra årene i Leipzig, blev også Kaffekantaten opført i Zimmermanns Kaffehus – et af de allerførste
offentlige koncertsteder.”
Jeg spørger nærmere ind til navnet Ensemble Zimmermann.
Lars fortæller, at idéen var et ensemble, der bortset fra tidsspringet, kunne have spillet i Das Zimmermannische CaffeeHaus in der
Cather Strasse. Stedet var nemlig et frirum for Bach, et sted hvor
han kunne slå sig løs og afprøve kompositioner uden snærende
bånd fra kirken eller adelige arbejdsgivere. En slags barokkens
jazzklub. Og det er det, Ensemble Zimmermann gerne skulle
være: Et frirum og forum for eksperimenter med barokmusikken.
Jeg går lidt tættere på ensemblets historie, og får at vide, at
initiativet blev taget af violinisten Jens Astrup fra Aarhus Symfoniorkester. Han og nogle kolleger etablerede ensemblet sammen
med nogle studerende fra Tidlig musik-linien på Det Fynske
Musikkonservatorium. (Linien findes nu kun i København).
Disse studerende var foruden Lars Colding Wolf også folk som
Fredrik Bock og Rastko Roknic. På det tidspunkt var der på Det
Fynske Musikkonservatorium en lærerstab bestående af bl.a. Peter
Spissky, Allan Rasmussen, Jan Inge Wijk, Lars Ulrik Mortensen
og Nikolaj Ronimus. Nogle af Danmarks dygtigste barokmusikere og -forskere var altså tilgængelige. Samarbejdet tog form, og
i januar 2001 fandt den første koncert så sted.
Ensemble Zimmermann er nu allerede gammel i gårde, og
Lars synes, at der har fundet en lang, god udvikling sted. Ensemblet havde stor bevågenhed fra Danmarks Radio i de første år. Det
var på den ene side motiverende, på den anden side et pres, fordi
der hele tiden skulle skiftes repertoire af hensyn til DR. Med de
daværende ca. 20 koncerter blev produktionsniveauet urealistisk
højt for et nyt ensemble, der skulle spilles sammen. Lars mener,
at man som solist eller ensemble bliver bedømt på sit gennemsnit. ”Ens bedste præstation sker sikkert i et ubemærket øjeblik
i prøvelokalet. Derfor har vi arbejdet målrettet på at løfte vores
gennemsnitlige performance: Det skal stemme, og det skal være
sammenspilsmæssigt i orden.”
I dag spilles der lidt færre koncerter, og DR kommer kun, når
programmerne er særligt spektakulære. Til gengæld er niveauet
nu højt og stabilt, hvilket dels skyldes en mindre produktion, dels
at ensemblet i dag udelukkende består af professionelle barokmusikere med internationale erfaringer. Ensemblet sammensættes fra
gang til gang ud fra en ”stald” af musikere. Musikerne kommer
nogle gange direkte fra en koncert med et af Europas topnavne,
fx Akademie für Alte Musik Berlin, og er topmotiverede og inspirerede. Det hæver umiddelbart niveauet, men ulempen er, at
arbejdsformen med tilrejsende musikere bliver projektorienteret.

På ensemblets hjemmeside kan man læse, at ”Ensemble
Zimmermann blev grundlagt i 2001 af en gruppe musikere, der
ønskede at skabe et forum for tidlig musik fremført på barokinstrumenter. Med base i Aarhus har det siden været et væsentligt
bidrag til den voksende interesse og forståelse for barokmusik
og dens opførelsespraksis i Danmark. Udviklingen er gået i den
rigtige retning på trods af politiske strømninger og finanskrise:
Ensemblet er i dag udelukkende professionelle musikere med
speciale i tidlig musik. Den gang som nu er musikere et omrejsende folkefærd, og ensemblets musikere kommer fra det meste af
Europa.
Ensemble Zimmermann optræder i besætninger fra 5 til 20
musikere afhængigt af opgaven. På repertoiret står alt fra Monteverdi til Mozart. Centrale komponister er Charpentier (Te Deum),
Purcell (King Arthur, Dido), Händel (Messias, Acis & Galatea) og
Bach (Johannespassion, kantater, cembalokoncerter).”
Man kan måske undre sig over gruppens navn. Præsentationen på hjemmeside hjælper med forklaringen om, at navnet
er hentet fra ”Das Zimmermannische CaffeeHaus in der Cather
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Repertoiret bestemmes af ensemblets styregruppe, som er
Lars samt Per Buhre (violin) og Majbritt Young Christensen
(travers og blokfløjte). Andre musikere kan også komme med
ideer, men det er styregruppen, der lægger linjen. Da Per har
sin force i den tidlige baroks dans og retorik, arbejdes der meget
med 1600-tals-musik, hvilket man også hører på cd’en fra 2014
”København tur/retur”. Den indeholder blandet andet musik af
Meder, Buxtehude, Förster og Krieger. Man skal naturligvis også
spille Händel, Bach og Telemann, men Lars har en forkærlighed
for rokokoen, så ensemblet forsøger at dække hele ”tidlig-musik-perioden” fra Monteverdi til Bachsønnerne Carl Phillip og
Johann Christian.
Originalinstrumenter, eller rettere sagt kopier af disse, hvorfor er det så vigtigt? ”Faktisk indgås der massive kompromisser,
da det er umuligt altid at spille på instrumenter, der passer præcist med den tid, musikken er komponeret i. Eksempelvis har
jeg ’kun’ 2 cembali. Det burde have været flere, hvis al musikken
skulle spilles på et tidspræcist instrument. Ensemblet opererer
med instrumenter, der er så tæt på som praktisk muligt. Ved at
bruge barokinstrumenter kommer barokkens æstetik tydeligere
frem, og musikerne har så at sige adopteret barokmusikkens
væsen – retorik, dans, ornamenter, tempi m.v. Moderne instrumenter er ikke en forbedret version af deres forgængere. De er
blot løbende optimeret til deres formål, nemlig at spille sin aktuelle tids musik. Således må vi også anerkende barokinstrumenterne som optimeret til barokkens musik. Tag nu klanglig egalitet, som opfattes som en kvalitet i nyere musik. I forhold til barok
er klanglig egalitet uinteressant og kedelig. Her vil vi hellere have
en mere rå mangefacetteret, upoleret og sårbar klang. Så må man
leve med de evindelige problemer med stemning, som der er med
sartere instrumenter, ‒ noget ikke mindst en cembalist kender til
bevidstløshed fra sit eget instrument.”
Vi snakker videre om tidlig-musik-bevægelsen, som jo stadig
er ny. Det er først nu, at pionerer som fx Frans Brüggen og Gustav
Leonhardt er faldet fra. Da deres generation af musikere begyndte
at udforske den tidlige musik, var nodeudgivelserne få og ofte
belæsset med velmenende udgiveres forslag til udførelse, som
regel med udgangspunkt i en romantisk opfattelse af musikken.
I dag er tilgængeligheden til såvel noder som gode indspilninger
lettet betragteligt. Lars minder om, at man hele tiden skal være
opmærksom ‒ der er stadig ting at lære og holde øje med. Når
det for eksempel gælder barokkens forsiringer, har vi stadig svært
ved at acceptere det omfang, som kilderne så stædigt beskriver.
Det kan være fristende at efterligne de gode normdannende indspilninger med fx Gardiner, men man må aldrig holde op med at
læse, tænke og reflektere over, hvordan musikken skal udføres.

Lars Colding Wolf

Jeg spørger Lars, hvordan man egentlig får økonomien til at
hænge sammen. ”Fra starten var Aarhus Kommune den vigtigste
sponsor. I dag er ensemblet ikke mere så entydigt Aarhusbaseret, men kommunen er dog stadig en væsentlig samarbejdspartner”, forklarer Lars, og fortsætter: ”Støtten fra Statens Kunstfond
er meget vigtig, og den sidste store tilskudsgiver er Augustinus
Fonden. Støttemidlerne er en forudsætning for driften af ensemblet, selv om vi sælger koncerter til kirker og musikforeninger for
det dobbelte beløb. Uden støttemidlerne ville rygraden i ensemblets økonomi forsvinde, og vi ville ikke kunne udvikle ensemblets repertoire, men næsten kun spille standardværker, og det er
ikke af dem, man bliver klogere. Det er af de mærkelige og uvante
programmer.”
Hvad er den typiske besætning af ensemblet? ”Vi råder over
alle relevante instrumenter i et barokorkester, men vi er som
så mange andre ensembler ganske ofte solobesat. Ved de større
værker (Messias, Johannespassion osv.) er vi flere strygere og helst
også en større continuogruppe. Sædvanligvis leder jeg som spillende dirigent fra cembaloet, og jeg bilder mig ind, at man kan
høre, hvorfra et ensemble ledes. Det kan naturligvis også være
Per, der som førsteviolinist tager lederskabet, men der er mange
grunde til, at cembaloet er den samlende og drivende kraft i et
barokensemble. Hvor vi i de første år spillede meget orkesterrepertoire solobesat, er vi nu inde på en mere frugtbar og farbar
vej, hvor vi hellere spiller kammermusik med et større continuo.
Således vores passacaglia-program, hvor de to violiner spiller op i
mod cello, lut/guitar, tangenter og slagtøj. Eller vores program til
Viborg-festivalen i april, hvor vi har et continuo bestående af lut,
cello, violone, orgel og cembalo. Det er meget sjovere at være et
rigt besat kammerensemble end et sørgeligt underbesat orkester.”
Ensemblets størrelse er ikke kun betinget af repertoiret. En
anden væsentlig faktor er også økonomi. ”Vi må – ligesom vore
kolleger – være ærlige og sige, at den konkrete besætning alt for
sjældent er udtryk for faktuel viden om barokkens spillepraksis, men kun en nødvendig konsekvens af de forhåndenværende
midler”, konstaterer Lars og fortsætter: ”Vi prøver nu mere målrettet at satse på et repertoire, vi rent faktisk har ressourcer til at
spille på en forsvarlig måde”.
Vi bliver hurtigt enige om, at man nemt mærker, hvordan
en stemme er tænkt, solistisk eller orkestralt, og det kunstneriske resultat bliver ikke så godt, når man spiller orkesterstemmer
solistisk. Det giver en sårbarhed, som ingen moderne musiker vil
acceptere. Men tænk hvor fantastisk det ville være, hvis Danmark
havde bare ét fuldt besat barokorkester på 25 musikere.
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med til at underbygge musikkens tætte forbindelse til dans, og
til at gøre ensemblet klogere på den del af musikken. Senest har
der været indspilningen af cd’en ”København tur/retur”. Der
har på den måde været en vekselvirkning mellem udadvendte
og indadvendte aktiviteter, og således har Ensemble Zimmermann konsolideret sig selv. Lars Colding Wolf arbejder på at
få en stjerne-sangsolist i 2017, som vil møde et velfungerende,
topmotiveret ensemble, når det går løs.

Hvad har især stukket ud i Ensemble Zimmermanns levetid? ”Det har Händels Acis og Galatea, første gang opført i 2005
med Barokkoret Kamma. Den kammeropera var et markant
projekt, der er taget op flere gange, herunder i et samarbejde
med Nordjysk Musikkonservatorium og Aalborg Opera Festival. Vi kastede os senere i 2008 over Purcells King Arthur i
koncertversion med maleren Morten Skovmands billeder som
scenens ’bagtæppe’. Morten har lavet scenografi til flere værker,
og det er jo et nyt element at få billedkunsten med. Der blev
skabt en scenografi til Dido & Aeneas og en Scarlatti-koncert.
Endelig har Johannespassionen af Bach siden 2006 fulgt os i en
række opførelser med Det Jyske Vokalensembles 8 sangere.”
I den nære fremtid er det netop Johannespassionen, som
skal opføres i Mariehøj Kirke i Silkeborg og i Hirtshals Kirke
henholdsvis den 15. og den 16. marts. Derefter gælder det et
samarbejde med Vokalensemblet GAIA og dirigenten Søren
Kinck Hansen. Der skal opføres korværker af Gabrieli og Monteverdi, dels i Viborg Domkirke til Viborg Internationale Kirkemusikfestival, dels i Sankt Lukas Kirke i Aarhus. Og så medvirker Ensemble Zimmermann for første gang ved Copenhagen
Opera Festival i august. Det bliver med Pergolesis ”La serva
padrona”, eller rettere i Anna Wierøds spritnye oversættelse,
”Stuepigens list”. Bag projektet står foreningen Pauseoperaen.
Stykket er oprindelig skrevet som pauseunderholdning i Pergolesis store, seriøse opera ”Il prigionier superbo”, og det er tankevækkende, at datidens publikum holdt pause fra musikken
– med musik.
Der har gennem årene været en del gæstesolister såsom Jaap
ter Linden, Gottfried von der Goltz og Peter Seymour. Der har
været flere barokdansere – sidst Elizabeth Svarstad, som var

MESTERKURSUS MED RONIMUSWOLF DUO

Nordic Network For Early Opera

16.-17. april Syddansk Musikkonservatorium Esbjerg

inviterer til

Kurset henvender sig til konservatoriestuderende, MGK-elever og musikskolernes talentklasser med interesse for tidlig
musik. Tastespillere (orgel, cembalo) undervises i såvel
solo- som generalbasspil på cembalo. I kurset indgår et koncert-foredrag om opførelsespraksis og afslutningskoncert
med RonimusWolf Duo.
Repertoiret er frit inden for perioden ca. 1550-1775, både
soloværker og kammermusik. Repertoiret meddeles kursusholderne 14 dage i forvejen.

MASTERCLASS

THE GIFT OF SILENCE
- the function of silent time in
acting and singing

Kursusprogram:
Lørdag den 16. april: Kl. 11.00 til 17.00 Undervisning
Kl. 20.00 Opførelsespraktisk workshop-koncert/foredrag med
RonimusWolf Duo

A two day workshop for singers with

Deda Cristina Colonna

Søndag den 17. april: Kl. 12.30 til 17.00 Undervisning
Kl 19.30 Koncert i Treenighedskirken med RonimusWolf Duo

March 19-20 2016, 10-16
KONCERTKIRKEN, COPENHAGEN

Ret til ændringer forbeholdes. I tilfælde af for få deltagere
bortfalder lørdagen, og kurset gennemføres søndag den 16.
april. Dette oplyses 8 dage inden kursusstart.

Tutti exercises and individual coaching on arias or
soliloquies, with strong evidence on pauses and their
expressive and structural function.
Fee: Active participants: 750 dkk for both days.
Passive participants: 100 dkk per day.
Registration and more info: bjornross@gmail.com

Deltagerbetaling: Kr. 500 for to lektioner, foredrag og koncert fordelt på de to dage. For talentskoleelever findes muligheden at kun deltage een dag med een lektion for kr. 350
inkl. foredraget og/eller koncerten.
Tilmelding til: nikolaj@ronimus.dk / mobil +45 40878474
eller lcw@stofanet.dk /mobil +45 23310053. Tilmeldingen er
bindende ved betaling. Tilmeldingsfrist: 30. marts 2016.
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KIRKEMUSIKFESTIVAL I VIBORG
af Henrik Holm
En ny musikfestival har set dagens lys, Viborg Internationale Kirkemusikfestival. Den 1. april til den 10. april, lige efter påsken, vil
kirkemusikken klinge hver eneste dag i 11 dage i kirkerne i Viborg.
Flertallet af koncerterne ligger i de to weekends, som datoerne dækker over. Arrangørerne, som er en forening af organister i Viborg,
har fra starten store ambitioner og har ønsket at lave en festival med
kirkemusik af høj kvalitet og international klasse, hvilket det store
program, da også bærer præg af.

Der bliver lige tid til et hurtig aftensmåltid, inden turen går til Asmild Kirke,
en af landets ældste kirker bygget ca. år
1090. Den fungerede som domkirke for
Viborg indtil 1133. Her er historieluften
tyk, og det passer rigtig fint til det hollandske ensemble LA VIOLETTA, der
sammen med den danske sopran Anna
Maria Wierød kommer med et program,
”JESULEIN SÜSS”, der har musik af nogle af de bedste tyske barokkomponister, og hvor der fortælles om Guds kærlighed og omsorg for menneskene på jorden. LA VIOLETTA er dannet i 2010.
Ensemblet ledes af gambisten Paulina von Laarhoven, og ensemblets
sammensætning til denne lejlighed er 4 gamber, 2 lutter, baroktrombone og sopran.

Dette blads læsere formodes at have en særlig interesse for den
tidlige musik, og i denne gennemgang af godterne vil jeg da også
koncentrere mig om den del af festivalen, som primært finder sted i
den første weekend, og i øvrigt henvise til annoncen med oversigten
over festivalens koncerter og til festivalens hjemmeside:
www.viborgfestival.dk.

Festivalens åbningskoncert fredag den 1. april i Viborg Domkirke er
lagt i hænderne på VOKALENSEMBLET GAIA under ledelse af
Søren K. Hansen og i selskab med ENSEMBLE ZIMMERMANN.
Det bliver en aften med nogle af de bedste italienske komponister
fra første halvdel af det 17. århundrede: Giovanni Gabrieli, Andrea
Falconieri, Claudio Monteverdi og Antonio Bertali.

Søndagens koncert med titlen ”SORG OG TRØST” – ENGELSK
KIRKEMUSIK finder sted i Sortebrødre Kirke, en kirke fra
1200-tallet med interiør fra senbarokkken. Det er renaissancemusik
og nyere musik, der danner grundlag for programmet. Det er i flere
tilfælde musik, der er komponeret over de samme tekster, men med
over 400 år mellem komponisterne. Et spændende og stemningsfyldt program, som fremføres af det norske superkor URANIENBORG VOKALENSEMBLE under ledelse af Elisabeth Holte.

Lørdag den 2. april er der koncerter både om eftermiddagen og om
aftenen, og inden disse kan man møde radiojournalisten Klaus Møller-Jørgensen, der vil gennemgå hele festivalens program.

På de to søndage i festivaldagene vil der være musikgudstjeneste i
Viborg Domkirke og i Sortebrødre Kirke, og i hverdagene er der
orgelkoncerter med hhv. Hanne Kuhlmann, Ejner Nielsen og Ingegerd Bogh. Den rytmiske musik er heller ikke glemt, idet AARHUS
JAZZ ORCHESTRA gæster Vestervang Kirke fredag den 8. april
med et ”spirituelt” program. Solist er Sinne Eeg.
Den sidste weekend indeholder tre koncerter. Det er lykkedes at
få en af verdens førende organister, Olivier Latry fra Notre Dame
i Paris, til at tage en tur til Viborg. Latry er kendt som er fabelagtig improvisator, og med domkirkens fremragende orgel er der lagt
op til en storslået koncert. Lørdag aften er der fransk kormusik i
Houlkær Kirke med Midtjysk Kammerkor og Viborg Kammerkor
og Søren Birch som dirigent. Det hele slutter søndag eftermiddag i
Domkirken med en a capella koncert med DEN JYSKE OPERAS
KOR og Morten Schuldt-Jensen som dirigent.

Lørdagens første koncert tager ARS NOVA COPENHAGEN sig
af, når de under ledelse af Paul Hillier sammenfletter motetter af
Arvo Pärt med satser fra Johannes Ockeghems store messe Missa
Mi-Mi. Ockeghem er det 15. århundredes fransk-flamske kontrapunkt-guru. Pärt er vor tids estiske minimalisme-magiker. Denne
koncert finder sted i Søndermarkskirken og har titlen ”NORDISK
MØDE MELLEM TO MESTRE”.

En lang række fonde, provstiet, kirkerne i Viborg samt Viborg Kommune har gjort det muligt at gennemføre den store festival, og arrangørerne håber naturligvis på at være med til at skabe en tradition.
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CUSTOS - DEN LILLE HJÆLPER
af Bjarke Moe
Navnet er bekendt, især for den, som sidder med dette tidsskrift i hænderne.
Men betydningen af det lille symbol er ikke åbenlys.
Ordet custos er latin og betyder noget i retningen af vagt. På dansk bruges kustode om
en person (ofte på et museum), som holder
opsyn. Spørgsmålet er imidlertid, hvad dette
navn overhovedet har med et tidsskrift for
tidlig musik at gøre. Svaret skal findes ved
at skele til to forskellige historier: én om
bogtrykkerkunst og én om tidlig musikalsk
notationspraksis.
Fra omkring år 1440 oplevedes en revolution i den europæiske
mediehistorie, da teknikkerne til at præge papir med sværte gjorde
det muligt at massefremstille bøger. Store folioark lagdes i en presse
og fik påtrykt først den ene side og derefter den anden. Arket blev
nu foldet, og med eksempelvis to foldninger fremkom otte sider
(kaldet kvartformat). Når alle ark var blevet trykt og foldet, skulle
bogbinderen samle de foldede ark i den rigtige rækkefølge. Ombyttedes arkene, kunne sidetallene fejlagtigt blive 1-8, 17-24, 9-16. Af
hensyn til netop dette sårbare led i processen, var det almindeligt
at angive nederst på en side, hvilket ord (eller stavelse) der fulgte
på den næste side. På den måde kunne bogbinderen se, om to ark
passede sammen.

Ill. 2. Ludvig Holbergs Peder Paars (København 1772). Nederst på siden ses folionummereringen ”A” og fangordet ”Saa”, som er det først ord på næste side.

Hvor custos indenfor bogtrykkerkunst er et levn fra selve fremstillingsprocessen, har tegnet i musiknotation en anden og mere vigtig
betydning for den, der læser indholdet af noderne. Helt konkret er
custos nemlig navnet på det krøllede tegn, som ofte står i slutningen af et nodesystem i ældre noder. Dets udseende varierer meget,
for eksempel hvad angår længden og udformingen af den opadgående streg og selve krøllens højde og længde. Se de mange eksempler rundt om på disse sider. Tegnet har ikke et egentligt dansk
navn, hvorimod det på engelsk hedder direct, på tysk Wächter og
på fransk guidon.
Ligesom tekster med bogstaver, foregår læsningen af noder jo
fra venstre til højre i én linje (kaldet et system) ad gangen. Når
man når til systemets slutning i højre side, fortsætter man på næste
system i venstre side. Hvor læsningen af ordene i en tekst kan variere væsentlig i hastighed uden forståelsesproblemer, er nodelæsning
ofte betinget af en vis jævn hastighed eller i det mindste en vandret
synsbevægelse fra node til node, som er afstemt med musikkens
tempo. I løbet af 1500-1600-tallene blev det mere og mere almindeligt (først i instrumentalmusik og senere i vokalmusik) at bruge
taktstreger for at gruppere et antal noder, hvis varighed tilsammen
udgjorde en takt, en pulsinddeling eller en anden meningsfuld
enhed. Stregerne blev således en hjælp til at overskue det vandrette forløb og gav blikket nogle pejlemærker at orientere sig efter.
Uden taktstreger, derimod, var man afhængig af et ubrudt flow i
læsningen. Af gode grunde ville der i slutningen af et system ske
et afbræk af den vandrette læsning og synet skulle flytte sig langt
til venstre for at fortsætte den vandrette linje. For at skabe en overgang mellem de to systemer, angav custos i slutningen af systemet,
hvilken tonehøjde den første node i det næste system havde. I sig
selv er custos altså ikke en node, men i ordets egentlige betydning
en vogter, som passer på, hvad der sker i det videre forløb. Den
skal ikke spilles, og derfor angiver den heller ikke tonens varighed.
Dens placering giver dog indblik i, om den melodiske linjen fortsætter opad, nedad eller bliver liggende. Ved at angive tonehøjde
giver custos desuden nyttig information til musikeren om, hvilken
tone vedkommende skal forberede sig på at
frembringe. Det kan være afgørende for fingersætning, greb eller lignende tekniske forhold.

Ill. 1. Det trykte folioark kunne foldes en, to, fire (eller flere gange), hvormed der
fremkom hhv. folioformat (2o), kvartformat (4o) og oktavformat (8o).

Sådanne ord trykt nederst på en side kaldtes fangord, og sikrede
således, at siderne blev samlet i den korrekte rækkefølge. Af gode
grunde sås de ofte kun på venstresider ‒ og ofte kun den venstreside, som skulle passe sammen med den første højreside fra det
næste ark. Praksissen gik af mode fra slutningen af 1700-tallet og
faldt helt bort i løbet af 1800-tallet som resultat af nye trykketeknikker. Parentetisk bemærket skal det nævnes, at der også fandtes
andre måder, hvorpå bogbindere kunne orientere sig i sidernes rækkefølge (eksempelvis med en nummerering af arkene), men det vil i
denne sammenhæng føre for vidt at komme nærmere ind på dette.
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Ill. 5. Uddrag af William Byrds Preludium fra Parthenia (London 1613), hvor
custos anvendes i flerstemmig notation.

Afslutningsvis vender vi tilbage til det indledende spørgsmål: hvorfor bærer dette tidsskrift navnet Custos? Oprindeligt var det to forskellige blade, MUSA-bladet og CHM-nyt, der havde hver sin redaktion i hhv. Aarhus og København. Bladene blev sammenlagt, og det
gjorde deres navne til at begynde med også. Man valgte senere at
give læserne mulighed for at foreslå et nyt navn. Tre personer foreslog Custos uafhængigt af hinanden, og den daværende redaktion
og foreningens formand besluttede i fællesskab at omdøbe bladet.
Der blev lagt vægt på, at navnet havde tre forskellige betydninger,
som kunne overføres til den rolle, man ønskede bladet skulle spille:
dels som kustode og vogter af traditionerne, dels som en vagt, hvis
opgave det var at holde udkig (efter relevante nyheder til medlemmerne), og dels en hjælper, som kommer med nyttige anvisninger.
Bladets logo har siden været det lille krøllede symbol, som stadig
pryder forsiden.
Med en omskrivning er custos betegnelsen for noget, der sammenknytter fortiden og fremtiden.

Ill. 3. Billedet viser et såkaldt typetryk (Daniel Friderici, Bicinia sacra, Rostock
1623), som indeholder andenstemme til en tostemmig sats. Custos i slutningen af
første system viser, at den melodiske bølgebevægelse er på vej nedad. Læg mærke til, at
der er en trykfejl i fjerde system. Custos skulle selvfølgelig have stået på næstøverste
linje. Rollen som vogter kommer særligt til udtryk i sidste system, hvor custos ikke
står i slutningen af systemet, men før sidste node. Dette skyldes naturligvis, at den skal
vise tonen, som man skal starte på ved gentagelsestegnets start.

Brugen af custos i musikalsk notation er ikke begrænset til trykte
værker. Således ses de tidligste eksempler i manuskripter fra 1000tallet, hvor tegnet også blev brugt i betydning af en nøgle. Selvom
det oprindeligt blev anvendt i enstemmig notation (eksempelvis i
særskilte stemmer), så man det også anvendt i flerstemmig notation, sågar i partiturer. Tegnet gik af mode i løbet af 1700-tallet,
men blev i visse sammenhænge bibeholdt i sin traditionelle betydning. Man ser tegnet brugt i eksempelvis romerkirkens messebøger fra det 20. århundrede (se billede 4). I moderne tid kan custos
(eller et tegn med samme udseende) bruges uden henvisning til en
bestemt tonehøjde, men mere for at angive, at et musikalsk forløb
fortsætter. I denne brede betydning kan det ses som en musikalsk
pendant til ”etc”.
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- Richard Rastall, art. ”Direct”, i: New Grove Online, www.oxfordmusiconline.com
(besøgt 27. november 2015).

Ill. 4. Introitus til første søndag i Advent fra Graduale Romanum (Paris 1961). De
enstemmige sange anvender custos i den traditionelle betydning. Læg dog mærke til,
at tegnet er væsentlig reduceret i omfang, hvormed det blot er en diskret antydning
af det videre melodiske forløb.
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BOGANMELDELSE

SCHAUSERS MUSIKALSKE UNIVERS
VÆGTIG, MEN KRÆVENDE BOG OM KLASSISK MUSIK OP TIL 1900
af Henrik Døcker

regnes derfor for musikteoriens fader. Platon (427-347 f. Kr.)
skrev om det nyttige i at blive undervist i såvel musik som gymnastik, og grækerne gav skalaerne navn efter lokale folkeslag:
dorisk, frygisk, lydisk og mixolydisk – hvad vi i dag betegner
som de fortidige kirketonearter.
Hvordan musikken i forne tider har lydt kan man kun
rigtig få indtryk af efter indførelsen af noder. Før den tid lærte
menneskenes børn sangene udenad. I 800-tallet begyndte
franske munke at anvende et slags nodesystem, men først med
munken Guido af Arezzo kom der omkr. 1020 rigtig skik på
det. Det var i det franske, eller frankiske, område, at ridderdigterne, også kaldet trubadurer, skød op – den første af slagsen
var Wilhelm IX af Aquitanien.
Men har det nogen mening at ”lede” efter de første komponister i vores forstand af ordet? Det er der utvivlsomt mange
meninger om, men Adam de la Halle (ca. 1245-ca.1306) og
Philippe de Vitry (1291-1361) kunne være et bud, Schauser
kalder Adam Europas første musikdramatiker. Videre føres
læseren ret så ubesværet gennem de forskellige, musikalske
perioder, middelaldermusik, renæssance, barok, wienerklassicisme og romantik. Ligesom man under visse offentlige koncerter knapt registrerer, at man er kommet fra én til en anden
sats.

Søren Schauser: Klassisk! Europæisk musikhistorie fra
begyndelsen til 1900, Berlingske Medie Forlag, 2015.
444 sider. ISBN: 9788771592603.
Berlingskes velfunderede musikanmelder Søren Schauser har i
bogen Klassisk! samlet en overordentlig stor og relevant viden
om Europas musikhistorie fra omkr. år 0 til 1900. Den 50-årige
forfatter har da også de bedste forudsætninger for dette som
uddannet violinist og med en ph.d.-grad fra filosofisk institut på Syddansk Universitet. Bogen former sig som en uendelig lang fortælling om musikkens udvikling med små og store
”holdepladser” ved vigtige komponister, hvis virke kort rekapituleres.
Bogen er forsynet med et udmærket register, hvor komponisternes årstal så også røbes. Men netop dette, at årstallene ikke
indgår i teksten, der ikke er tynget af mange årstal, vanskeliggør
overblikket en kende, sådan som læsningen af bogen skrider
frem. Når forf. dertil ikke fremhæver komponistnavnene fx ved
kursiv, og han i øvrigt ikke opererer med mellemrubrikker inde
i de enkelte kapitler, gør han tilegnelsen lidt sværere.
Men lad os tage nogle strejftog i al den lødige viden,
som værket byder på. Undertitlen på bogen lover ”Europæisk
musikhistorie fra begyndelsen til 1900”, og så er det jo det med
at finde ud af hvornår vi egentlig først kan registrere viden om
musikalsk udøvelse. Matematikeren Pythagoras (570-495 f.
Kr.) fandt en sammenhæng mellem lyd og naturens love og
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De første offentlige koncerter
Igen synes jeg, at han dér lader læseren en smule i stikken –
han er i hvert fald ikke synderlig optaget af at man ligesom
”opdager”, at bogen nu har bevæget sig ind i en ny epoke. Men
han er samvittighedsfuld med at notere hvornår et musikalsk
fænomén første gang dukker op: Således den første opera, Orfeo
af Claudio Monteverdi 1607, uanset forløbere som Jacopo Peri,
Giulio Caccini og Emilio de’ Cavalieri. Der behørigt nævnes.
Monteverdis var den første opera ”af blivende værdi”.
Europas første offentlige koncerter opstod formentlig, da
londoneren John Banister i 1672 bød folk inden for til musik i
sit hjem. Egentlige koncerter med publiceret program skal være
dukket op i Frankfurt i 1712. Forf. forbigår her Dietrich Buxtehudes og hans forgænger Franz Tunders offentlige koncerter i
Lübeck, der under navnet Abendmusik tog sin begyndelse allerede i 1673. Fænomenet strejfes kort andetsteds i bogen, men
uden at læseren kan få færten af hvad det egentlig drejer sig om.
Paris’ concerts spirituelles, begyndende i 1725, nævnes i forbifarten. Men det var altså her, at professionel musikalsk udøvelse
fra næsten udelukkende at være til fyrsters fornøjelse i stort
skala også kom befolkningerne til del.
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Georg Philipp Telemann henregnes til én af højbarokkens
genier og medvirker til at gøre Hamburgs Oper am Gänsemarkt kendt viden om, da han kommer til byen og bliver operadirektør med meget mere. Det kommer dog ligesom tilfældigt i Schausers omtale af ham, uanset den reverens han yder
Telemann. Han kaldes ”stakkel”, fordi han kommer i gæld på
grund af en spillelysten kone; hans livsværk er ”efter sigende
større end Bachs og Händels tilsammen”. Det står dog til troendes, at Telemanns efterladte nodeskat andrager ca. 3600
værker, Bachs ca. 1130, Händels ca. 630. Denne verdens
mest produktive komponist skrev hele tre selvbiografier (han
blev 86 år), ikke kun én, som Schauser antyder ved udtrykket
”selvbiografien”.

Essay-formen blokerer tilsyneladende for almen statistik
Det er på sin plads, at W.A. Mozart vies megen plads – også tal på
hvor mange koncerter, operaer osv. han skrev. Hvis bare forfatteren sådan til husbehov også havde givet lidt statistik for en del
andre betydende tonekunstneres produktion. Men det synes en
frugt af Schausers hvad jeg vil kalde essayistiske form: At formidle
de oplysninger – ud af et hav af tilgængelige informationer – som
nu lige falder ham ind. Den letløbende fortælleform ville med
andre ord brydes, hvis det hele var leveret med mere konsekvens.
Om Rossini bemærkes, at han nok er verdens første komponist, der sælger sine værker, og det vil sige operaer, og kan leve af
salget alene – uden indblanding af velmenende adelsfolk. Hvordan en del komponister fra romantikkens periode stod i gæld
til barokken – og ikke mindst Bach – er velkendt. Gounods Ave
Maria betegner Schauser som ét af romantikkens mest ejendommelige stykker. En ”eksalteret melodi, baseret på 1. præludium
i Bachs Das wohltemperierte Klavier.” Hos Brahms’ 4. symfoni
optræder i finalen en chaconne med 31 variationer med tema fra
Bachs kantate nr. 150 Nach dir, Herr, verlanget ich. Andre komponister har lavet romantiske orkesterversioner med inspiration i
kammermusikalske værker af Bach.
Disse spredte observationer fra det store værk skal ikke
skjule, hvor imponeret anmelderen er over det. Guldgruben af
viden om musikken og dens mestre er imidlertid formidlet på
en måde, der ikke er udpræget publikumsvenlig. Man kan fx
også undre sig over, hvorfor bogen er ganske uden illustrationer,
endsige en tilføjet cd med pædagogisk udvalgte musikeksempler
– det er dog set andetsteds. Måske forestiller forfatteren sig, at
læseren supplerer med Youtube og Google? Kildehenvisninger er
der for resten heller ikke noget af.

EARLY MONDAY

God besked med musikalske førstegangsfænomener
Det højner Schausers lange fortælling, at han medtager en del
historiske og kulturhistoriske omstændigheder for musiklivet.
Således er det interessant at høre, at vore dages strygeinstrumenter stammer fra berejste rytterfolk på Asiens stepper, og
at den lille snegl ved violinens fjerne ende i tidligere tid var
formet som et hestehoved. Blandt de asiatiske strygeinstrumenter, der stadig anvendes, er kinesernes erhu, tyrkernes lyra
og arabernes rebab. Det er i 1500-tallet, at det dybe strygeinstrument spaltes i to slags: viola da gamba og viola da braccio, altså gamben og bratchen (den tyske form af ordet). To
strygeinstrumenter til henholdsvis at holde mellem benene og
”oppe” på armen.
Vi får glimrende besked om de komponister, som man
kunne kalde barokkens store mestre og en hel del om de mellemstore. Om Bach fastslås det prægnant, at han forener reformationens alvor med italienernes livsglæde og franskmændenes flair for farver, Händel går i London ned med et operateater, bliver dertil mærket af sygdom så svær, at det frygtes
at hans komponistkarriere må indstilles. Men varme bade i
Aachen gør underværker, hvorefter skabelsen af Messias viser
sig nærmest som et mirakel – uanset at en del af værket er
genbrug. I modsætning til så mange andre komponister dør
Händel som en holden mand, og hans Messias holder sig –
gennem flere musikperioder efter barokken.
Om Vivaldi konstateres det, at hans hovedrolle i barokkens historie er relativt ny – han var nok kendt og skattet i sin
samtid, fik således bestillinger fra hele Europa, ikke mindst af
operaer, hvoraf han efter eget udsagn skrev 94 (af disse er et
mindretal overleveret, ca. 25 er indspillet i delvis rekonstrueret
udgave), men han blev først rigtig ”genopdaget” lige efter 2.
Verdenskrig – med koncerterne i De Fire Årstider, som Schauser kalder ”verdens mest kendte barokmusik overhovedet”.
Som Händel oplevede Vivaldi imidlertid, at efterspørgslen
efter hans værker svækkedes på grund af nye smagsretninger i
musikken. Han døde i ubemærkethed i Wien i 1741.
Også interessant at høre, at klaveret i store træk skyldes én
mands ideer: En vis Bartolomeo Cristofori fra Padua, der som
leder af italienske Ferdinando de’ Medicis instrumentsamling
i årene omkr. 1700 fik konstrueret et tasteinstrument, hvor
tonen udløses ved et hammerslag og ikke ved at strengen knipses som på cembaloet. Omkring en tredjedel af alle Europas
musikværker er for klaver, får vi at vide. Hvis man skal vælge
musik for blot ét instrument, vil de fleste vel også foretrække
klaveret. Hvorfor det nu forholder sig sådan har lærde tyskere
iflg. Schauser udbredt sig om.

EARLY MONDAY
TIDLIGE MANDAGE på LiteraturHaus
- mødestedet for tidlig musik i København!

MANDAG 1. februar kl. 20.00
VIOLETTE DE NUIT (de/se)

Marthe Perl, Hanna Thiel, Johannes Gontarski

MANDAG 7. marts kl. 20.00

NORDIC BAROQUE BAND (dk/se)

Monica Schmidt Andersen, blokfløjte, Johannes
Jacobsson, violin, Søren Storm, violin, Jeanette Eriksson, violin/viola, Magnus Malmros, cello, Mogens
Fangel Damm, cembalo.

MANDAG 4. april kl. 20.00

LENE LANGBALLE & KETIL HAUGSAND
Hotteterre: Fløjtesuiter

MANDAG 2. maj kl. 20.00

GAMBE CONSORT (de/ch/se/dk)

Brian Franklin, Dagmar Loepthien, Ingeborg Sievers,
Ute Goedecke, Oliver Hirsh - renaissancegamber.
Gambemusik fra italienske hovedstader i det 16. årh.

Entré: 50 kr. • Bar • CD’er og tidsskrifter til salg
Literaturhaus • Møllegade 7 • 2200 København N
EARLY MONDAY støttes af Statens Kunstråd og Københavns Kommune
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Kryds og Terts
Gæt det lodrette kodeord og deltag i lodtrækningen om
skønne CD’er, som tidligere har været anmeldt i Custos.
Der trækkes lod om tre præmier: førstepræmien er fem
CD’er, andenpræmien tre og tredjepræmien én CD.
Send kodeordet i en mail til bjarke.moe@gmail.com
senest den 20. april 2016 kl. 12.00. Herefter vil vinderne få direkte besked. Vindernes navne offentliggøres
i næste nummer af Custos.
Det lodrette kodeord danner navnet på en person, som har
spillet en betydningsfuld rolle for tidlig-musik-bevægelsen.
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BAROKKE BROKKER: SANG OG KLANG
af Henrik Døcker

Kendt og ikke mindst ukendt vokalmusik
fra Italien
Antonio Caldara (1670-1736) hører til
de komponister, som bevægede sig en del
rundt på 1700-tallets Europakort til prestigefyldte stillinger i Venezia, Mantua, Barcelona, Rom og Wien. Blandt hans store
produktion af kantater byder mærket Fra
Bernardo på FB 1405623 på den med titlen
Brutto a Romani, som skildrer den romerske konsul Lucius Junius Brutus, der stillede
sig spidsen for en revolte mod den sidste
romerske konge Tarquinius, som var kendt
for sin brutalitet. Oprørslederen var far til
den mere kendte Brutus, som dræbte Cæsar.
Den lyse italienske bas Mauro Borgioni giver
med sin stemme fylde til dette drama såvel
som i en anden Caldara-kantate Il Diario,
der beretter om hvorledes kong Alexander
en Store (af Makedonien) besejrede den
persiske konge Dareios. (Tekstheftet taler i
øvrigt rask væk om ”Alessandro Magno” ‒
som om vi alle er fortrolig med dette navn!)
Den ligeledes italienske Francesco Baroni
ledsager på cembaloet.
Francesco Stradella (1639-1682) var også en
del på farten efter sine indledende år som
kordreng, instrumentalmusiker på viola og
cello ved Venezias Sankt Markus kirke, foruden kapelmester for hertugen af Mantova,
for siden at levere kompositioner til den
svenske dronning Christina, der som katolik havde slået sig ned i Rom. Hans moral
var imidlertid på flere måder anløben, ikke
alene havde han striber af kærlighedsaffærer,
men i Rom gik han i ledtog med en anden
komponist Carlo Amborgio Lonati for at

bedrage Romerkirken for penge; han tog så
flugten til Venezia, hvor han ernærede sig
som musiklærer. Også her kom han galt af
sted på kærlighedens overdrev, så han forføjede sig til Genova. Straks efter et nyt
ægteskab dér blev han stukket ned på åben
gade. Antagelig et jalousidrab, som imidlertid aldrig er opklaret. ‒ Hans betydning som
komponist var stor. Han skrev i sit 37-årige
liv omkr. 300 værker, deriblandt både oratorier, kantater og instrumentalmusik, der
fik betydning for concerto grosso’ens udvikling. På denne cd beskrives i kantaten Seneca
svenato (den dræbte Seneca) hvorledes den
romerske filosof Seneca, som var den tyranniske kejser Neros privatlærer, blev tvunget til at begå selvmord (som i øvrigt også
blev Neros skæbne siden hen). En anden
kantate, Seneca à Nerone, har delvis samme
tema, men har fokus på, at Nero anklager
Seneca for at deltage i en sammensværgelse
mod ham. Senecas filosofi er, at sjælen først
rigtig bliver fri gennem selvmord. ‒ Små
instrumentalindslag af Benedetto Marcello
og Bernardo Pasquino tjener som afveksling
mellem vokalværkerne.
Giovanni Battista Ferrandini (1709-1791)
var indtil for en snes år siden så at sige
ukendt, selv for inkarnerede barokmusikelskere. Nu kommer der ind imellem
cd’er med hans musik – i det væsentlige
af gejstlig art. Således også Fra Bernardos
FB14012131, hvorpå optræder kantaterne
Il Pianto di Maria Vergine og O spetaccolo
o pur troppo funesto med sopranen Roberta
Invernizzi, der ledsages af orkestret L’Opera
Stravagante plus et særligt gambe-ensemble
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Gambe di Legno. Den første meget smukke
kantate om ”Marias tårer” var i lang tilskrevet Händel (som HWV 234), men siden
1989 står det fast, at Ferrandini er ophavsmanden. Komponisten stammede fra Venezia, men kom som ganske ung til Wittelsbach-familiens kurfyrstelige hof i München
som obo- og fløjtespiller. Han kom til at
tjene under fyrst Karl Albert, en kortere tid
kendt som kejser Karl VIII, og kejser Maximillian.
Med Bonifazio Graziani (1604-1674), som
Naxos på cd’en 8.573256 har udsendt to
oratorier og fem motetter af, rykkes fokus til
Rom og dens omegn. I det maleriske bakkede landskab syd for byen kaldet Castelli
Romani ligger den lille by Marino, hvor
Graziani sammen med den mere kendte
komponist Giacomo Carissimi voksede op.
Han var født i en landsby nær L’Aquila i
Abruzzerne, men flyttede med sine forældre til Marino, hvor den magtfulde familie Colonna også residerede. Graziani blev
præsteviet og siden udnævnt til kapelmester
ved den romerske jesuiterkirke Chiesa del
Gesù. Af pave Innocens X fik han (ligesom
Carissimi) til opgave at komponere gejstlig
musik til det hellige år 1650. De fleste af
hans mange kirkelige værker blev trykt i
hans levetid. Oratorierne Adae og Filii prodigi for to sopraner, tenor og bas, fremføres af Consortium Carissimi under Garrick
Comeauxs ledelse. Det samme gælder de fem
motetter O miracula, Beati Mundo corde,
Venite, audite, Quis dabit capiti meo og Quid
est hoc.
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Som Graziani er Giovanni Lorenzo Lulier (c.
1662-1700) et nyt komponistbekendtskab.
Han var helt og holdent romer. Født og død
i byen. Han viste sig som duelig violinist og
cellist som medlem af Congegazione di Santa
Cecilia og basunist hos Musici di Campidoglio, idet han blev protegé af den magtfulde
kardinal Ottoboni, hvis orkester blev dirigeret af selveste Corelli. Lulier er aktuel med
den første indspilning af hans lange kantate
La Gloria, Roma e valore (Fra Bernardos FB
1505643), førsteopført år 1700, der dels
glorificerer Ottoboni-familien, den afdøde
pave Alexander VIII og dennes oldebarn
Pietro Ottoboni, dels hædrer sørepublikken
Venezias gesandt i Rom tilligemed, at den
priser det nye kristne pavelige Rom. Dog
skulle den i allegorier lovpriste forståelse
mellem Rom og Venezia vise sig kortlivet.
Kantaten fremføres af ensemblet I Musicali Affetti, dvs. sopranerne Lia Serafini
og Chiara Balasso foruden kontratenoren
Matteo Pigato, ledsaget af instrumentalister
under ledelse af Fabio Missagia.

et for tiden typisk højtsvungent og ærbødigt forord – skete på forlag i Halle og
Leipzig 1718. Johann Ernst var så heldig,
at der ved hoffet i Weimar var tilknyttet
et hofkapel på 14 musikere, der dog også
‒ som tekstheftet beretter – havde pligter
som tjenere, sekretærer og skytter.
Men hvem stod i spidsen for dette
kapel? Såmænd Bach! Han var i 1708 blevet
organist ved slotskirken og fik en direkte
ordre til at udfærdige de ovennævnte transskriptioner af den unge fyrstes kompositioner. Allerede som 14-årig havde Johann
Ernst, ledsaget af sin kammertjener og violinlærer, været på en dannelses- og studierejse til Amsterdam og Utrecht, hvorfra han
vendte inspireret hjem. Alt i alt nåede han
at komponere 16 musikværker, inden han
bukkede under for kræft. Anne Schumann
spiller førsteviolin sammen med ensemblet
Fürsten-Musik, der fra cembaloet ledes af
Sebastian Knebel. Forbløffende livfuld, varieret og raffineret musik i glimrende udførelse.

Instrumentalt fra det tyske
Udsendelsen af en komplet indspilning
af fyrst Johann Ernst von Sachsen-Weimars
otte violinkoncerter (på cpo 777 998-2) er
tæt på at kunne kaldes en sensation. Fyrsten, der levede 1696-1715, nåede i sit kun
19-årige liv at gøre stort indtryk på samtiden ved sit enestående musikalske talent
på violinen. Nogle af de otte koncerter har
i årevis blot været kendt gennem transskriptioner for orgel og cembalo, foretaget
af selveste J.S. Bach (BWV 592, 595, 982,
984 og 987) – baseret herpå har man hidtil
kunnet høre indspilninger af rekonstruktioner af de oprindelige violinkoncerter i
mangel af selve noderne.
Nu er noderne imidlertid dukket op,
eller rettere sagt blevet sammenstykket fra
diverse kilder, heriblandt en privat nodesamling og Rostocks Universitetsbibliotek.
Det blev i sin tid givet G.Ph. Telemann i
opdrag at få udgivet den musikbegavede
unge fyrstes violinkoncerter, hvilket – med

Carl Friedrich Abel (1723-1787) ledede
sammen med J.S. Bach-sønnen Johann
Christian Bach i London en koncertrække,
der fra 1765-81 fik navnet Bach-Abel-koncerterne, og som blev Englands første abonnementskoncerter overhovedet. Blandt
Abels i alt 230 værker kan man på cpo 777
911-2 bl.a. nyde to kvartetter (op. VIII/ 2
& 5) og en koncert (op XI/4) for cembalo,
strygere og continuo. Medrivende senbarok
med Hamburger Ratsmusik under gambisten Simone Eckerts ledelse. I tilgift får man
vokale indslag fra Hasse- og Abel-operaer
med sopranen Dorothee Mields.

CUSTOS 1/2016

Af den anden Bach-søn Carl Philipp Emanuel Bach har Brilliant på 2-cd-sættet
95305 udsendt alle hans 11 cembalovariationer, benævnt arioso, menuet, ariette
mv. En del af dem er ganske enkle og vil
blive genkendt af næsten enhver, der har
modtaget klaverundervisning, andre er
interessante ved grundlaget for variationen
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– fx variationerne over Les Folies d’Espagne
eller over en minuet af Locatelli (den sidste
sats af denne komponists op. II/10 f. tværfløjte). Tekstheftet giver god besked med
alle variationernes oprindelse. Den italienske musikolog, pianist mv. Andrea Coen
spiller på hammerklaver i denne version af
variationerne.
Af Johann Georg Linike (ca. 1680-1762)
kan jeg ikke mindes at have noget før.
Musicaphons indspilning (M 56972) af
to af hans koncerter og seks sonater er da
også – som så meget i denne klumme – førstegangsindspilninger. Han stammede fra
en musikerfamilie i Mark Brandenburg og
blev som 20-årig medlem af det kongelige
kapel ved hoffet i Berlin. Han fik undervisning af komponisten Johann Theile, blev
så koncertmester ved hoffet i Sachsen-Weissenfels. Under et to-årigt ophold i London
kom han bl.a. til at spille i Händels orkester
dér for i 1725 at blive koncertmester og
stedfortrædende chef for Oper am Gänsemarkt i Hamburg. Han sluttede sin karriere
med posten som kapelmester ved hoffet i
Mecklenburg-Strelitz. Alle værker på cd’en
har obo med, nogle gange flere oboer, foruden violin, fagot og trompet i forskellige
kombinationer. Den livfulde og letløbende
musik tolkes glimrende af ensemblet Concert Royal fra Köln, dvs. Karla Schröter og
Ulrich Ehret, obo, Gábor Hegyi, trompet,
Lorenzo Gabrile, traversfløjte, Gergö Farkas,
barokfagot, Makoto Akatsu, violin, Rafael
Roth, viola, Hervé Douchy, cello, Thorsten
Drees, kontrabas, Harald Hoeren, cembalo,
og Willi Kronenberg, orgel.
Johann Melchior Molter (1696-1765)
dukker sjældent op blandt nyindspilningerne, men har dog tidligere optrådt i disse
spalter. Også han var født i et ”musikalsk
miljø”, hans far var kantor og blev han
musiklærer. Efter at have været violinist hos
en markgreve i Karlsruhe, tildeltes han et
to-årigt studieophold i Italien, og vendte så
tilbage til et job som kapelmester hos mark-

greven af Baden og hertugen af Sachsen-Eisenach. Efter endnu en italiensrejse vendte
han i 1742 tilbage til Karlsruhe, hvor han
hos markgreven af Baden-Durlach virkede
som kapelmester til sin død.
Han er aktuel med Musicaphons
M56968, der bringer seks koncerter for div.
soloinstrumenter. Vi hører således Stefanie
Kessler i traversfløjte-koncert G-dur, Georg
Siebert i obo-koncert g-mol, Kyrill Rybakov
og Lisa Shklyaver i klarinet-koncerter, A- og
D-dur, Kristian Nyquist i cembalo-koncert
B-dur samt Dmitri Dichtiar i cello-koncert
C-dur. Sidstnævnte dirigerer Gottesauer
Ensemble i denne veloplagt udførelse af indtagende senbarok orkestermusik.
Mærket Tudor har på cd 7182 udsendt seks
orkesterværker af Johann Wilhelm Hertel
(1727-1789), endnu en repræsentant for
senbarokken. Hertel var violinist ved hofkapellet i Mecklenburg-Strelitz, organist
i Stralsund og hofkomponist i Schwerin.
Han skrev et større antal af solokoncerter,
sinfoniaer, kantater, oratorier og cembaloværker. På denne cd spiller barokorkestret
Capriccio under violinisten Dominik Kiefers
ledelse, idet Sergio Azzolini spiller fagot.
Blandt værkerne er tre fagotkoncerter i hhv.
a-mol, B-dur og Es-dur.
Vokalt fra det tysk-sprogede område
Af Gottfried August Homilius (1714-1785)
har Custos ved flere lejligheder omtalt førstegangsindspilninger. Homilius virkede
det meste af sit aktive liv som organist og
kantor ved Frauenkirche i Dresden. Han
efterlod sig omkr. 250 oratorier, kantater og
motetter. På 2-cd-sættet cpo 777 947-2 er
nu udsendt hans Messias, der betegnes som
’et sangdigt for soli, kor & orkester’, men
ikke desto mindre er et fuldgyldigt oratorium. Det opføres af sopranerne Meike
Leluschko og Frederike Beykirch, alten Annekathrin Laabs, tenoren Patrick Grahl, samt
basserne Tobias Bernth og Sebastian Wartig,
Sächsisches Vocalensemble og Batzdorfer Hofkapelle, dirigeret af Matthias Jung.

Den tysk-romerske kejser Leopold I, som
tillige bar titlerne konge af Ungarn, Kroatien og Böhmen, udkæmpede diverse krige,
herunder den spanske arvefølgekrig, men
var tillige en anerkendt komponist: Han
efterlod sig 230 værker, som blev udgivet
sammen med musik af hans ligeså musikalske far, kejser Ferdinand III – af hvem
der også den dag i dag findes indspilninger.
Mærket Fra Bernardo har på FB 1511291
udsendt hans Lutto Universo, der falder i
genren sepolcro, dvs. musik til ”den stille
uge”, altså påsken, og derfor også har betegnelsen faste-oratorium. Leopolds kompositioner opbevares som nogle af den østrigske
musikhistories fornemste klenodier i form
af prægtigt indbundne pergamentmanuskripter i Østrigs Nationalbibliotek i Wien.
Leopold var en betydningsfuld patron
for komponister som Bertali, Giovanni
Bononcini, Kerll og Fux, og hans egen
vicekapelmester i Wien, Antonio Cesti, var
blandt sangerne, da det her omtalte oratorium (på dansk ”Universets dyst”) blev
førsteopført i 1668. Dets allegoriske figurer
repræsenterer de fire elementer: Vand, ild,
jord og luft, der optræder sammen med den
menneskelige natur for at sørge over Kristi
martyrium på korset, idet Guds barmhjertighed dog i sidste øjeblik griber ind og
frelser verden fra undergang. ‒ Syv sangere
og instrumentalensemblet Gambe di Legno
styres i denne indspilning fra orglet af Francesco Baroni.
Pan Classics har i 3-cd-sættet PC 10337
udsendt alle motetter fra op. V af den
schweiziske komponist Johann Melchior
Gletle (1626-1683) – i alt 36 værker. Han
fødtes i det schweiziske Bremgarten, men
opnåede allerede 25 år gammel posten som
domorganist i Augsburg, siden hen blev han
også domkapelmester dér. Han efterlod sig
ca. 250 værker, næsten alle af kirkelig art.
Denne vægtige, betagende og indtil nu i
europæisk sammenhæng oversete musik, er
blevet indspillet over en 15-årige periode af
Musica Fiorita, dvs. ti vokalsolister og et godt

31

30 mand stort orkester bl.a. med anvendelse
af instrumenter som zink, basun, harpe,
dulcian og hakkebræt, alt sammen under
ledelse af cembalisten og organisten Daniela Dolci. Teksten til samtlige latin-sprogede
motetter er vedlagt tysk oversættelse.
Rameau, Barrière, Delalande m.fl.
Jean-Philippe Rameau må anses for fransk
barokoperas ukronede konge. Blandt hans
mange operaer påkalder Temple de la Gloire
sig interesse, eftersom det er den eneste af
hans operaer, hvis libretto skyldes fransk
digterkunst store navn Voltaire. Ricercar har
på RIC 363 udsendt operaen på hvad man
kan kalde en cd-bog med smukke illustrationer og indeholdende to cd’er. Eneste problem hermed er formatet, som umuliggør,
at den kan placeres sammen med ens øvrige
cd’er! Noderne til operaen, som havde premiere i 1745, blev først udgivet 1909, det
var så sent som i 2014, at den franske musikolog Julien Dubruque publicerede den
første kritiske udgave af musikken.
Det kom så denne opførelse af det
belgiske Les Agrémens og Choeur Chambre
de Namur under Guy Van Waas’ ledelse til
gode. Uden de helt spektakulære solister har
indspilningen overvejende fået gode anmeldelser. Operaen blev i sin tid til for at fejre
den franske sejr i slaget ved Fontenoy (nær
Tournai i det nuværende Belgien) ‒ et led i
den spanske arvefølgekrig, som altså udspilledes i de østrigske Nederlande. Der var efter
tidens skik masser af symbolik og underforståede referencer i Voltaires libretto. Voltaire
ønskede imidlertid at udtrykke noget mere
end blot og bar reverens til kong Ludvig XV,
der fra slagmarken vendte tilbage til Versailles. Han fjernede sig også fra den almindelige tendens til at lade kærligheden få en
fremtrædende plads i handlingen. Der var
tale om en såkaldt ballet heroïque, der benyttede sig af historiske skikkelser og ikke mytiske som i en tragédie en musique.
Lettere forvirrende dog, at nogle roller
hedder Bélus, en gud fra Biblen, og Bacchus,
en græsk gud. I handlingen – kort fortalt ‒
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er prinsesse Lydia fra Lilleasien blev bortført
af sin elsker Bélus, som imidlertid viser sig
at være en blodtørstig tyran, hvorfor han er
blev smidt ud af ’Ærens tempel’ (Le temple
de la gloire). Så dukker Bacchus op – en
eksponent for vin, udsvævelser og galskab:
Han får naturligvis ikke lov til at gå ind i det
eftertragtede tempel. Kejser Trajan er taget
til Armenien for at gøre op med tre konger,
som har gjort oprør. I lænker bringes de
tilfangetagne konger til hans hof, men han
viser storsind og giver dem amnesti. I stedet
for at sole sig i ære udtrykker kejseren et
ønske om at se sit folk lykkeligt.
Jean-Baptiste Barrière (1707-47) er aktuel
med to cd’er (Alpha 015 & 220), der bringer halvdelen af hans i alt 24 cellosonater – i
en glimrende udførelse ved Bruno Cocset,
ledsaget af Blandine Rannou, cembalo &
orgel, Emmanuel Balssa, viola & cello, Pascal
Monteilhet, teorbe & guitar, samt Richard
Myron, kontrabas & violone på cd nr. 1, og
af Guido Balestracci, viola, Bertrand Cuiller,
cembalo, Emmanuel Jacques, cello, ovennævnte Robert Myron samt Luca Pianca,
teorbe, på cd nr. 2. Barrière stammede fra
Bordeaux, kom som 24-årig til Paris, hvor
hans ry på violaen og celloen banede ham
vej til det kongelige opera-orkester Académie
Royale de Musique.
Et par år senere blev han tildelt særlige
privilegier af kong Ludvig XV med henblik
på at fremstille kammermusik mv. – man
kan vel sammenligne det lidt med herhjemme at komme på finansloven. Han var
på flere musikalske studierejser til Italien og
gjorde sig siden hen bemærket for sit strålende cello-spil ved de navnkundige Concerts
Spirituelles i Paris. Barrière vandt almindelig
anerkendelse for sine kompositioners fornemme sammensmeltning af fransk og italiensk musikstil, det der er blevet kendt som
les goûts réunis.
Michel Richard Delalande (1657-1726) var
pariser i den periode, hvor kong Ludvig
XIV’s overdådige livsstil betød ekstraor-

CUSTOS 1/2016

dinært gyldne dage for musiklivet og dets
udøvere. Delalande var blandt de mange
musikere, som ville gøre næsten hvad som
helst for at blive en del af hoflivet. Han sang
først i kor, fik kontakt til medlemmer af det
kongelige kapel (Chapel Royale) og havde
held til som 27-årig at blive optaget i orkestret – han havde vundet en konkurrence
om at skrive den bedste musik til salmen
Beati quorum. Han skulle på skift med tre
andre være ansvarlig for den gejstlige musik
ved hoffet i tre måneder ad gangen.
Hermed indledtes en karriere, der
skulle strække sig over fire decennier, hvor
Delalande, bestandig stigende i graderne,
kom til at skrive 70 større kirkelige værker
for soli, kor & orkester. Dertil kom hundreder af andre slags værker: Til scenebrug,
særlig balletter og divertissementer foruden
alle instrumentalværkerne pour le souper du
roi – kongens vidt omtalte aftenmåltider,
der i høj grad var et offentligt anliggende
ved det opulente Versailles-hof. Disse symfonier, som de kaldtes, var bygget på dansesatser. Der findes mange versioner af Delalandes kompositioner, og en vis redigering
af noderne har til brug for mærket Challenges aktuelle cd (CC 72664) været nødvendig. De skyldes her cembalisten Jörg Jacobi,
selv medlem af Elbipolis Barockorchester
Hamburg, som fremfører seks af Delalandes
orkestersuiter. Orkestret består af 12 medlemmer, hvori indgår dirigenten Jörg Jacobi,
som også spiller cembalo.
På Brilliants dobbelt-cd 94790 spiller den
spanske cembalist Yago Mahúgo al den
cembalomusik, Louis-Nicolas Clérambault
(1676-1749) og Louis Marchand (16691732) leverede. Det drejer sig om en række
suiter og nogle småstykker. Clérambault virkede først som organist ved forskellige kirker
i Paris og blev siden tilknyttet musikstaben i
Versailles, mest markant den religiøse institution Saint Cyr. Han skabte sig navn som
udvikler af den franske kantate, men komponerede også en del kammermusik og kirkelige værker. Marchand, der stammede fra
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Lyon, regnedes for sin tids største organist.
Han virkede det meste af sin tid ved en klosterkirke i Paris. Hans heftige temperament
bragte ham ofte i vanskeligheder, én gang
fornærmede han angiveligt selveste kong
Ludvig XV.
Førstegangsindspilninger af Vivaldi,
Locatelli komplet ‒ plus lidt til
Et vigtigt bidrag til forståelsen af Antonio
Vivaldis tidligste kompositioner er blevet
fundet frem af den italienske musikolog
og dirigent Federico Maria Sardelli – og
netop udsendt på cd af Deutsche Harmonia
Mundi på HM 88875127852. Det drejer
sig om en G-dur triosonate f. violin, cello &
continuo (RV 820), en tidlig version af en
a-mol violinkoncert (RV 522a) og en a-mol
sonate f. 2 violiner, viola & continuo (RV
Anh. 107a). Sardelli overtog i 2007 arbejdet
med at katalogisere nyfundne Vivaldi-værker som en fortsættelse af det banebrydende
arbejde, den danske musikolog Peter Ryom
havde igangsat gennem Ryom-fortegnelsen
over Vivaldis kompositioner, kendt som RV.
Førstnævnte værk tiltrak sig Sardellis
interesse blandt en større samling noder,
hans kone Bettina, der også er musikolog,
havde skaffet sig kopier af forskellige steder i
Europa. Kopistens håndskrift lignede den på
andre Vivaldi-noder, og da verdens førende
Vivaldi-ekspert, professor Michael Talbot,
Liverpools Universitet, sagde god for autenticiteten, manglede egentlig kun, at det italienske Antonio Vivaldi Institut i Venezia gav
noderne det blå stempel – og det gjorde det.
Kopien skyldtes i øvrigt komponisten Georg
Pisendel, der var elev af Vivaldi og siden tilknyttet Hofkapellet i Dresden.
RV 820 kan betragtes som Vivaldis
tidligste værk, og vækker interesse blandt
Vivaldi-eksperterne, fordi det illustrerer de
påvirkninger fra hans samtidige: Corelli,
Bonporti og ikke mindst Torelli, som endog
menes at have været komponistens violinlærer. Den spændende nyfundne musik – herunder endvidere d-mol violinkoncerten RV
813 ‒ som på en måde både peger bagud og

fremad, fremføres på originalinstrumenter
af det brillante barokorkester Modo Antiquo,
som blev grundlagt i 1987 af ovennævnte
Sardelli og også her dirigeres af ham. Bedre
kan det næppe blive.
Mærket Brilliant har med 21-cd-boksen, udgørende al musik af Pietro Locatelli
(1695-1764) på det nærmeste overgået sig
selv i volumen. Det har alt sammen været
indspillet før, noget af det endog af Brilliant
selv, men med andre kunstnere. Igennem
alle de første otte opus’er er det den unge
russisk-fødte Igor Ruhadze, i dag hollandsk
statsborger, der spiller soloviolin og leder
Ensemble Violini Capriccio, mens det på de
sidste tre er hollænderen Jed Wentz, der spiller solofløjte og leder Musica ad Rhenum.
Uden for opus byder denne gigantindspilning på to nok for de fleste helt ukendte violinkoncerter, der dog ikke tilnærmelsesvis er
på højde med Locatellis mesterstykke L’Arte
del Violino, op. III/1-12.
Locatelli, der stammede fra Bergamo, er
eksemplet på det musikalske vidunderbarn,
som i kraft af dette skaffede sig international
berømmelse i sin levetid og blev en holden
mand. Som 14-årig spillede han i violin i sin
hjembys domkirkekapel, snart efter tog han
til Rom, hvor han studerede under Giuseppe
Valentini og muligvis Corelli. Han gjorde
sig som violinist i de adelige kredse og fik
sin opus I udgivet i Amsterdam, anerkendt
for sine nodetrykkerier på den tid. Et par år
var han i Mantua tilknyttet hoffet for landgreven af Hessen-Darmstadt. Så gik turen til
München, Frankfurt, Berlin og Kassel, men
i 1729 var det slut med det omflakkende liv
til fyrstehusene.
Han slog sig ned i Amsterdam – han
var draget af de veldrevne forlag, som samtidig var trykkerier med evne til første klasses nodetryk. Han underviste og dirigerede
amatørorkestre i byen, men skaffede sig især
gode indtægter ved salg af sine kompositioner, såmænd også fra sin private bolig (hvad
der dog ikke var usædvanlig dengang (sml.
fx Holberg og Bach!)). Locatellis violinkon-

certer er særdeles krævende, ikke mindst de
24 capriccier ‒ flere af dem ganske lange ‒
som er tilføjet hans berømte op. III. De kom
direkte til at inspirere Paganinis 24 capriccier, udgivet 70 år efter Locatellis. Både
koncerterne (op. I, III, IV og VII) og sonaterne, dels for violin, dels for fløjte, afspejler
at musikstilen flyttede sig i hans levetid, fra
den kontrapunktisk forankrede barokform
til rokoko eller såkaldt galant stil.
Pietro degli Antoni (1639-1720) vil være et
nyt bekendtskab for de fleste. Brilliant har
på cd’en 95118 udsendt alle 12 violinsonater i hans op. IV – spændende og spændstig
musik, vil jeg sige. Allerede i en ung alder
gjorde han sig bemærket som en strålende
zink- og violinspiller, så han som 14-årig
tilknyttedes sin fødeby Bolognas San
Petronio-kapel, der blev dirigeret af komponisten Maurizio Cazzati. Som 27-årig
indtrådte han i byens prestige-fyldte Accademia Filharmonica, der eksisterer den dag
i dag. Han komponerede mængder af kammermusikalske værker foruden kantater og
oratorier og forblev i Bologna hele sit liv.
Han var personlig ven med Corelli og spillede under Torelli, hvis navn uløseligt er
knyttet til S. Petronio. Alessandro Ciccolini
spiller violin, ledsaget af Il Coro d’Arcadia,
dvs. Alberto Guerrero, cello, Franco Pavan,
teorbe, Francesco Barioni, cembalo, og Vincenzo Allevato, orgel.
Brilliant har på én af sine mange bemærkelsesværdige udgivelser nu en 4-cd-blok
(95161) med den samlede produktion af
musik for tasteinstrumenter af Domenico
Alberti (1710-1740). Han har hidtil alene
været kendt for den såkaldte ”alberti-bas”,
hvor akkorderne i et akkompagnement
bliver brudt, så tonerne spilles efter hinanden og ikke samtidig. Bemærk, at flere andre
italienske Alberti’er har vist kompositoriske
evner, således Ignacio (1644-1685) og Giuseppe Matteo (1655-1751), af hvilke der i
dag findes indspilninger.
Men altså Domenico Alberti var mand
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for 35 musikværker for tasteinstrument, der
af italieneren Manuel Tomadin fremføres
på såvel orgel som fortepiano og cembalo.
Alberti kom til verden i Venezia, hvor han
havde den berømte komponist Antonio
Lotti som lærer. Han gjorde sig først bemærket som sanger, og det var i denne egenskab,
at han i 1737 begav sig til Rom for at finde
ansættelse hos markis Giovanni Carlo Molinari. Han skrev også motetter og anden
vokalmusik, men det var og blev Alberti-bassen han blev kendt på: Efter at denne
bas var introduceret af komponisten Anton
Maichelbeck tog mere kendt musikskikkelser som Platti, Galuppi, Haydn, Mozart og
Beethoven den op.
Af den just nævnte Baldassare Galuppi
(1708-1785) har Brilliant på cd 95253 netop
udsendt hans seks cembalosonater op. I, fint
fremført af italieneren Andrea Chezzi. Der er
nok af tage af, eftersom komponisten skrev
over 160 af denne type sonater, lidt under
en tredjedel af hans endnu mere kendte
landsmand Domenico Scarlatti. Men han
skrev meget andet, således over 100 operaer,
koncerter og kirkemusik. Efter sit fødested,
øen Burano i den venetianske lagune kaldtes
han ofte ”Il Buranello”. Gennem hele livet
bevarede han offentlige stillinger ved Venezias kirker og religiøse institutioner, først og
fremmest Sankt Markuskirken – men hyppigt var han på farten – til Wien, London og
Sankt Petersborg.
Af den ligeledes ovennævnte Giovanni Benedetto Platti (1697-1763) er på Arcana A 375
udsendt tre koncerter for cembalo, strygere
& continuo (c-mol, G- og A-dur) plus to
obo-sonater, (begge c-mol) brillant fremført
af cembalisten Luca Gugliemo og oboisten
Paolo Grazzi. Koncerterne er blandt de
første for cembalo & strygere. Platti stammede som så mange andre barokkomponister fra Venezia, hvor han modtog undervisning i sang, obo og violin. I Siena lærte
han hammerklaveret at kende og begyndte
umiddelbart at komponere for dette instru-
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ment. Et par år var han oboist hos fyrstebiskoppen af Würzburg og i denne by blev
han til sin død. Her ernærede han sig som
sanger og violinist, idet han også underviste.
Mærket Passacaille har på cd 1013 med
titlen ’Naples 1759’ samlet en lille buket
af senbarok italiensk kammermusik, hvor
Pietro Pullj (ca. 1710-1759) er det nye navn,
man skal mærke sig. De tre blokfløjtesonater af ham er ikke nærmere identificeret,
men Custos har fået opsporet, at de står i
hhv. B-dur, F-dur og g-mol. Som tekstheftet bemærker var blokfløjtemusik ved at
miste sin attraktion i europæisk offentlighed
omkring midten af det 18. årh., ja barokmusikepoken var ved at klinge ud. Der
udkom dog stadig blokfløjtekompositioner
efter 1750, så som dem af C.Ph.E. Bach og
Quantz. Takket være den brasiliansk-fødte
blokfløjtenist Inês d’Avena kan denne cd
byde på nogle blokfløjtesonater, som hun
selv for et par år siden fandt i biblioteket
til San Pietro a Majella, en kirke i Napolis omegn. Pullj var medlem af det kongelige kapel ved hoffet i kongeriget Neapel,
man forstår som en fremragende lutspiller.
Sammen med ensemblet La Cicala (cikaden), dvs. cellisten Rebecca Rosen og cembalisten Claudio Barduco Ribeiro, spiller Inês
d’Avena også et par blokfløjtesonater af de
mere kendte komponister Francesco Mancini og Francesco Durante.
Bach og Händel mv.
I den forløbne efterårskoncertsæson har
barokmusikken to giganter, Händel og J.S.
Bach fyldt ikke så lidt. Særlig skal fremhæves to Händel-oratorier, som sjældent
kommer til opførelse: Samson i Københavns
Domkirke og Israel i Egypten i Musikkonservatoriers koncertsal. Det er svært at
spare på superlativerne, såvel til Københavns
Drengekors Samson, dirigeret af Ebbe Munk
som Concerto Copenhagens Israel i Egypten,
dirigeret af Lars Ulrik Mortensen.
Drengekoret sang til domkirkens 800.
kirkemusikaften, og Concerto Copenhagen
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kunne fejre 25 års jubilæum, hvorfor dronning Margrethe overværede begge koncerter. De mange strålende vokalsolister skal
ikke opregnes her, men det bør måske lige
nævnes, at den fremtrædende koncertmester til striber af barokkoncerter, Peter Spissky, medvirkede ved begge. 		
Københavns Drengekor markerede sig
fra 1920’erne gennem de såkaldte fredagskoncerter i Christiansborg Slotskirke, men
flyttede i 1959 til domkirken. Koncerterne
fik umålelig stor betydning for offentlighedens kendskab til klassisk musik fra
Palestrina over Bach og Händel til Mozart.
Concerto Copenhagen – som omtales nærmere andetsteds i dette nr. af Custos – havde
allieret sig med Nederlands Kamerkoor ved
opførelsen af Israel i Egypten, der – i modsætning til Samson – er præget af overordentlig mange korindslag og relativt få arier
og recitativer. Det nederlandske kor kunne
forresten også fejre et jubilæum, idet det har
eksisteret i 75 år. Til denne koncert medvirkende et meget stort antal sangere og
instrumentalister – sammenlagt omkr. 60.
Det skal også med, at Concerto Copenhagen nylig – på 2-cd-sættet cpo 777 851-2 ‒
har udsendt sin anmelderroste indspilning
af Bachs Messe i h-mol (BWV 232).
Men ellers må det noteres, at Enghave Barok
ved koncerter i november og januar med
sikker hånd opførte en række Bach-kantater BWV 62 Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 16 Herre Gott, dich loben wir,
BWV 140 Wachet auf, ruft uns die Stimme,
BWV 65 Sie werden aus Saba alle kommen,
BWV 123 Liebster Immanuel, Herzog der
Frommen og BWV 233 Missa brevis F-dur.
De sidste to hører til Helligtrekongers-kantaterne.
I anledning af denne højtid bragte Holmens
kirke traditionen tro flere Vivaldi-værker så
som hans Concerto grosso a-moll f. 2 violiner, cello, strygere & continuo (RV 578) og
kantaten Nulla in mundo pax sincera, hvor
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sopranen Monica Stevns gjorde indtryk ved
en vældig fyldig stemme. Holmens Barokensemble med Jesenka Balic Zunic som koncertmester sørgede for det instrumentale.
Også Vivaldi var på programmet – og kun
ham – ved en koncert med Copenhagen
Soloists i Holmens Kirke. Her kunne man
lytte til en overbevisende fremførelse af de
kirkelige vokalværker Dixit Dominus (RV
595), Magnificat (RV 610) og Gloria (RV
589) samt concerto grosso E-dur per il santissimo natale, dvs. Vivaldis ’julekoncert’,
der dog også bærer titlen Il riposo (hvilestedet).
Anden italiensk barokmusik kunne høres
ved flere af Trinitatis Kirkes fredagskoncerter, således af Andrea Gabrieli, Giovanni
Cima, Barbara Strozzi, Monteverdi og Carissimi ved en koncert, hvor Trinitatisensemblet omfattende sopranerne Camilla Toldi
Bugge, Annemette Pødenphandt og Rikke
Lender, kontratenoren Morten Grove Frandsen, tenoren Rasmus Knive, bassen Rasmus
Kure Thomsen, cellisten Kjeld Steffensen foruden Lars Baunkilde på violone og Søren
Chr. Vestergaard på orgel medvirkede.
Københavns Drengekor gennemførte i Garnisons Kirke en anden bemærkelsesværdig
koncert, hvor tre sjældent hørte vokalværker af Georg Philipp Telemann var på programmet: Hans såkaldte Latinske Magnificat C-dur (TWV 9:17), foruden to kantater
Saget der Tochter Zion (TWV 1:1235) og
Uns ist ein Kind geboren. TWV-numrene
fremgik ikke af programmet og skyldes her
Custos, som imidlertid har været afskåret
fra at angive det for sidstnævnte kantate,
idet der findes seks Telemann-kantater
med titlen Uns ist ein Kind geboren (TWV
1:1450-55). I det hele taget er koncertprogrammer desværre fortsat noget mangelfulde. Sopranen Anna Jobrant, mezzosopranen Kristin Mulders, tenoren Nicolai Nørgaard Christensen samt barytonerne Thomas
Storm og Lauritz J. Thomsen medvirkede.

GRÆNSELØSE GODBIDDER - NYHEDER FRA UDLANDET
af Bjarke Moe

BYENS LYD
Foretag en interaktiv spadseretur gennem de historiske gader i
Granada eller Sevilla. Stop op i en instrumentbyggers værksted,
se tegninger og lyt til musikken fra instrumenterne. Eller besøg et
skuespilhus omkring år 1600, hør musikken og kig på noderne.
Tanken bag websiden Historical soundscapes of Andalusia (c.1200 –
c.1800) er at give internetbrugeren mulighed for at udforske byens
lyd og dét, som man kalder byens soundscape, nemlig høresansens
pendant til synssansens ”landskab”. Hvordan lyder byen? Hvor
og i hvilke sammenhænge har man brugt musik? Et bykort viser
konkrete geografiske steder, hvortil der er knyttet videoer, lyd og
billeder. Den digitale platform er på engelsk og spansk og indeholder materialer til mange timers opdagelsesrejse i den andalusiske
lydhistorie.
Se mere: http://www.historicalsoundscapes.com

BACHFEST LEIPZIG
Fra 10. til 19. juni 2016 afholdes Bachfest i Leipzig. Under titlen
”Geheimnisse der Harmonie” (dansk: Harmoniens hemmeligheder) vil festen stille skarpt på musikkens evne til at fortolke og
forstærke det talte ord. Den 18. juni afholdes kantatedag, hvor
11 kantater fra Bachs tidlige år i Leipzig 1723/24 vil blive spillet.
Desuden fremføres to forskellige versioner af Matthæuspassionen, nemlig Bachs oprindelig og Mendelssohns fra 1841, førstnævnte under ledelse af John Eliot Gardiner. Se det righoldige
program her: http://www.bachfestleipzig.de
NYE NODEUDGAVER
En række nodeudgaver har set dagens lys i den seneste tid. Den
samlede udgave af Alessandro Grandis (1586-1630) værker
er under udgivelse, og senest er hans fjerde bog med motetter
(1616) udkommet. Udgivelsen forestås af The American Institute
of Musicology.
Ercole Pasquini (ca. 1550-før 1620), Frescobaldis forgænger som organist ved Cappella Giulia, efterlod sig et betydeligt
antal værker for tasteinstrument. En ny udgave i to bind af disse
værker er nu udkommet med Paul Keyton som redaktør. Udgivelsen er kommet i serien Monumenti Musicali Italiani.
Seks kantater af Alessandro Stradella (1639-1682) er
udkommet på Bärenreiter Verlag i serien Concentus Musicus, bind
15. Værkerne er bevaret i manuskripter, som senest tilhørte den
italienske komponist Gian Francesco Malipiero.
Den samlede udgave med 400-års fødselaren Johann Jacob
Frobergers (1616-1667) samlede værker er nu komplet og er
udkommet i 11 bind på Bärenreiter Verlag. 10 bind indeholder
værker for tasteinstrument, og det sidste omfatter ensemble-værker og en værkfortegnelse.
Som led i den samlede udgave af Heinrich Schütz’ (15851672) samlede værker er to bind med større kirkelige værker
nu udkommet. Den første samlede Schütz-udgave påbegyndtes
i 1885 ‒ i 300-året for Schütz’ fødsel. I 1955 indledtes arbejdet med ’den nye Schütz-udgave’, som fremstilles i samarbejde
med Det Internationale Heinrich Schütz Selskab. Det samlede
omfang af udgaven er 44 bind, og i skrivende stund meddeler
forlaget, at der mangler at udkomme seks bind med bl.a. lejlighedsværker.

BACHS ELEVER
I forbindelse med et forskningsprojekt om J.S. Bachs elever fandt
den tyske musikforsker Michael Maul tilbage i 2013 et brev, som
gav et interessant indblik i Bachs virke ved Thomaskirken i Leipzig. Her var han som bekendt kantor 1723-1750 og var dermed
ansvarlig for musikken i byens kirker. I det nyopdukkede brev fra
1751 anfører en tidligere Bach-elev Gottfried Benjamin Fleckeisen,
at han som medlem af koret i Thomaskirken 1744-1746 ledede og
dirigerede opførelser i kirkerne i stedet for kantoren. Ifølge Maul
peger dette således på, at Bach ikke passede sit arbejde. Der er kun
bevaret få kirkelige værker fra det sidste tiår af Bachs liv. Eftertiden
har betragtet værkerne som bortkomne, men i lyset af de nye oplysninger tyder det for Maul på, at de måske aldrig blev komponeret.
Udforskningen af Bachs
elever har også afsløret identiteten
af forfatteren til talrige tekster i
Bachs kantater. Disse og lignende
nyheder fra Bach-forskningen
afsløres løbende på Bach-arkivets
hjemmeside, ligesom kilder gøres
tilgængelige i forbindelse med
portalen Bach Digital.
Se mere: www.bach-leipzig.de/de/
bach-archiv/forschungsinstitut
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KONCERTKALENDER
marts - maj 2016

ØST FOR STORE BÆLT
Gesualdo - Madrigaler
Torsdag 3/3 kl. 20.00
Studentergården, København
Vokalensemblet Musica Ficta, Bo
Holten, dir.
Madrigaler fra bog 1-6 (E)
Sankt Annæ Pigekor
Fredag 4/3 kl. 16.30
Trinitatis Kirke, København
Sankt Annæ Pigekor, dirigent Anne
Marie Granau. Søren Christian
Vestergaard, orgel.
Kantater af Vierdanck og Buxtehude (G)
Hamlet revisited
Lørdag 5/3 kl. 14.00
Kulturværftet Helsingør
Agnethe Christensen, sang, gusli,
klokker, Ida Bach Jensen kontrabas,
elektronik.
Cembalo Duo
Lørdag 5/3 kl. 16.00
Sankt Johannes Kirke, København N
Angela Wertenbach, Anders Danman.
Cembalo Duo
Søndag 6/3 kl. 16.00
Esajas Kirke, København Ø
Angela Wertenbach, Anders Danman.
Early Monday
Mandag 7/3 kl. 20.00
LiteraturHaus, København N
The Nordic Baroque Band: Monica
Schmidt Andersen, blokfløjte, Johannes Jacobsson, violin, Søren Storm,
violin, Jeanette Eriksson, violin/viola,
Magnus Malmros, cello, Mogens
Fangel Damm, cembalo. (E)
J.S. Bach: Johannespassionen
Tirsdag 8/3 kl. 19.30
Sankt Pauls Kirke, København K
Sankt Pauls Kammerkor, Barokensemblet Originalerne.org. Nina Bols
Lundgren, Linnéa Lomholt, Rasmus
Gravers Nielsen, Adam Riis, Steffen
Bruun, dir: Torsten Nielsen. (E)
J.S. Bach: Johannespassionen
Torsdag 10/3 kl. 19.30
Vangede Kirke, Gentofte
Sankt Pauls Kammerkor, Barokensemblet Originalerne.org. - se 8/3
Concerto Copenhagen
Fredag 11/3 kl. 20.00
Garnisons Kirke, København
Sophie Junker, sopran, Concerto
Copenhagen, Lars Ulrik Mortensen.
Bach, Telemann, Handel, Buxtehude

CUSTOS 1/2016

Concerto Copenhagen
Lørdag 12/3 kl. 16.00
Vor Frue Kirke, Nyborg
Dir: Lars Ulrik Mortensen - se 11/3

Haydn: Jesu syv ord på korset
Onsdag 23/3 kl. 19.30
Frederiksværk Kirke
CoMa-kvartetten

Buxtehude: Membra Jesu Nostri
Lørdag 12/3 kl. 16.00
KoncertKirken, København N
Copenhagen Soloists, Anna Wierød,
Christina Larsson, Nana Bugge Rasmussen, Adam Riis, Steffen Bruun.
Dir: Jonathan Ofir. (E)

Gesualdo - Tenebrae Responsorier
Onsdag 23/3 kl. 19.30
Esajas Kirke, København
Musica Ficta & Bo Holten.
Bach: Johannespassionen
Torsdag 24/3 kl. 16.00
Garnisonskirken, København K
Concerto Copenhagen

Lalande: ”Lecons de tenebre”
Fredag 18/3 kl. 17.00
Frederiksberg Kirke
Elisabeth Holmertz, sopran, Hanna
Thiel, gambe, Fredrik Bock, lut, Allan
Rasmussen, orgel. (G)

Bach: Matthäuspassion
Torsdag 24/3 17.00
Roskilde Domkirke
Johanna Winkel, Geneviève Tschumi,
Andreas Post, Martin Berner, Andreas
Heinemeyer, Flensburger Bach-Chor,
Concerto Farinelli, dir: Matthias Janz.

Bach: Matthæuspassionen
Fredag 18/3 kl. 19.00
Københavns Domkirke
Københavns Drengekor, Domkirkens
Barokensemble, dir: Ebbe Munk.

Haydn: Jesu syv ord på korset
Fredag 25/3 kl. 10.00
Klostermarkskirken, Ringsted

Haydn: Jesu syv ord på korset
Tirsdag 18/3 kl. 19.30
Sct Thomas Kirke, Frederiksberg
CoMa-kvartetten: Fredrik From,
Julia Dagerfelt, Rastko Roknic, Kjeld
Steffensen.

J. S. Bach: Johannespassionen
Fredag 25/3 kl. 16.00
Frederiksborg Slotskirke, Hillerød
Camilla Toldi Bugge, sopran Rikke
Lender, alt, Rasmus Gravers Knive,
tenor, Emil Lykke, tenor, Steffen
Bruun, bas, Teit Kanstrup, bas. Frederiksborg Slotskirkes Kantori, Barokorkester, Frederiksborg Sognekor.
Dir: Sven-Ingvart Mikkelsen (E)

Ars Nova Copenhagen
Søndag 20/3 kl. 20.00
Garnisonskirken, København K
Ars Nova, dir: Paul Hillier.
Desprez, Ruders, Rihm, von Bingen (E)

Couperin: Lecons de Tenebres
Fredag 25/3 kl. 20.00
Trinitatis Kirke, København
Camilla Toldi Bugge, sopran, Rikke
Lender, mezzosopran. Mogens
Rasmussen, gambe, Søren Christian
Vestergaard, orgel.

Buxtehude: ”Membra Jesu nostri”
Mandag 21/3 kl. 16.30
Trinitatis Kirke, København
Trinitatis Ensemblet, Trinitatis
Barokensemble, dir. Søren Christian
Vestergaard. (G)

Haydn: Jesu syv ord på korset
Lørdag 26/3 kl. 16.00
Mogenstrup Kirke, Næstved
CoMa-kvartetten

European Day of Early Music
Mandag 21/3 kl. 17.00-23.00
KoncertKirken, København N
Valentina Marghinotti (it), Renaissance Singers (uk), Blackguard
Consort (se/dk), Odd Size (se). (E)

Pergolesis Stabat Mater
Lørdag 26/3 kl. 16.00
Farum Kirke
Lea Quortrup, sopran, Morten Grove
Frandsen, kontratenor, Troels Roland,
orgel.

Pergolesis Stabat Mater
Tirsdag 22/3 kl. 16.30
Trinitatis Kirke, København
Trinitatis Ensemblet, Annemette
Pødenphandt, sopran, Morten Grove,
kontratenor, Søren Christian Vestergaard, orgel. (G)

Kantategudstjeneste
Søndag 27/3 kl. 10.30
Trinitatis Kirke, København
Trinitatis Kirkekor og Barokensemble
Organisterne Bine K. Bryndorf og
Søren Christian Vestergaard, orgel.
J.S. Bach:”Christ lag in Todesbanden”

Haydn: Jesu syv ord på korset
Tirsdag 22/3 kl. 19.30
Kingos Kirke, København
CoMa-kvartetten.
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Middelalderlaboratorium
Torsdag 31/3 kl. 19.30
Metronomen, Frederiksberg
Agnethe Christensen, sang, gusli,
klokker. Josefine Cronholm sang,
trommer, kalimba, Anna Kruse, sang,
keyboard. (E)
Ærkeenglen fra Rom
Søndag 3/4 kl. 15.00
Præstebro Kirke, Herlev
Jens Solgaard, barokviolin, Maria
Solgaard Holm, barokviolin, Kjeld
Lybecker Steffensen, barokcello
Leif Meyer, cembalo.
Corelli, Muffat og Telemann m.fl.
Book of H/ours
Søndag 3/4 kl. 16.00
Værløse Kirke
Agnethe Christensen, sang, gusli,
klokker, Leah Stuttard, middelalderharpe, sang.
Renæssance kormusik
Søndag 3/4 kl. 16.00
Mariendals Kirke, Frederiksberg
Klerkekoret, dir: Niels Danielsen.
Early Monday
Mandag 4/4 kl. 20.00
LiteraturHaus, København N
Lene Langballe, fløjter, Ketil Haugsand, cembalo, Helle Sørensen, cello.
Hotteterre: Fløjtesuiter (E)
Johann Jacob Froberger
Fredag 8/4 kl. 17.00
Frederiksberg Slotskirke
Joanna Boslak-Gorniok, cembalo. (G)
Bach for barokviolin og cembalo
Onsdag 13/4 kl. 20.00
Garnisonskirken, København K
Kathleen McIntosh, cembalo, Stephen Redfield, barokviolin. (E)
Escarramán - tegneserieopera
Torsdag 14/4 kl. 19.30
Fredag 15/4 kl. 19.30
Lørdag 16/4 kl. 19.30
Søndag 17/4 kl. 15.00
Hofteatret, København K
Via Artis Konsort: Signe Asmussen
& Christina Larsson Malmberg,
sopran, Hilde Karlsen, flamencosang,
Anne Marie Høst Mortensen, harpe,
Mogens Rasmussen, gambe, Ernesto Manuitt, cuatro, Julie Andkjær
Olsen, dans, Enrique Rivera, slagtøj,
Poul Udbye Pock-Steen, cembalo,
fløjter, ledelse m.fl.
Spansk barokmusik (E)

Hildegard af Bingen
Fredag 15/4 kl. 17.00
Frederiksberg Kirke, Frederiksberg C
Graabrødre Kammerkor. (G)
Musikgudstjeneste
Søndag 17/4 kl. 10.30
Trinitatis Kirke, København
Trinitatis Kirkekor. Camilla Toldi
Bugge, sopran, Merete Steffensen,
violin, Klaus Bjørn Olsen, trompet.
Buxtehude og Monteverdi m.fl. (G)
Forårskoncert
Søndag 24/4 kl. 15.00
Birkerød Kirke, Birkerød
Mogens Rasmussen, gambe, Mark
Zeidler, traverso, Angela Wertenbach,
cembalo & orgel.
J.P. Bach, Telemann, Jaques, Hotteterre
Onsdagskoncert
Onsdag 27/4 kl. 17.00
Garnisonskirken, København K
Studerende fra Musikkonservatoriet.
Hotteterre, Rameau, Corelli m.fl. (G)
Early Monday
Mandag 2/5 kl. 20.00
LiteraturHaus, København N
Brian Franklin, Dagmar Loepthien,
Ingeborg Sievers, Ute Goedecke,
Oliver Hirsh, renaissancegamber.
Gambemusik fra forskellige italienske
hovedstader i det 16. århundrede (E)
Escarramán - tegneserieopera
Onsdag 4/5 kl. 20.00
Elværket, Holbæk
Vi Artis Konsort - se 14/4
Bachs h-mol messe
Torsdag 5/5 kl. 19.30
Koncerthuset DR, København
DR VokalEnsemblet, Le Concert
Lorrain, Dir: Marcus Creed. (E)
J.S. Bach: Himmelfartsoratorium
Torsdag 5/5 kl. 19.30
Vor Frue Kirke, København K
Københavns Drengekor, Domkirkens
Barokensemble, dir: Ebbe Munk.
samt Telemann: Die Auferstehung und
Himmelfart Jesu, TWV 6:6
Ars Nova Copenhagen
Fredag 6/5 2016 kl. 16.30
Trinitatis Kirke
Ars Nova, dir. Paul Hiller.
Hildegaard von Bingen m.fl.
Hildegaard-koncert
Fredag 6/5 kl. 20.00
Trinitatis Kirke, København
Det danske Hildegaard Ensemble.
Musik af Hildegaard von Bingen (G)
Concerto Copenhagen
Lørdag 7/5 kl. 16.00
Garnisons Kirke, København
Concerto Copenhagen, Sophie
Junker, sopran,Tea Bendix, illustratør,
Anne Sophie Jørgensen, spirituel
lærer.

Barsanti og Veracini
Fredag 13/5 kl. 17.00
Frederiksberg Slotskirke
Camilla Bachhausen, blokfløjte, Allan
Rasmussen, cembalo.

Pergolesis ”Stabat Mater”
Onsdag 16/3 kl. 19.30
Herning Kirke
Det Jyske Barokensemble, MidtVest
Pigekor.

Tuva Semmingsen & Peter Spissky
Tirsdag 17/5 kl. 19.30
Herlufsholm Kirke, Næstved
Fejring af Norges grundlovsdag (E)

Cembalokoncerter af Bach
Søndag 20/3 kl. 19.30
Høje Kolstrup Kirke, Aabenraa
Olav Oussoren, cembalo, Majbritt
Young Christensen, travers, Ensemble
Zimmermann, Lars Colding Wolf,
cembalo og musikalsk ledelse.
Brandenburgkoncert nr. 5 og koncerter
for to cembali (E)

Bachkantater
Søndag 22/5 kl. 15.00
Enghave Kirke, København V
Enghave Barok, Klaudia Kidon,
Daniel Carlsson, Mathias Hedegaard,
Jakob Bloch Jespersen. (G)

Haydn: Jesu syv ord på korset
Torsdag 24/3 kl. 10.00
Rønninge Kirke, Fyn
CoMa-kvartetten

VEST FOR STORE BÆLT
Escarramán - tegneserieopera
Fredag 4/3 kl. 19.30
Aalborg Opera Festival
Via Artis Konsort: Signe Asmussen
& Christina Larsson Malmberg,
sopran, Hilde Karlsen, flamencosang,
Anne Marie Høst Mortensen, harpe,
Mogens Rasmussen, gambe, Ernesto Manuitt, cuatro, Julie Andkjær
Olsen, dans, Poul Udbye Pock-Steen,
cembalo, fløjter, ledelse m.fl.
Spansk barokmusik (E)

Haydn: Jesu syv ord på korset
Torsdag 24/3 kl. 15.00
Sdr Broby Kirke, Fyn
CoMa-kvartetten
Haydn: Jesu syv ord på korset
Torsdag 24/3 kl. 19.00
Nørre Alslev Kirke, Falster
CoMa-kvartetten
Haydn: Jesu syv ord på korset
Fredag 25/3 kl. 14.00
Nørremarkskirken, Vejle

J.S. Bach: Johannespassionen
Lørdag 5/3 kl. 16.00
Christianskirken, Aarhus N
BarouqueAros, Højlundkoret.
Solister: Anne Rebecca Højlund.
Christiane Højlund, Valdemar Villadsen, Jens Søndergaard og Henrik
Højlund. Dir: Carsten Seier Hansen.

Haydn: Jesu syv ord på korset
Fredag 25/3 kl. 16.00
Trinitatis Kirke, Fredericia
Gesualdo - Tenebrae Responsorier
Fredag 25/3 kl. 16.00
Ellevang Kirke, Århus
Vokalensemblet Musica Ficta, Bo
Holten, dir.
Tenebrae Responsorier til Langfredag

Bach: Dritter Teil
Lørdag 5/3 kl. 16.00
Mariager Kirke
Lars Sømod, orgel.

Haydn: Jesu syv ord på korset
Fredag 25/3 kl. 19.30
Løsning Kirke, Jylland
CoMa-kvartetten

J.S. Bach: Johannespassionen
Søndag 6/3 kl. 16.00
Sejs-Svejbæk Kirke, Silkeborg
BaroqueAros - se 5/3

Gesualdo - Tenebrae Responsorier
Lørdag 26/3 kl. 16.00
Gråsten Slotskirke, Gråsten
Musica Ficta, Bo Holten, dir.
Tenebrae Responsorier til Langfredag

Concerto Copenhagen
Søndag 13/3 kl. 19.30
Budolfi Kirke, Aalborg
CoCo & Lars Ulrik Mortensen.
Bach, Telemann, Handel, Buxtehude

VIBORG INTERNATIONALE KIRKEMUSIKFESTIVAL

GAIA og ZIM
Fredag 1/4 kl. 19.30
Viborg Domkirke
Vokalensemblet GAIA, Ensemble Zimmermann, dir. Søren Kinck Hansen.
Monteverdi, Gabrieli, Falconieri (E)

J.S. Bach: Johannespassionen
Tirsdag 15/3 kl. 19.30
Mariehøj kirke, Silkeborg
Ensemble Zimmermann og Det
Jyske Vokalensemble. Anna Wierød,
Hanne Marie le Fevre, Simone Rønn,
Tore Asbjørn Hansen. Musikalsk
ledelse: Lars Colding Wolf.

Sct. Nicolai Barok
Lørdag 2/4 kl. 11.30
Sct. Nicolai Kirke, Svendborg
Jens Søgård, Ole Wagner, violin, Tore
Bjørn Larsen, cembalo, Simon Mott,
sang, Jan Aagaard, fløjte, Inger Allan, obo,
Agata & Benjamin Christensen, viola, Ida
Franck, cello, Hans Jacobsen, bas.
Telemann, Vivaldi, Buxtehude (G)

J.S. Bach: Johannespassionen
Onsdag 16/3 kl. 19.30
Hirtshals Kirke
Ensemble Zimmermann og Det Jyske
Vokalensemble.
- se 15/3
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GAIA og ZIM
Lørdag 2/4 kl. 12.00
Sankt Lukas Kirke, Aarhus
Vokalensemblet GAIA, Ensemble Zimmermann, dir. Søren Kinck Hansen.
Monteverdi, Gabrieli, Falconieri
VIBORG INTERNATIONALE KIRKEMUSIKFESTIVAL

Ars Nova Copenhagen
Lørdag 2/4 kl. 16.00
Søndermarkskirken, Viborg
»Nordisk møde mellem to mestre« (E)
VIBORG INTERNATIONALE KIRKEMUSIKFESTIVAL

La Violetta
Lørdag 2/4 kl. 19.30
Asmild kirke, Viborg
Paulina van Laarhoven, gambe, Anna
Maria Wierød, sopran m.fl.
GAIA og ZIM
Søndag 3/4 kl. 16.30
Sct. Catharinæ Kirke, Hjørring
- se 2/4
BaroqueAros
Lørdag 9/4 kl. 16.00
Trinitatis Kirke, Fredericia
Bach, Telemann og Vivaldi (E)
BaroqueAros
Søndag 10/4 kl. 14.00
Skalborg Kirke, Aalborg
Bach, Telemann og Vivaldi
Fionian Quartet
Søndag 10/4 kl. 15.00
Musikkens Hus, Skive
Marie Louise Odgaard, sopran,
Monica Schmidt Andersen, blokfløjte, Ida Franck, cello, Tina Christiansen, cembalo og orgel.
BaroqueAros
Søndag 10/4 kl. 19.30
Musikhuset Kirke, Århus
Bach, Telemann og Vivaldi
RonimusWolfDuo
Lørdag 16/4 kl 20.00
SDMK, Esbjerg
Nikolaj Ronimus, blokfløjte, Lars
Colding Wolf, cembalo.
Hotteterre, Stanley, Bach, Locke
RonimusWolfDuo
Søndag 17/4 kl 19.30
Treenigheds Kirken, Esbjerg
Nikolaj Ronimus, blokfløjte, Lars
Colding Wolf, cembalo.
Hotteterre, Stanley, Bach, Locke
Tuva Semmingsen & Peter Spissky
Onsdag 18/5 kl. 19.30
Ribe Domkirke
Fionian Quartet
Søndag 29/5 kl. 14.00
Ferritslev Fritidshus, Ferritslev
Marie Louise Odgaard, sopran,
Monica Schmidt Andersen, blokfløjte, Ida Franck, cello, Tina Christiansen, cembalo og orgel.
Uddrag af Vivaldis ”De 4 årstider” mv
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COPENHAGEN RENAISSANCE MUSIC FESTIVAL
inviterer til

EUROPEAN DAY
OF EARLY MUSIC
C OP ENHAG EN
KoncertKirken
Blågårds Plads

Torsdag 31. marts kl. 19.00 - Skals Kirke
Optakts-koncert med Trio Sparre
Torsdag 31. marts kl. 19.30 - Stoholm Kirke
Optakts-koncert med TrioAmore
Fredag 1. april kl. 19.30 - Viborg Domkirke
Vokalensemblet Gaia og Ensemble Zimmermann
Lørdag 2. april kl. 16.00 - Søndermarkskirken
Vokalensemblet Ars Nova Copenhagen
Lørdag 2. april kl. 19.30 - Asmild Kirke
Ensemble La Violetta, Holland
Søndag 3. april kl. 10.00 - Viborg Domkirke
Festival musikgudstjeneste med
Viborg Domkirkes kor og biskop Henrik Stubkjær

KØBENHAVN

Søndag 3. april kl. 15.00 - Sortebrødre Kirke
Uranienborg Vokalensemble, Oslo

MANDAG 21 MARTS 2016 kl. 17-23

Mandag 4. april kl. 19.30 - Søndermarkskirken
Domorganist Hanne Kuhlmann, København

KONCERTER
MASTERCLASSES
ONLINE STREAMING
CAFÈ & BAR
CD & NODESALG

Tirsdag 5. april kl. 16.30 - Sortebrødre Kirke
Organist Ingegerd Bogh, Viborg
Onsdag 6. april kl. 16.30 - Viborg Domkirke
Domorganist Ejner Nielsen, Viborg
Torsdag 7. april kl. 19.30 - Houlkær Kirke
Viborg Vokalensemble

Renaissance Singers & David Allinson (uk)
Valentina Marghinotti (it) - sopran

Fredag 8. april kl. 19.30 - Vestervang Kirke
Aarhus Jazz Orchestra og sangerinden Sinne Eeg

Odd Size Messias (se):

Lørdag 9. april kl. 15.00 - Viborg Domkirke
Organist Olivier Latry, Notre Dame, Paris

Elisabeth Holmertz - sang, Per Buhre - violin,
Fredrik Bock - guitar, Ingrid Andersson - cello

Lørdag 9. april kl. 19.30 - Houlkær Kirke
Midtjysk Kammerkor, Viborg Kammerkor,
orkester og solister

Blackguard Ensemble (dk/se):
Lene Langballe - zink, Daniel Stighäll - trombone,
Tinne Albrectsen - violin, Dohyo Sol - teorbe,

Søndag 10. april kl. 10.00 - Sortebrødre Kirke
Festival musikgudstjeneste
med to kirkekor og strygerensemble

Gilbert Martinez - cembalo, Joakim Peterson - violone

Deda Cristina Colonna (it)

Søndag 10. april kl. 15.00 - Viborg Domkirke
Den Jyske Operas Kor

Støttet af Statens Kunstfond

www.viborgfestival.dk

www.renaissancemusik.dk
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Forsalg: billetnet.dk / Tinghallen 8662 6100
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Musicus Wien
Marco Beasley, tenor
Thuringia Bach Festival Ensemble
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It’s never too
late for early music.
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facebook.com/stockholmearlymusicfestival

www.semf.se

jennifer nilsson, photo: sarah tehranian © 2016 mediastrom.se

2–6 June

Afs.: Custos, c/o Fangel, Fauerholm Allé 7, 2820 Gentofte

openhagen
C
S oloists

Buxtehude

Membra Jesu
Nostri
Solistisk kor og ensemble
på barokinstrumenter

Anna Wierød
Christina Larsson Malmberg
Nana Bugge Rasmussen
Adam Riis Steffen Bruun

Dirigent: Jonathan Ofir

Koncertkirken

Transmitteres af

Blågårds Plads

12.3.2016 kl 16
Billetter af 125 kr. på Billetnet
og på stedet 1 time før koncerten
Støttet af:
Oticon Fonden
Dansk Kapelmesterforening
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Augustinus Fonden
Knud Højgaards Fond

www.copenhagensoloists.dk
A.P Møller Fonden
Louis-Hansens Fond

