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Beethoven 250
Nightingale String Quartet
Henschel Quartett
Trio Vitruvi / Alena Walentin
Dmitry Ablogin

Katrine Nyland Sørensen med gæster

Velkommen til HICSUM 2020 – Beethoven 250!
Filosoffen Nietzsches tanke, at et liv uden musik ikke ville give mening, har en
særlig genklang i denne tid.

Last but not least Henschel Quartett. I år for første gang officielt med Teresa la
Cour som nyt medlem.

Derfor er det, efter en periode med afsavn af den levende kunst, en endnu større
glæde at byde velkommen til HICSUM 2020!

Derudover er vi rigtig glade for, at den respekterede og charmerende musikformidler Katrine Nyland Sørensen har takket ja til at være dette års vært og binde
ugens arrangementer sammen. Hun har programsat eftermiddagene med samtaler
og musik og vil desuden stå for interessante optakter til aftenens koncerter.

Vi har bestræbt os på at fastholde festival-ideen om en sammenhængende programlægning udført af fremragende musikere, men samtidig har hver aften sin
egen dramaturgi, så den uden videre kan nydes enkeltvis.
For at hylde fødselaren Ludwig van Beethoven har vi i år valgt at belyse mesteren
gennem andre store komponisters ører og øjne, særligt Shostakovich, Langgaard
og Mendelssohn. Der vil være nogle af Beethovens mest kendte værker men også
mesterværker, som man sjældent hører f.eks. kvintetten Op. 29 og den lystige
Serenade Op. 25.
Nightingale String Quartet gæster HICSUM for første gang i år, og vi vil gerne
byde dem særligt velkommen.
Samtidig glæder vi os til et gensyn med Trio Vitruvi, som har introduceret den
vidunderlige fløjtenist Alena Walentin til festivalen.
Dmitry Ablogin, som fortryllede os sidste år, glæder sig til at komme igen, og han
spiller blandt andet Diabelli-Variationerne for os.

Koncerterne finder sted i den historiske Festsal på Herlufsholm Skole og Gods.
Med sin fine akustik skaber salen den perfekte ramme for både musikere og publikum til at fordybe sig i den ypperste kammermusik. Hvis vejret tillader det, vil vi i
år også benytte Klostergården til både samtale og musik.
Som i de foregående år vil det igen være muligt at købe et aftenmåltid i spisesalen,
og mellem samtalerne og koncerterne kan man nyde et glas Muß es sein-festivaløl
i den hyggelige Klostergård eller den herlige park ved Susåen.
Hjertelig velkommen - Vi glæder os til at se jer!
Mathias Beyer-Karlshøj
kunstnerisk leder

12. – 17. juli 2020 i Festsalen på Herlufsholm
Optakt til aftenkoncerterne starter kl. 19.00
‘Omkring Beethoven’ kl. 16.00 i Klostergården eller Festsalen
Mandag d. 13.

Peter Dürrfeld i samtale med Katrine Nyland Sørensen

Tirsdag d. 14.

'Omkring Beethoven' – Vært, Katrine Nyland Sørensen

Onsdag d. 15.

Dmitry Ablogin spiller Beethovens Diabelli-variationer
Op. 120, og taler med Katrine Nyland Sørensen

Torsdag d. 16.

Beethovens Serenade Op. 25 med Alena Walentin, fløjte
Niklas Walentin, violin og Monika Henschel-Schwind, bratsch

Fredag d. 17.

Vi fejrer Beethovens fødselsdag
Der er gratis adgang til eftermiddagsarrangementerne,
men der skal reserveres plads på reservation@hicsum.dk

Nightingale String Quartet
Gunvor Sihm, violin
Josefine Dalsgaard, violin
Marie Louise Broholt Jensen, bratsch
Louisa Schwab, cello
Trio Vitruvi
Niklas Walentin, violin
Jacob la Cour, cello
Alexander McKenzie, klaver
Alena Walentin, fløjte
Henschel Quartett
Christoph Henschel, violin
Teresa la Cour, violin
Monika Henschel-Schwind, bratsch
Mathias Beyer-Karlshøj, cello
Dmitry Ablogin, klaver
Katrine Nyland Sørensen er vært for HICSUM 2020

Praktisk

Café og billetsalg er åbent dagligt fra kl. 15.00 i Klostergården.
Hicsum forbeholder sig retten til at afvise gæster med sygdoms-symptomer,
samt begrænse deltagerantallet til 50 for at der kan holdes afstand.
Vi opfordrer publikum til at sørge for god håndhygiejne, tage hensyn til hinanden ved at holde afstand samt iøvrigt følge vores anvisninger.
Der er kun parkering ved kirkegården nord for skolens område.
Toiletter findes på 1. sal modsat Festsalen.
Middag serveres mod forudbestilling kl. 18.00 i den gamle spisesal.
Vi forbeholder os retten til ændringer i programmet.
Vi takker Herlufsholm Skole og Gods for et godt samarbejde.

HICSUM
Bestyrelse:
Peter Stevnhoved - Ettie Castenskiold - Lars Henriksen

Søndag den 12. juli

Mandag den 13. juli

Åbningsreception
Klostergården kl. 17.00

'Den symfoniske mester'
Klostergården kl. 16.00
Peter Dürrfeld i samtale med Katrine Nyland Sørensen

Festsalen kl. 19.00

Festsalen kl. 19.00

Optakt ved Katrine Nyland Sørensen

Optakt ved Katrine Nyland Sørensen

Åbningskoncert kl. 19.30

Festsalen kl. 19.30

Beethoven: Strygekvartet Op. 95 i f-mol ‘Serioso’ (1814)

Beethoven: Strygekvartet Op. 18 nr. 1 i F-Dur (1800)

1. Allegro con brio
2. Allegretto ma non troppo
3. Allegro assai vivace ma serioso – Più allegro
4. Larghetto espressivo - Allegretto agitato - Allegro

1. Allegro con brio
2. Adagio affettuoso ed appassionato
3. Scherzo - Allegro molto
4. Allegro

Mozart: Strygekvartet nr. 21 i D-Dur KV 575 (1789)

Langgard: Strygekvartet nr. 3 (1924)

1. Allegretto
2. Andante
3. Menuetto: Allegretto, Trio
4. Allegretto
PAUSE

Gade: Strygeoktet Op. 17 i F-Dur (1848)
1. Allegro molto e con fuoco
2. Andantino, quasi allegretto
3. Scherzo, Allegro moderato e tranquillo
4. Finale, Allegro vivace

Henschel Quartett og Nightingale String Quartet

1. Poco allegro rapinoso
2. Presto scherzoso artizioso
3. Tranquillo - Schernevole - Tranquillo - Mosso Frenetico - Maestoso
PAUSE

Beethoven: Strygekvintet Op. 29 i C-Dur (1801)
1. Allegro moderato
2. Adagio molto espressivo
3. Scherzo. Allegro
4. Presto

Nightingale String Quartet og Henschel Quartett
med Marie Louise Broholt, bratsch

Tirsdag den 14. juli

Onsdag den 15. juli

'Omkring Beethoven'
Klostergården kl. 16.00

Beethoven: Diabelli-variationer Op. 120 med Dmitry Ablogin, klaver

Festsalen kl. 16.00

Vært, Katrine Nyland Sørensen

Festsalen kl. 19.00

Festsalen kl. 19.00

Optakt ved Katrine Nyland Sørensen

Optakt ved Katrine Nyland Sørensen

Festsalen kl. 19.30

Festsalen kl. 19.30

Beethoven: Strygekvartet Op. 18 nr. 6 i B-Dur (1800)

Beethoven: Strygekvartet Op. 135 nr. 16 i F-Dur (1826)

1. Allegro con brio
2. Adagio ma non troppo
3. Scherzo: Allegro
4. La Malinconia: Adagio - Allegretto quasi Allegro

1. Allegretto
2. Vivace
3. Lento assai, cantante e tranquillo
4. Der schwer gefaßte Entschluß. Grave, ma non troppo tratto (Muss es sein?)
– Allegro (Es muss sein!) – Grave, ma non troppo tratto – Allegro

Shostakovich: Strygekvartet Op. 108 nr. 7 i fis-mol (1960)
Allegretto
Lento
Allegro

Shostakovich: Strygekvartet Op. 110 nr. 8 i c-mol (1960)

PAUSE

1. Largo
2. Allegro molto
3. Allegretto
4. Largo

Bruckner: Strygekvintet i F-Dur (1879)

PAUSE

Gemäßigt
Scherzo: Schnell, Trio: Langsamer
Adagio
Finale: Lebhaft bewegt

Nightingale String Quartet og Henschel Quartett
med Marie Louise Broholt, bratsch
DR-P2 sender koncerten direkte i EBU

Beethoven: Strygekvartet Op. 127 nr. 12 i Es-Dur (1825)
1. Maestoso – Allegro
2. Adagio, ma non troppo e molto cantabile – Andante con moto
– Adagio molto espressivo – Tempo I
3. Scherzando vivace
4. Allegro

Henschel Quartett og Nightingale String Quartet

Torsdag den 16. juli

Fredag den 17. juli

Beethovens Serenade Op. 25 med Alena Walentin, fløjte
Niklas Walentin, violin og Monika Henschel-Schwind, bratsch

Vi fejrer Beethovens fødselsdag

Festsalen kl. 16.00

Festsalen kl. 16.00

Festsalen kl. 19.00

Festsalen kl. 19.00

Optakt ved Katrine Nyland Sørensen

Optakt ved Katrine Nyland Sørensen

Festsalen kl. 19.30

Finale kl. 19.30

Sune Martin: 'Hymn to three men' (uropførelse)

Shostakovich: Klaverkvintet Op. 57 i g-mol (1940)

Sune Martin (f. 1968) har komponeret musik til film, tv-serier samt balletter til Det Kgl. Teater.
Siden 2003 har han sat musik til mere end 20 spillefilm bl.a. ‘Under sandet’ (2015),
‘10 timer til Paradis’ (2012) og ‘Dirch’ (2011). Han har også samarbejdet med Louise Midjord
på Royal Ballet om musik til Interregnum og Dans Mozart.

1. Prelude: Lento
2. Fugue: Adagio
3. Scherzo: Allegretto
4. Intermezzo: Lento
5. Finale: Allegretto

Beethoven: Klavertrio Op. 70 nr. 2 i Es-Dur (1809)
1. Poco sostenuto – Allegro, ma non troppo
2. Allegretto
3. Allegretto ma non troppo
4. Finale. Allegro
PAUSE

Mendelssohn: Klavertrio Op. 49 nr. 1 i d-mol (1839)
1. Molto allegro ed agitato
2. Andante con moto tranquillo
3. Scherzo: Leggiero e vivace
4. Finale: Allegro assai appassionato

Trio Vitruvi

Beethoven: ‘Grosse Fuge’ Op. 133 for Strygeoktet (1825)
PAUSE

Mendelssohn: Strygeoktet Op. 20 i F-Dur (1825)
1. Allegro moderato ma con fuoco
2. Andante
3. Scherzo: Allegro leggierissimo
4. Presto

Henschel Quartett - Nightingale String Quartet
Dmitry Ablogin, klaver

Nightingale String Quartet
"The Nightingale Quartet understand all these aspects: the provocative vitality,
the fragile sensitivity and the striking intellectual independence behind it all.”
(BBC Music Magazine maj 2012)

"This young Danish Ensemble throws itself into the music with a vehemence
and a sense of purpose...they bring such impetus and fire to bear that you would
hardly guess... To call their second volume 'eagerly anticipated' would be a massive understatement." (Gramophone maj 2012)

Nightingale String Quartet (DK) har base i København, og består af Gunvor Sihm og
Josefine Dalsgaard, violiner, Marie Louise Broholt Jensen, bratsch, og Louisa Schwab,
cello.
Kvartetten er uddannet hos professor Tim Frederiksen ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Derudover har kvartetten modtaget undervisning af
professor Hatto Beyerle, grundlægger af Alban Berg Kvartetten og European Chamber
Music Academy i Hannover.
I juni 2008 vandt kvartetten 1. Pris i Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums
årlige kammermusik-konkurrence, og året efter vandt de 2. pris ved Danmarks Radio
P2's kammermusikkonkurrence. I 2010 vandt de 2. pris ved den internationale kammermusikkonkurrence 'Charles Hennen Concours' i Holland, og modtog samme år DR P2's
Talentpris- med dommerkomiteens ord: "...for med brændende passion, uimodståelig gejst
og smittende indbyrdes lydhørhed at få den klassiske strygekvartet til at sprælle af liv - så
musikken taler direkte og stærkt til både nye og gamle lyttere".
I 2011 blev kvartetten tildelt Léonie Sonnings Musiklegat, Jacob Gades store legat
samt Odd Fellow Logens Legat og i 2013 var de solister med Tivolis Symfoniorkester, i
forbindelse med modtagelsen af 'Anmelderringens Kunstnerpris 2013'. I 2014 modtog de
Gramophones award 'Young artist of the Year', som det første ensemble i prisens historie.
Udover stor koncertvirksomhed i Danmark har kvartetten turneret i bla. Kina, Rusland, Brasilien, USA, England, Tyskland, Holland, Sverige og Sydafrika. Kvartetten
havde sin Wigmore Hall debut i London i januar 2014. Kvartetten har haft stor succes
med CD-indspilning af Rued Langgaards samlede strygekvartetter, udgivet af Dacapo
Records. CD-en har sendt kvartetten direkte til tops i international musikpresse, med
udmærkelser som Editor’s Choice i verdens to førende tidsskrifter for klassisk musik,
Gramophone og BBC Music Magazine.
Nightingale String Quartet har i samarbejde med filminstruktøren Mads Nygaard
Hemmingsen produceret to banebrydende klassiske musikvideoer til musik af Dmitri
Shostakovich og Rued Langgaard, som begge udfordrer hvad klassisk musik er og hvad
det kan.

Henschel kvartettens internationale karriere begyndte i 1994, da cellisten Mathias
Beyer-Karlshøj sluttede sig Christoph, Markus og Monika Henschel, og kvartetten
dedikerede sig udelukkende til kammermusik. I 1995 vandt kvartetten flere priser ved
internationale konkurrencer i Evian, Banff og Salzburg, og det følgende år vandt de også
1. præmie og guldmedaljen ved Osaka International Chamber Music Competition.
Succesfulde optrædener i verdens musikalske hovedstæder og en meget anerkendt BBC
live-udsendelse, hvor de med kort varsel sprang ind istedet for Juilliard Quartet, førte
deres vej til frontlinien af den internationale kammermusik.
Kvartettens musikalske rejse omfatter mange bemærkelsesværdige højdepunkter.
Således spillede Henschel kvartetten på den officielle genåbning af biblioteket Anna-Amalia i Weimar (UNESCO-Kulturarvssted) og den blev inviteret til Bruxelles som
kulturambassadør for Forbundsrepublikken Tyskland. I marts 2010 var kvartetten
desuden så privilegeret at blive inviteret til at optræde i Vatikanet for pave Benedikt XVI.
Kvartetten er også regelmæssigt blevet inviteret til Det Kongelige Slot i Madrid for at
spille på de fire Stradivarius-instrumenter i den kongelige samling.
Kvartettens cd-indspilninger er blevet tildelt mange priser, herunder Preis der Deutschen
Schallplattenkritik og har fået flere ‘CD of the Year Awards’ (IMW) ligesom de er blevet
anmeldt i så fremtrædende tidsskrifter som Gramophone Magazine, Sunday Times og
Süddeutsche Zeitung. Kvartetten modtager jævnligt invitationer til at undervise og give
masterclass verden over, fra Yale University i USA til Royal Northern College of Music
i England og University of Melbourne i Australien samt Japan. Kvartetten gennemfører
også ungdomsmusikprojekter i kvartettens hjemby München, i samarbejde med det
Bayerske kulturministerium og er ambassadør for SOS-børnebyerne.
Kvartetten blev i 2015 tildelt Orlando-prisen for “one of the highest artistic reaches in the
overall musical history of the Dubrovnik Festival” og Los Angeles Times skrev “This is, no
question, one of the best groups in the world, a great string quartet.”

Henschel Quartett (D)
Christoph Henschel & Teresa La Cour, violiner
Monika Henschel, viola – Mathias Beyer-Karlshøj, cello

Det er bare seks år siden Niklas, Jacob og Alexander mødtes og dannede Trio Vitruvi –
opkaldt efter den romerske arkitekt Vitruvius og dennes sans for proportioner, skønhed,
struktur og forholdet mellem mennesket og naturen er en tilbagevendende inspiration
for trioen.
Trioen har vundet førstepriser i såvel DRs Kammermusikkonkurrence som Jurmala
International Chamber Music Competion i Letland. De seneste år har været fyldt med
vigtige milepæle i Trio Vitruvis karriere. Januar 2018 bød på trioens tredje besøg i Londons Wigmore Hall og i april samme år debuterede trioen foran en propfyldt koncertsal
på Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums solistklasse for ensembler. Allerede dagen
efter fløj de tre unge musikere til New York. Højdepunktet i trioens første USA-turné var
koncerten i Weill Recital Hall at Carnegie. Også her var der fuldt hus, og der var stående
bifald ved koncertens afslutning. Eferfølgende har trioen fået en lang række formidable
anmeldelser – både af koncerten og af Trioens debut-CD: Schuberts Es-dur Klavertrio
og Notturno, der udkom på det fornemme amerikanske Bridge Records, samme dag
som Carnegie-koncerten.
Trio Vitruvi er blevet tildelt Kulturstyrelsens prestigefulde to-årige legat ‘Den Unge Elite’ 2017-18, og i disse år støttes en række af trioens projekter af en generøs donation fra
Augustinus Fonden, som desuden velvilligt udlåner fremragende mesterinstrumenter til
de to strygere: en Joannes Franciscus Pressenda/Q. Raphael-violin (Torino 1837) og en
Giovanni Battista Ruggeri-cello (Cremona 1700).
I maj 2019 var trioen atter i Kina, og de fortsatte samarbejdet med Bridge Records med
indspilninger af Sjostakovitj’ klavertrioer og de resterende Schubert-trioer.
“The Vitruvi’s ensemble and intonation are virtually faultless and their punctilius articulation is admirable. Every note speaks so clearly...” The Gramophone.

Trio Vitruvi

Niklas Walentin, violin
Jacob la Cour, cello
Alexander McKenzie, klaver

Alena Walentin er født i Rusland men
har i en årrække været bosat i London,
hvor hun afsluttede sin uddanelse fra
Royal Academy of Music og Guildhall School of Music&Drama. Hun er
kunstnerisk leder af festivalen Møn
Sommerkoncert.
Alena har optrådt i en lang række af
Storbritanniens fineste koncertsale såsom Royal Festival Hall, Wigmore Hall,
Barbican Hall, Bridgewater Hall, King’s
Place, ved BBC Proms i Royal Albert
Hall, på BBC Radio 3 samt på Buckingham Palace. Hun har desuden turneret
som solist i Amerika, Østen og Europa
med bl.a. Moskvas Kammerorkester,
Moskvas Filharmoniske Orkester, Orion Orchestra, Royal Academy of Music
Chamber Orchestra.
Som solofløjtenist har hun desuden gæstet Philharmonia Orchestra, MusicAeterna, BBC Scottish Symphony Orchestra, BBC National Orchestra of Wales, Royal
Northern Sinfonia og Verbier Festival Chamber and Symphony Orchestras.
Hun har vundet førstepriser ved den 13. Internationale Friedrich Kuhlau Fløjtekonkurrence i Uelzen, Tyskland, i 2009 samt ved British Flute Society’s og Royal
Academy of Music’s konkurrencer.
Som kammermusiker optræder Alena bl.a. som medlem af den prisvindende
Atéa Blæserkvintet, der er Associate Ensemble in Residence ved Birmingham
Conservatoire (siden 2012) og Ensemble in Residence ved The Purcell School.
Hun har i flere år dannet duo med den britiske harpenist Anne Denholm og
med danske musikere som pianisten Christina Bjørkøe og sin mand, violinisten
Niklas Walentin. Hun har desuden flere gange givet koncerter i Danmark med
Dahlia String Trio.
Alena Walentin underviser bla. på Birmingham Conservatoire, The Purcell
School, London City University, William Bennett International Flute Summer
School, og i sommeren 2014 blev hun inviteret som instruktør ved den internationale Verbier Festival i Schweiz.

Dmitry Ablogin er en af sin generations mest lovende pianister
som har fokus på hammerklaveret. Han er uddannet pianist fra
Gnessin Musikkonservatoriet i
Moskva hvor han dimmiterede
’cum laude’. Senere har han studeret i hammerklaverklassen hos
Jesper B. Christensen ved Frankfurt Hochschule für Musik.
Den unge russer har vundet flere førstepriser ved blandet andet Nicolai Rubinstein-konkurrencen i Paris og ved 'Germany Piano Open' -konkurrencen i
Hannover. Ved den første internationale Chopin-konkurrence på periodeinstrumenter i Warszawa, vakte hans talent for det romantiske repertoire stor opmærksomhed og banede vejen for at han nåede til finalen. Ablogin har optrådt i
Schweiz, Italien, Tyskland, Danmark, Polen, Frankrig og for nylig også i USA.
“Dmitry is one of the very few pianists I have heard in the last years to have a
real, authentic individual voice in music making. He is a musician of integrity and
unusually high sensitivity and his control of the instrument allows this sensi- tivity
to come across to audiences.” - Piotr Anderszewski
Dmitry vandt i 2019 andenprisen og publikums pris ved den internationale konkurrence 'Musica Antiqua' i Belgien.

HICSUMs værtinde 2020, den engagerede musikformidler Katrine Nyland Sørensen, er uddannet
cand.scient.pol. fra Københavns Universitet. Hun
begyndte sin karriere som fjortenårig på Radio Holbæk. Derefter fulgte 22 år i DR som programvært og
redaktør på P3, P2 & P1.
Siden 2016 har hun drevet Nyland Kommunikation,
som har specialiseret sig i at udvikle digitale og producere podcast for virksomheder, universiteter og
kulturinstitutioner. Det er bl.a. blevet til podcast for
Radio Klassisk, Genforeningen 2020, Opera Hedeland, Visit Greenland, Århus
Universitetsforlag og Danske Tegl. Derudover er hun en flittigt brugt moderator
og konferencier ved seminarer og konferencer i ind- og udland.

Næstved – Sjællands kulturelle hovedstad

Festivalkomponister

For nogle få år siden var der ikke mange, der regnede Næver (slang for Næstved)
for noget særligt på området med klassisk musik, bortset fra Suså Festivalen med
Ny Musik, men den er desværre nu lukket.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) var et rigtigt vidunderbarn. Allerede som
5-årig havde han skrevet sit første lille musikstykke og kunne spille både violin og klaver. Da Mozart var 7 år, tog han på turné rundt i Europa og spillede for konger og dronninger og dg da han var 9 år, skrev han sin første symfoni! Mozart var meget berømt
dengang, men han var hverken fin eller fornem. Han kunne godt lide at have det sjovt,
grine og være fjollet. I dag er alle hans breve samlet i en stor bog, og når man læser dem,
kan man fornemme, hvordan han var. Som for eksempel i starten af dette brev, han
skrev til sin kusine d. 5. november 1777:
”Allerkæreste kusine-grine!
Jeg har netop fået spået Deres ærede skrivelse stivelse og bæst læst, at tante vante og onkel
dunkel og De selv har det godt flot. Vi har det Gud ske lov sjov også glimrende flimrende”
(fra ”Mozarts samlede breve”, Gyldendal, på dansk af Peter Dürrfeld)

I dag er vi igen på landkortet, idet flere hundrede borgere i Næstved Kommune
er medlem af NEMF, Næstved Early Music Festival, som præsenterer den gamle
musik spillet på originalinstrumenter. Dertil har vi nu fået HICSUM, Herlufsholm Internationale Kammermusik Festival, som netop har været afholdt for
anden gang med bragende succes.
Dels var musikken fejende flot, dels var der mange koncertgængere. Vi hørte
musik af Clara Schumann, hendes ægtefælle Robert Schumann og deres nære
ven Johannes Brahms, alle fra 1800-tallet. Men vi hørte også Beethoven, Stravinsky, Schubert, Chopin, Dvorák, Bloch, Liszt, Alban Berg, Fanny og Felix Mendelssohn. Dertil en lyslevende Jesper Koch, og altså alle de ‘store’ komponister fra
godt og vel 200 år.
Oplevelserne stod i kø med Henschel Kvartetten – i flere tilfælde udvidet med
de meget prominente musikere Kirsten Beyer-Karlshøj (klaver), Sune Ranmo og
Stine Hasbirk (bratsch), Jacob La Cour (cello), John Kruse (klarinet), bysbarnet
Elisabeth Westenholz (klaver), Teresa Krahnert (violin) og ikke mindst Dmitry
Ablogin (klaver). Desuden medvirkede mandag aften den fremragende Trio
Vitruvi. Gennemgående var Henschel Kvartetten, som helt fortjent blev publikums yndlinge.
Hele festivalens succes må tilskrives musikerne og komponisterne, men det må
ikke overses, at denne fantastiske festival først og sidst skyldes en kæmpeindsats
fra HICSUM’s bestyrelse og frivillige hjælpere. De gjorde Næstved til Sjællands
kulturelle hovedstad, som byrådet nyligt har vedtaget, at byen skal være. Næstved
er i den grad kommet på landkortet. Hjælp med at holde os dér.

Jens Due –fhv. Musikskoleleder, Fensmark 2019

Syntesen af tysk-østrigske traditioner og den italienske operas bel canto fornemmes
overalt i hans modne værkers melodiske skønhed, harmoniske rigdom og ulastelige form. Mozart mestrede samtlige musikalske genrer i tiden med opera, symfoni,
klaverkoncert og kammermusik for strygere som de mest fremtrædende. Sammen med
Joseph Haydn og Beethoven udviklede han den wienerklassiske stil til fuldkommenhed. Mozart levede af bestillingsarbejder og var leveringsdygtig i alle genrer, der var på
mode sidst i 1700-tallet. Særligt populære var hans værker i stort format som operaerne
og ikke mindst klaverkoncerterne, hvor han selv optrådte som solist. Hans musik blev
ikke solgt som kunst, men som underholdning til brug i parken, ved middagen eller i
balsalen og alligevel giver den ofte langt mere end ren underholdning.
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) er en af de betydeligste tyske komponister og den
komponist, der har haft størst indflydelse på udviklingen af tysk kompositionsmusik
efter 1800. Hans mest kendte kompositioner er foruden de ni symfonier, fem klaverkoncerter, 32 klaversonater og 16 strygekvartetter. Han komponerede desuden korværker
og sange. Beethoven udviste musikalsk talent i en ung alder og blev undervist af sin
far, Johann van Beethoven, og Christian Gottlob Neefe. Han boede de første 22 år i
Bonn, hvorpå han i 1792 flyttede til Wien og påbegyndte musikalske studier hos Joseph
Haydn. I Wien opnåede han hurtigt ry som klavervirtuos og han boede her til sin død.
Omkring år 1800 begyndte hans hørelse at forringes, og i de sidste ti år var han næsten
fuldkommen døv. Han opgav at dirigere og give offentlige koncerter, men vedblev at
komponere og mange af hans mest yndede værker stammer fra den periode.
Den tyske kulturminister, Monika Grütters, udtalte i forbindelse med åbningen af
jubilæumsåret ved en koncert i Bonn december 2019 at Beethoven i dag er mere relevant
end nogensinde før:
"Beethoven blev allerede i sin egen tid betragtet som en legende: en kunstner, som udfordrede grænser med sin kreative radikalisme, som komponerede i opposition til takt og
sømmelighed og som tryllebandt masserne ved at gøre det. Helt frem til i dag bevæger,
skubber, begejstrer og forbinder hans musik mennesker over hele kloden. Han var en af de

I Tyskland er han blevet hyldet med forskellige arrangementer hver evig eneste dag
siden sin 249. fødselsdag d. 16. december sidste år og frem til den helt store dag i 2020.
Der er usikkerhed om præcis på hvilken dato, Beethoven er født, men på hans tid var
det almindeligt at børnene blev døbt allerede dagen efter fødslen. Derfor er der bred
enighed om, at hans fødselsdag er d. 16 december, da han blev døbt d. 17. Hicsum laver
en særlig fejring fredag d. 17. juli kl. 16-17!

Anton Bruckners (1824-1896) store betydning skyldes især en ny og selvstændig
udformning af symfonien. Hans øvrige produktion er domineret af kirkemusikalske
værker. Han voksede op i trange kår, som prægede ham livet igennem i form af en overdreven autoritetstro, frygt for det materielle udkomme og manglende evne til at begå
sig i indflydelsesrige kredse, hvilket blev en hindring for anerkendelsen af hans musik.
Men hans åbenlyse begavelse med et dybt funderet kendskab til det kompositoriske
håndværk, som han havde erhvervet sig gennem årtiers flid, var sammen med et stærkt
religiøst engagement grundlaget for en indre sikkerhed, der endte med at give ham et
succesrigt karriereforløb i Wiens musikliv, som konservatorie-professor, hof-organist og
lektor, og senere også som æresdoktor, ved universitetet.

Franz Schubert (1797-1828) virkede i den sene klassiske og tidlige romantiske periode.
På trods af sin korte levetid efterlod Schubert et stort oeuvre, herunder mere end 600
vokalværker (hovedsagelig Lieder), syv komplette symfonier, kirkemusik, operaer,
lejlighedsmusik, desuden mange værker for klaver samt kammermusik. De store værker
omfatter klaverkvintetten ‘Die Forelle’, Symfoni No. 8 ‘Den ufuldendte’, de tre sidste
klaversonater (D. 958-960) og sangcyklusserne ‘Die schöne Müllerin’ og ‘Winterreise’.

Anton Bruckner stiftede bekendtskab med Richard Wagners opera Tannhäuser, på et
tidspunkt, hvor han var ved at afslutte sin musikalske uddannelse hos dirigenten Otto
Kitzler i Linz mens han arbejdede med orkesterets og symfoniens teoretiske problemer.
Wagners værk var den første egentlige samtidige musik, Bruckner oplevede, og det
gjorde et overvældende indtryk på ham. I de følgende år slog hans egen musikalske
personlighed igennem i form af en helt ny, uakademisk skrivemåde.

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) havde stor succes som både komponist,
pianist, organist og dirigent i både Tyskland og Storbritannien. Han adskilte sig fra sine
samtidige komponister som Franz Liszt, Richard Wagner og Hector Berlioz med sit
konservative syn på musik. Leipzig Konservatorium (i dag Hochschule für Musik und
Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy” Leipzig), som han grundlagde, blev en bastion
for hans anti-radikale meningsfæller.
Efter at have været ukendt i en lang periode som følge af både skiftende musiksmag men
også antisemitismen i det sene 19. og tidlige 20. århundrede, er hans kreative originalitet nu blevet revurderet og anerkendt og han hører nu til den romantiske periodes mest
populære komponister.

Med den 3. symfoni, som Bruckner tilegnede Wagner, er hans symfoniske stil i hovedtrækkene fuldt udviklet; formatet er bredere end hos nogen af de samtidige symfonikere
(indtil 1875 med Peter Tjajkovskij og Anton Dvořák som de betydeligste), sonateformen
omfatter gerne tre temagrupper, og finalen udgør værkets krone svarende til sidste sats
af Beethovens skelsættende 9. symfoni, dog med den forskel, at Bruckner i nogle symfonier inddrager temaer fra de tre første satser i finalen, mens Ludwig van Beethoven
omvendt tager afstand fra dem i sin slutsats.

første globale mega-stjerner – en kendsgerning, der også formår at bringe ham ind i vores
tid. At mærke resonansen fra ham i nutiden er netop, hvad Beethoven-jubilæumsåret skal
handle om".

Niels Wilhelm Gade (1817-1890) var en musikalsk begavelse, der komponerede værker
med en særlig nordisk tone og han blev den mest berømte danske komponist både i
Danmark og i udlandet i 1800-tallet hvor hans kompositioner blev anerkendt som centrale nationalværker i hans levetid.
Derudover var Gade afgørende for udviklingen af det københavnske musikliv, både
gennem ny inspiration fra værker af udenlandske komponister, der ikke hidtil havde
været opført i Danmark, og i kraft af sit store engagement i Musikforeningen og senere
ved oprettelsen af musikkonservatoriet i København.
Gade kunne have ventet tålmodigt på, at det københavnske musikliv fik tid til at opføre
sin første symfoni, men opmuntret af Musikforeningen valgte han i stedet sende den til
den berømte tyske komponist Felix Mendelssohn i Leipzig. Mendelssohn var så betaget
af den, at han fik den opført i marts 1843 af Gewandhausorkesteret, der var et af Europas mest berømte orkestre. I den forbindelse sendte Mendelssohn et brev til Gade, hvor
han inviterede ham til Leipzig. Gade greb chancen, da han senere samme år modtog et
rejselegat til at foretage en dannelsesrejse i Europa, der var meget almindeligt for kunstnere i samtiden. Gade tilbragte det meste af tiden i Leipzig, hvor han blev en del af den
musiske kulturkreds omkring komponisterne Mendelssohn og Robert Schumann (18101856). Gade havde næppe forventet at han skulle blive i Leipzig resten af sit liv, men her
opnåede han den internationale berømmelse, som han altid havde drømt om.

Bruckners hengivenhed til Wagner blev dog i Wien overfortolket som en overførelse af
en wagnersk musikdramatisk stil til symfoniens domæne. Hans langt mere fremtrædende musikalske selvstændighed over for Wagner, som er selve kendemærket på formatet
af Bruckners skaben, kunne eller ville den førende musikkritik ikke se.
Anton Bruckners internationale gennembrud kom i 1885 med opførelsen af den 7. symfoni i tyske koncertsale, og efter 1890 slog et stigende antal opførelser også i Wien hans
navn fast som landets betydeligste komponist ved siden af Brahms, der virkede i Wien.
I Norden spilledes Bruckner for første gang i Oslo i 1891 (Te Deum); København kom
med i 1894 med en opførelse af strygekvintetten.
Violinisten Joseph Hellmesberger, anmodede Bruckner om at komponere en strygekvartet. I stedet komponerede Bruckner mellem december 1878 juli 1879 en strygekvintet med bratsch, som han dedikerede til hertugen Max Emanuel fra Bayern.
Da Hellmesberger fandt at scherzoen var for udfordrende skrev Bruckner et mindre
krævende, otte minutter langt Intermezzo som alternativ til scherzoen. De første tre
satser blev uropført af Winkler Quartet med Josef Schalk på anden bratsch den 17. november 1881 i Wien. Først i 1885 spillede Hellmesberger-kvartetten kvintetten med den
originale scherzo, med Max Mustermann på anden viola. Hertug Emanuel var tilfreds
med kvintetten og gav Bruckner en diamantnål. Kvintetten blev i alt opført 23 gange i
Bruckners levetid.

Rued Langgaard (1893-1952) voksede op som et vidunderbarn og var i usædvanlig grad
afhængig af sine omgivelser livet igennem. Hans forældrene søgte at skåne ham for alt,
der kunne hæmme hans musikalske udvikling hvilket gjorde ham ekstremt sårbar og
han fik derfor ingen nem vej gennem det danske musikliv. Han manglede evnen til at
sno sig og derfor formede hans karriere i musiklivet sig som en række af nedture med
voksende social isolation og eksilering fra musiklivet.
Skønt Langgaard var protestant, var han tiltrukket af både katolicismen, teosofisk filosofi og mysticisme og for ham var musikken og det kristne tankegods to sider af samme
verden. Han var en produktiv komponist for det store orkester og skrev 16 symfonier
såvel som andre orkesterværker. Han komponerede i en senromantisk dramatisk stil,
som uden tvivl var påvirket af Richard Wagner og Richard Strauss.
Et af hans bedst kendte værker, Sfærernes musik, er et symfonisk værk af stor kompleksitet. Det blev komponeret under 1. verdenskrig, men blev kun opført to gange (i
Tyskland i 1921-1922) i Langgaards levetid og lå hen i næsten 50 år, før det blev genopdaget i slutningen af 1960'erne. Det blev betragtet som bemærkelsesværdigt moderne
og reflekterende over den sti-findende form, hvori Langgaard komponerede. I 2010 fik
Sfærernes musik omsider anerkendelse ved den britiske premiere ved BBC's promenadekoncerter med 6000 tilhørere, med DR SymfoniOrkestret og DR KoncertKoret dirigeret
af Thomas Dausgaard. Operaen Antikrist er udgivet på dvd i maj 2005 og er optaget i
den danske Kulturkanon.
Strygekvartetterne er lidenskabelige værker fra Langgaards ungdom (1914-1925), og viser både hans nostalgiske, romantiske side og hans dybt visionære modernitet. Kvartteterne er fulde af hjertegribende musikalske henvisninger til den skæbnesvangre sommer
i 1913, hvor den unge komponist mødte sit livs – ulykkelige – kærlighed Dora, under et
ferieophold med sine forældre i Blekinge.
Dmitrij Shostakovich (1906-1975) var den betydeligste komponist i generationen efter
Den Russiske Revolution. Han blev uddannet 1919-26 på musikkonservatoriet i Sankt
Petersborg, hvor han i 1937 blev professor indtil han i 1943 blev professor ved konservatoriet i Moskva, indtil han blev bortvist i 1948.
Shostakovich’ værker omfatter bl.a. 15 symfonier, 15 strygekvartetter, 2 klaverkoncerter, 2 violin- og to cellokoncerter , suiter (bl.a. for jazzorkester), operaer, kor- og anden
vokalmusik samt ballet- og filmmusik.
Shostakovichs traditionalistiske 1. symfoni (1924-25) fik straks succes, ikke kun ved
uropførelsen 1926 i Rusland (dirigeret af Nikolaj Malko), men også i Tyskland (1927,
dirigeret af Bruno Walter) og i USA (1928, dirigeret af Leopold Stokowski).
I den unge Sovjetstats relativt tolerante kulturelle klima blev Shostakovich påvirket af
vestlig modernisme fra bl.a. Gustav Mahler, Paul Hindemith, Ernst Krenek og Alban
Berg. Han udviklede en instrumentatorisk virtuos, ofte grotesk og satirisk stil i bl.a.
balletten Guldalderen (1930) og operaerne Næsen (1930) og Lady Macbeth fra Mtsensk
(1934, dansk premiere i oktober 1936 på Det Kongelige Teater som Katarina Ismajlova).
Sidstnævnte fik uhørt succes både i Vesten og i Rusland, indtil den i januar 1936 på Josef
Stalins foranledning blev fordømt i partiavisen Pravda.

Shostakovich trak sin 4. symfoni (færdiggjort 1936) tilbage inden uropførelsen (den
blev først spillet 1961) og forsøgte med den
5. symfoni (1937) at finde en stil, der levede
op til kommunistpartiets krav om affirmativ kunst uden at knægte hans kunstneriske
integritet. Under 2. Verdenskrig blev han
med sin 7. symfoni (Leningrad, 1941, delvis
skrevet under belejringen af Leningrad)
navnlig i USA et symbol på den russiske
modstand mod nazismen.
I 1948 blev han sammen med bl.a. Sergej
Prokofjev atter fordømt af partiet. Efter
Stalins død kunne Shostakovich skrive lidt
friere, men hans 13. symfoni (Babij Jar,
1962) med tekster af Jevgenij Jevtusjenko
om en nazistisk massakre på jøder, af mange hørt som en fordømmelse af Stalintidens
forbrydelser, blev censureret.

Pga. Corona har vi desværre måttet aflyse
de planlagte koncerter i
Max-Joseph-Saal – Residenz i München
19-20. juli i forbindelse med det Tysk-Danske
Venskabsår.
Vi håber at kunne gennemføre koncerterne i
efteråret 2020 eller sommeren 2021.

I sine sidste år var Shostakovich plaget af
sygdom, og hans værker fra denne periode,
bl.a. den 14. symfoni (1969), handler om døden og er holdt i en indadvendt, nøgen stil.
Shostakovich blev medlem af Sovjetunionens Kommunistiske Parti i 1960 og var
medlem af Den Øverste Sovjet. Han tildeltes en lang række officielle priser,
bl.a. Sta“DER SCHWER GEFASSTE: Muss es
sein? .... Es muss
sein!” var de ord som
linprisen flere gange og Leninprisen;
i 1973
Ludwig van Beethoven skrev til sin
forlægger på den 16. strygekvartet,
modtog han Léonie Sonnings Musikpris.
Opus 135, i F-Dur. Ordene kan oversættes med “Vanskelig Beslutning: Må det
være? ...Det skal være!”
Disse ord udtrykker Beethovens følelse
af uundgåelighed, der karakteriserer
stilen i hans sene værker.

Klaverkvintetten i g-mol blev komponeret
i 1940 efter et omfattende arbejde med to
BEETHOVEN-CYKLUS – 1. - 7. JULI 2018
I HERLUFSHOLMS
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54 og omorkestreringen af Mussorgskys
Boris Godunov Op. 58. Kvintetten blev
uropført med stor succes den 23. november
1940 på Moskvas musikkonservatorium af
Beethoven-kvartetten og Shostakovich selv.
Kompositionen blev tildelt en Stalin-pris på
100.000 rubler – vi udlodder et partoutkort
til Hicsum 2021 til den som først kommer
med et kvalificeret bud på hvor meget det
var i datidens danske kroner, og hvad man
ville kunne købe for prisen i dag.

NÆSTVED BRYGHUS

Dette års Muß es sein-festivaløl er en mørk
luksus 'Classic' på 5,5% fra Næstved Bryghus.
Øllen er en blød og undergæret mahognifarvet classic-pilsner udelukkende brygget på
tysk aromahumle og ristede malte. Den har
lette karameltoner og et strejf af bitterhed
som giver smagsløgene god motion.
En pragtfuld mundfuld til hver en tid!

Bliv medlem af Hicsum,
og få rabat samt invitationer
til særlige arrangementer
Det årlige kontingent er kr. 100,- og skal
fornys efter hvert års festival.
Abonnér på vores nyhedsbrev, og bliv
orienteret om næste års festival.
Hicsum afholder den årlige generalforsamling for medlemmer søndag d. 12. juli
kl. 15.00 i Festsalen.

Hicsum 11-16. juli 2021
Musik & Poesi
Komm! ins Offene, Freund!
- Friedrich Hölderlin

SCHUBERT - SCHUMANN
KOPPEL - KOCH

SÆSON 2020 ER STØTTET AF

SPONSORER

Solistforeningen af 1921
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Brand 1848 Fond
Augustinus Fonden
Knud Højgaards Fond
Kunstfondens litteraturpulje
Det Obelske Familiefond
Bikubens Fusionsfond, Næstved
Næstved Kommunes aktivitetsmidler
Næstvedegnens Landbrugsfond
Mærk Næstved

Beierhholm Revision, Slagelse
Acta-Advokater
Lorange Vinhandel A/S
Advokat Lars Henriksen
Visuel Grafisk
Ugeavisen Næstved

Vilhelms Musikværksted, Tåstrup
har leveret Steinway B-flygelet.
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