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Komm!
ins Offene, Freund!
11.-16. juli 2021
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Kære publikum
Hjertelig velkommen til HICSUM 2021!
I det sidste halvandet år har vi været vidne til, at verdenssamfundet ikke på nogen
måde kan tage det vante eller livet for givet, ej heller det normale som en selvfølge.
Vores individuelle og nationale immunforsvar har været sat på en særlig prøve.
I takt med det, er vi også blevet bevidste om, hvor essentiel kulturen er for både
individet og fælleskabet. Det rum, som i et u-genskabeligt øjeblik giver plads til
oplevelser, hvor vi føler og fokuserer anderledes, bliver mangfoldigt provokeret,
mærker efter, ja – bliver kort sagt på ny mindet om, at tilværelsens åndelige
dimension er uundgåelig. Med andre ord: vi begejstres!
Kunsten, også den sociale kunst, er det sted, hvor mennesket kan komme i kontakt
med sit inderste væsen, sit frihedspotentiale.
Årets motto “Kom! Ud i det åbne, min ven!” er en appel fra digteren Hölderlin,
som synes meget aktuel. Den er ikke bundet til tid, sted, nation, eller det indre
eller ydre, men er netop en invitation til alle og enhver til at søge efter det, som
af-grænser tilværelsen. Eller som Søren Schauser skriver så pointeret i dette hæfte,
at … “udforske det transcendentale møde mellem sanserne og verden.”

På HICSUM 2021 har vi for første gang i et større omfang, ikke mindst på opfordring af vore kære tilhørere, taget Lied og dermed ordet, poesien ind i programmet. Dette har åbnet helt nye horisonter i vores programlægning og samtidig har
det igen været en stor glæde at mærke den vilje og entusiame, både hos musikere
og i vores organisation, til at være en del af projektet og til at kreére en festival,
som vi nu kan glæde os til at opleve.
Vi ser meget frem til at se jer allesammen og håber på en herlig, opløftende uge.

Hic-sum!
Mathias Beyer-Karlshøj
kunstnerisk leder
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‘Kom! Ud i det åbne, min ven!’

Romantiske sange er ikke kun dejlig musik. Man møder også noget af verdens fineste
litteratur! Den romantiske epoke begynder med tysk sprogkunst og ender med tysk
sprogkunst: Tidens digtere bryder ud af den klassiske smag for hjerte og smerte og
bliver en slags filosoffer på vers.
Vi kender deres overvejelser fra Friedrich Hölderlins bøger. Lyrikeren skriver både vers
med appel til alle tyskere endnu i dag og teoretiske værker om tidens nye romantik: Et
godt digt skal vise vores længsel efter samklang med naturen og vores aldrig sovende
jagt på en mening med det hele. Tænkeren selv bliver som ung diagnosticeret med
skizofreni og bor de sidste fire årtier af sit liv i frivillig isolation hos en voldsomt belæst
snedker.
Franz Schuberts sene 'Schwanengesang' fra 1828 trækker på hele tre lyrikere: Arkæologen og dramatikeren Johann Gabriel Seidl har skrevet én af teksterne og i øvrigt
også ordene til første version af Tysklands nationalsang. Syv af sangene er til tekster af
Ludwig Rellstab med den store karriere som tidens førende musikkritiker og det meget
lille hjerte for Schuberts musik. Ordmanden fra Berlin ville ellers være gået ret meget i
glemmebogen uden Schuberts stykker – omend han faktisk også fandt på 'Måneskinssonaten' som titel til Beethovens 14. klaversonate. De seks tekster af Heinrich Heine er
omvendt genistreger i egen ret og indbegrebet af romantikkens idealer. En gyser som
den korte ‘Der Doppelgänger’ handler for eksempel om vores så ildevarslende møde
med os selv.
Alle romantikere udforsker det ‘transcendentale’ møde mellem sanserne og verden og
projicerer konstant deres følelser ud på virkeligheden.
Periodens komponister tænker ikke sjældent i ord før musik. Robert Schumann bliver
for eksempel inspireret af digtene i sin fars boghandel før alt andet. Talentets tidlige
erfaringer med lyrik giver ham god smag og falkeblik for sproglige kvaliteter resten af
livet.
Så fantastiske Heinrich Heine må holde for igen! Heine havde udgivet sit ‘Lyrisches
Intermezzo’ i 1823 og etableret sig som lidt af et verdensnavn. Bogens i alt 66 digte er
ikke så politisk betonede som hans senere ting – men lige så fulde af vid og bid og
satiriske udfald mod borgerskabet.

af Søren Schauser

Schumann sætter 20 af samlingens digte i musik op gennem ‘liederåret’ 1840 og kasserer derefter fire af hensyn til den dramatiske intensitet. Resultatet bliver vidunderlige
‘Dichterliebe’ med sprognære melodier til de 16 tekster og masser af poetiske kommentarer til ordenes budskab i klaveret. Lyrikeren fra Düsseldorf bliver kun et endnu større
navn med udbredelsen af Schumanns sangkreds og dør i februar 1856 bare fem måneder
før komponisten selv.
Kunstnere i det 19. århundrede kan ikke få stemningen 'oprindelig' nok. Man dyrker det
gamle og det folkelige og får i bedste fald også plads til en ond drøm.
‘Des Knaben Wunderhorn’ fra årene 1805-08 af Achim von Arnim og Clemens Brentano er indsamlede folkeviser fra middelalderen til de to herrers samtid. Samlingen får
stor indflydelse på brødrene Grimms eventyr i årtiet efter og senere igen på Richard
Wagner med den brændende interesse for ‘Nibelungenlied’ og nationale spørgsmål
generelt. Gustav Mahler med den livsfarlige tilværelse som verdensberømt dirigent til
daglig og hyperaktiv komponist i sommerferierne sætter musik til mindst 22 af viserne
og omarbejder andre – med den første sang fra ‘Lieder eines fahrenden Gesellen’ som
særlig berømt resultat.
Udbredelsen af realismen og symbolismen sidst i det 19. århundrede bliver døden
for romantisk lyrik. Romantikerne havde arbejdet med metaforer og stemningsfulde
antydninger af længsel eller livets korthed. Eftertidens mere pågående generationer efter
kalder en skovl for en spade og begraver smagen til fordel for protester mod pænheden.
De fleste tekster i Hanns Eislers gigantiske ‘Hollywooder Liederbuch’ fra årene omkring
Anden Verdenskrig er af vennen Bertolt Brecht og dermed systemkritiske. Selve musikken klinger til gengæld ret traditionelt eller endda romantisk mange steder – hvorfor de
gamle romantikeres sarkasme så alligevel viser sig som et bundløst kar med trylledrik
nok til alle.

Søren Schauser
***
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Velkommen i Festsalen på Herlufsholm
Medvirkende ved HICSUM 2021
Bo Boje Skovhus, baryton
Stefan Vladar, klaver
Jonas Müller, baryton
Gerold Huber, klaver
Signe Asmussen, sopran
Dmitry Ablogin, klaver
Niklas Walentin, violin
John Kruse, klarinet
Alena Walentin, fløjte
Carl-Oskar Østerlind, cello
Henschel Quartett
Christoph Henschel, violin
Teresa la Cour, violin
Monika Henschel-Schwind, bratsch
Mathias Beyer-Karlshøj, cello
Joél Gonzalés, kontrabas
Deltagere i Masterclass:
Gustav Wenzel Most, tenor
Asmus Hanke Fredriksen, baryton
Koncertoptakter ved Mogens Wenzel Andreasen,
Søren Schauser og Karl Aage Rasmussen
Uropførelser af Anders Koppel og Jesper Koch

s. 5
s. 9
s. 15
s. 17
s. 21
s. 27
s. 31
s. 31
s. 35
s. 39
s. 41
s. 46
s. 53

Søren Schauser : ‘Kom! Ud i det åbne, min ven!’
Koncertoversigt
Karl Aage Rasmussen: ‘Noveller i liedform’
Schubert og Hugo Wolf-lieder
Schwanengesang
Des Knaben Wunderhorn
Drei Morgenstern Lieder
Sine qua non
Hollywood Lieder-buch
Karl Aage Rasmussen om Dichterliebe
Dichterliebe
Om de medvirkende
Festivalens uropførelser

Der er parkering ved kirkegården nord for skolens område.
Toiletter findes på 1. sal modsat Festsalen.
Middag serveres kl. 18.00 i den gamle spisesal.
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Mandag , 12. juli

Søndag, 11. juli

17.00

Åbningsreception*

16.00

Mozart: Adagio for violin og klaver, KV261
Niklas Walentin og Gerold Huber

Ysaÿe: Solo-violinsonate nr. 5

19.00

Niklas Walentin og Gerold Huber

Optakt

Max Reger: Serenade, Opus 141a

ved Mogens Wenzel Andreasen

19.30

Åbningskoncert
Schubert: Quartett-satz, D 703

Alena Walentin, Monica Henschel-Schwind og Niklas Walentin

17.15

Bo Boje Skovhus og Søren Schauser i samtale

19.00

Optakt

Henschel Quartett

Schubert og Hugo Wolf-lieder (se tekst s. 17)
Die Forelle
Begegnung
Abendstern
Lied eines Verliebten
Nachtstück
Storchenbotschaft
Im Abendrot
Der Tambour
Der Tod und das Mädchen
Abschied

Jonas Müller og Gerold Huber
PAUSE

Schubert: Forellekvintet, D 667
Allegro vivace
Andante
Scherzo: Presto
Andantino – Allegretto
Allegro giusto

Henschel Quartett, Gerold Huber og Joél Gonzalés

* for partoutkortholdere, sponsorer og særligt inviterede

19.30

ved Søren Schauser

Schumann: Märschenerzählungen, Opus 132
Lebhaft, nicht zu schnell
Lebhaft und sehr markiert
Ruhiges Tempo, mit zartem Ausdruck
Lebhaft, sehr markiert

John Kruse, Monica Henschel-Schwind og Gerold Huber
PAUSE

Schubert: Schwanengesang, D 957
Bo Boje Skovhus og Stefan Vladar (se tekst s. 21)
Sehnsucht
Am Fenster
Die Tabenpost
Wiegenlied
Bei Dir allein
Der Atlas
Ihr Bild
Das Fischermädchen
Die Stadt

Am Meer
Der Doppelgänger
Liebesbotschaft
Kriegers Ahnung
Frühlingssehnsucht
Ständchen
Aufenthalt
In der Ferne
Herbst
Abschied
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Tirsdag, 13. juli
11-13

15.00

Koncerterne tirsdag optages af DR-P2 og sendes
enten direkte eller til senere transmission

Masterclass

Gustav Wenzel Most, tenor
og Asmus Hanke Fredriksen, baryton
i masterclass hos Bo Boje Skovhus og Stefan Vladar

Optakt

ved Karl Aage Rasmussen

16.00

Onsdag, 14. juli

16.00

Hans Eisler: Hollywood Lieder-buch – uddrag (se tekst s. 35)
Schumann: Dichterliebe, Opus 48 (se tekst s. 39)
Jonas Müller & Gerold Huber

17.15

Mahler-eftermiddag

Den kunstneriske leder taler
med Jonas Müller og Gerold Huber

Klaverkvartet i a-mol
Nicht zu schnell – Scherzo

Henschel Quartett

'Des Knaben Wunderhorn' (se tekst s. 27)
Jonas Müller & Gerold Huber

17.15
19.00

Samtale

med Jesper Koch & Frank Kjørup

Optakt

ved Karl Aage Rasmussen

19.30

Webern: Langsamer Satz
Henschel Quartett

Matyas Seiber: 'Drei Morgenstern Lieder' (se tekst s. 31)
Signe Asmussen Manuitt og John Kruse

Jesper Koch: 'Sine qua non' – UROPFØRELSE (se tekst s. 31)
Signe Asmussen Manuitt og Henschel Quartett
PAUSE

Max Reger: Klarinetkvintet opus 146

19.00

Optakt

med Dmitry Ablogin

19.30

Mozart: Klarinetkvintet, KV 581
Allegro – Larghetto – Menuetto – Allegretto con variazioni

Henschel Quartett og John Kruse

Schubert: Trockene Blumen, D 802
Alena Walentin & Gerold Huber
PAUSE

Chopin: Klaverkoncert nr. 2 i f-mol, Opus 21
Maestoso – Larghetto – Allegro vivace

Dmitry Ablogin og Henschel Quartett

Moderato ed amabile – Vivace – Largo – Poco allegretto

John Kruse og Henschel Quartett
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Torsdag, 15. juli
16.00

Fredag, 16. juli

Romantisk eftermiddag

16.00

‘Musik & Poesi’

Mendelssohn: Sechs Lieder ohne Worte
Liszt: Bénédiction de Dieu dans la solitude
Liszt: h-mol sonate

17.15

Samtale

med Dmitry Ablogin

17.15

19.00

Samtale

med Anders Koppel

Optakt

19.00

Optakt

Viktor Ullmann: strygekvartet no. 3

19.30

Mozart: g-mol klaverkvartet KV 478

med Anders Koppel

19.30

med Dmitry Ablogin

Anders Koppel: strygekvartet no. 5 – UROPFØRELSE
Henschel Quartett
PAUSE

Schubert: Der Tod und das Mädschen D 810

Dmitry Ablogin og Henschel Quartett
PAUSE

Schubert: Strygekvintet i C-Dur D 956
Carl-Oskar Østerlind og Henschel Quartett

Henschel Quartett
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af Karl Aage Rasmussen

Noveller i liedform

Ganske som i tilfældet Mozart glemmer
man det så let og af så mange grunde:
Schuberts livsværk er musik af et ganske
ungt menneske, han var kun 31 år, da han
tog afsked med det timelige. Små femten
år er der mellem hans tidligste og hans
sidste værker. Skal man tro hans venner,
var hans sind lyst og kun af og til formørket af helbredsproblemer. Men i hans sidste år, da Gesellschaft der Musikfreunde
afviste at opføre hans sidste store symfoni
(med begrundelsen: uspillelig og alt for
lang), eller da han var opfyldt af den rugende melankoli i Winterreise, oplevede
hans omgivelser tungsind.
Han døde midt i arbejdet på flere nye
værker, og alligevel skete det på en sært
skæbnestyret måde, netop som hans geni
forekom helt udfoldet og hans kunstneriske livscyklus ført til ende. Det modsiges højlydt af den utrolige skaberkraft og
originalitet der præger hans sidste leveår,
men det kan være en slags trøst, når man
rammes af tanken om Schuberts tidlige
død næsten som et personligt tab. Hans
livsværk er den rigeste musikalske arv vor
fejlbehæftede verden har fået til gengæld
for så kort et ophold.
Schuberts korte liv og utrolige produktivitet er en uigennemtrængelig gåde, ikke
mindst med tanke på hans livslange fattigdom, hans elendige boligforhold og
dårlige ernæring. Mozarts legendariske
fattigdom er en senere tids opfindelse,
ved sin død beboede Mozart en elegant
møbleret fireværelses lejlighed i det mondæne Wien med luksus-garderobe og tjenestepiger. Schuberts fattigdom var reel
og pinefuld, verslinjen om den sultne li-

rekassemand i Winterreise ("und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer") har han
næppe sat i toner uden en syrlig grimasse. Den velkendte anekdote om at han på
grund af sin tarvelige påklædning afslog
at tage imod bifaldet efter premieren på et
syngespil, kan godt være sand.
Han led af svimmelhed, migræne, hedeture og kronisk forstoppelse; i 1822
pådrog han sig den syfilis der trivedes
så frodigt i datidens frisindede Wien og
kunne føje ledsmerter, betændte kirtler
og blodmangel til plagerne. Alligevel er
ikke mindre end 998 værker registreret
i den kronologiske Deutsch-fortegnelse
fra 1951, og chokerende har ny forskning
afsløret at hans indtægt ville have været
større og sikrere, hvis han havde præsteret
den samme mængde noder som kopist. I
breve indbyrdes nævner hans venner
‘umenneskeligt slid’ – dele af Winterreise
skrev han som hospitalsindlagt...
Schubert søgte forgæves en fast stilling,
og de bestillingsarbejder der blev hans
påtvungne næringsvej var komplet uegnede til at få det bedste frem i ham. Den
musik han måtte skræddersy efter mål er
næsten altid den musik langt underlegen,
han skrev af egen drift. Lærebøgernes
musikteori havde han hverken brug for
eller nævneværdig forstand på. Han var
en komponist for hvem tanke og følelse var én bevægelse. Sammenholdt med
Haydns egensindige originalitet, Mozarts
søvngængeragtige perfektion eller Beethovens monumentale skaberenergi kan
han ligne et genialt, men lidt barnligt-naivt særtilfælde. Men han definerede selv
sit artistiske univers, og han skal måles

med egne alen. Musikhistorien ville være
uendelig meget fattigere uden Mozart,
men den ville næppe have udviklet sig
stort anderledes. Noget lignende gælder
ikke Schubert. Hans melankolske tvelys,
hvor dur og mol uberegneligt spejler sig
i hinanden, peger frem mod opløsningen
af den klassiske tonalitet. I Die schöne
Müllerin er kun seks af de tyve sange i
mol, men i fem af dem skifter lyset undervejs pludselig fra mol til dur eller fra
dur til mol. Kun en tredjedel af sangene i
Winterreise er noteret i dur, men flere af
dem balancerer så hårfint mellem dur og
mol, at forskellen på de to tonekøn bliver
utydelig.
Begrebet liedcyklus er Schuberts skelsættende opfindelse; efter ham indgår ordet
lied uoversat i alverdens sprog. Robert
Schumanns forestillinger om en sangcyklus er mere helhedssøgende, men i en vis
forstand er den snævrere, for den syngende fortolker hos Schubert identificeres i så
høj grad med det fortællende digter-jeg at
det opstår et scenisk-poetisk dobbeltspejl
med varsler om langt senere tiders teaterillusioner og Verfremdung. Lied-noveller kaldte Dietrich Fischer-Dieskau de
to store sangkredse der begge skildrer en
ulykkelig kærlighed af den slags, man aldrig kommer over.
I Müllerin forelsker møllersvenden sig
hovedkulds, men tør ikke give sin kærlighed til kende og venter utålmodigt på at
et tegn fra naturen vil afsløre hans følelser. Beruset af lykke sidder han mundlam
ved pigens side med fugtige øjne, men
hun ænser det ikke, hun går hjem, da det
trækker op til regn. Hun ser hans lut med

den grønne skulderrem, hun elsker grønt,
og han forærer hende remmen. Men så
ændres alt: den blege møller, tilstøvet af
det hvide mel, ser med ét jægeren i lysende grønt og møllerpigens smil. Hans
verden styrter sammen i jalousi og såret
stolthed, pigen – som han aldrig har talt
med – elsker ikke ham. Tilbage er blot
nogle visne blomster, en ubodelig ensomhed og bækken som samtalepartner.
I den sidste sang synger den ham til hvile
– “Du er hjemme nu, hos mig har du en
kølig seng og en blød pude.”
Digteren Wilhelm Müller var kun tre
år ældre end Schubert, og også han er
blandt de ‘unge døde’ – han døde året
før Schubert. I 1821 udgav han 77 digte
fra en omrejsende hornspillers efterladte papirer, og her fandt Schubert digtene
til Die schöne Müllerin og senere også til
Winterreise. Men selvom både Müllerin
og Winterreise har den forsmåede elsker
som hovedfigur, er der langt fra digter-jeg'et i Müllerin, spændt ud mellem
drømmeri og ubærligt kærlighedstab, til
den venneløse, tænksomme omstrejfer i
Winterreise. Også sceneriet er et andet,
Müllerin er i nutid, i glimt ser vi pigen
og den dæmoniske rival. I Winterreise
er handlingen allerede forbi, vi aner blot
en skikkelse i sneen, alle døre er lukkede,
og temaet er ikke ulykkelig kærlighed,
men selve ulykken som livsvilkår. Men
de to vandrere har håb, drøm, skuffelse,
ensomhed og smerte tilfælles, de spejler
deres følelser i naturen, og på romantisk
vis bliver døden det der løfter ud over
smerten og som er større end de selv.
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Men møllersvenden er i tingene, digter-jeg'et i Winterreise tænker over dem.
Og måske er det grunden til at Müllerin
har fået status som den mest livsnære,
umiddelbare og almene af alle sangcykler.
Møllersvenden er hvad vi alle går rundt
med et stykke af: et livets smertensbarn,
overladt til blindt rumsterende følelser,
til livet når det er stærkest og når det er
sværest; himmelhøjt jublende, til døden
bedrøvet, som Klärchen synger i Goethes
Egmont.
Som lied-komponist er Schubert urokkeligt sikker, selvrådig og egenartet fra
allerførste færd. Nogen egentlig udvikling gennemgik hans liedkunst ikke, han
udvidede blot sit følelsesregister. Allerede
da han som 17-årig skrev Gretchen am
Spinnrade (med tekst fra Goethes Faust)
skabte og fuldendte han på én gang en
helt ny genre: den gennemkomponerede lied, hvor klaveret følger tekstens følelsesudtryk og dens billedsprog som et
ultrafølsomt måleinstrument. Her bliver
digter og komponist, tekst og musik, sanger og pianist til ét i et sangsprog der er et
veritabelt samsprog.
“Mine digte lever kun et halv-liv på papir,
indtil musik beånder dem", skrev Müller.
Desværre døde han uden at ane at en skolelærer i Wien havde opfyldt hans drømme – og dermed sikret hans digte udødelighed. Men der gik 33 år før Die schöne
Müllerin i 1856 blev fremført offentligt.
Og Schubert kunne som så ofte før beklage at “endnu engang har jeg komponeret
omsonst.”
Det vækker stadig debat om Schwanengesang er en liedcyklus eller blot en
sammenstilling af fjorten af Schuberts
sidste lieder. Med digte af to umådeligt
forskellige unge poeter, Ludwig Rellstab
og Heinrich Heine, optræder sangene i
nummereret rækkefølge i Schuberts egen

renskrift – først syv af Rellstab, dernæst
seks af Heine og til slut et digt af en glemt
24 årig poet. Om Schubert har tænkt sangene som en helhed eller ej, er en trossag.
Da Beethoven døde, sendte hans assistent Rellstabs digte til Schubert med en
note om at de var tiltænkt Beethoven.
Og omtrent på samme tid blev Schubert
opmærksom på den jævnaldrende Heine, og Schubert var blandt de første der
fornemmede det mørke, foruroligende og
ironiske digtergemyt der ændrede litteraturhistorien.
Da udgiveren valgte titlen ‘Svanesang’,
var Schubert død. Han døde af tyfus-lignende symptomer (datidens standard
diagnose hed ‘nervefeber’) et par måneder før sin 32-års fødselsdag. Han var
skuffet og næsten ukendt, men en af den
purunge Robert Schumanns studiekammerater fortalte senere at nyheden fik
Robert til at hulke højt hele natten. Schubert blev begravet på Wiens Währinger
kirkegård tre gravsteder fra Beethoven,
men uden at dagbladene i Wien ofrede
en linie på dødsfaldet. For datidens brede
musikalske offentlighed havde han knap
nok eksisteret.

Østrigsk-slovenske Hugo Wolf (18601903) komponerede i nogle få manisk-intense perioder af sit liv henved 300 sange,
der har gjort ham til den fjerde mester
blandt 1800-tallets tyske komponister af
romantiske lieder ved siden af Schubert,
Schumann og Brahms. Hans lieder har en
betragtelig bredde i stil, form og lægger
sig stilmæssigt i nærheden af Wagner. De
sidste seks år af hans liv formørkedes af
en sindslidelse, der gjorde det umuligt for
ham at komponere.

Schubert og Hugo Wolf-lieder

Die Forelle

In einem Bächlein helle,
Da schoß in froher Eil'
Die launische Forelle
Vorüber wie ein Pfeil.
Ich stand an dem Gestade
Und sah in süßer Ruh
Des muntern Fischleins Bade
Im klaren Bächlein zu.
Ein Fischer mit der Rute
Wohl an dem Ufer stand,
Und sah's mit kaltem Blute,
Wie sich das Fischlein wand.
So lang dem Wasser Helle,
So dacht ich, nicht gebricht,
So fängt er die Forelle
Mit seiner Angel nicht.
Doch endlich ward dem Diebe
Die Zeit zu lang. Er macht
Das Bächlein tückisch trübe,
Und eh ich es gedacht,
So zuckte seine Rute,
Das Fischlein zappelt dran,
Und ich mit regem Blute
Sah die Betrogene an.

Begegnung

Was doch heut nacht ein Sturm gewesen,
Bis erst der Morgen sich geregt!
Wie hat der ungebetne Besen
Kamin und Gassen ausgefegt!
Da kommt ein Mädchen schon die Strassen,
Das halb verschüchtert um sich sieht;
Wie Rosen, die der Wind zerblasen,
So unstet ihr Gesichtchen glüht.
Ein schöner Bursch tritt ihr entgegen,
Er will ihr voll Entzücken nahn:
Wie sehn sich freudig und verlegen
Die ungewohnten Schelme an!

Er scheint zu fragen, ob das Liebchen
Die Zöpfe schon zurecht gemacht,
Die heute nacht im offnen Stübchen
Ein Sturm in Unordnung gebracht.
Der Bursche träumt noch von den Küssen,
Die ihm das süsse Kind getauscht,
Er steht, von Anmut hingerissen,
Derweil sie um die Ecke rauscht.

Abendstern

Was weilst du einsam an dem Himmel,
O schöner Stern? und bist so mild;
Warum entfernt das funkelnde Gewimmel
Der Brüder sich von deinem Bild?
„Ich bin der Liebe treuer Stern,
Sie halten sich von Liebe fern.“
So solltest du zu ihnen gehen,
Bist du der Liebe, zaud’re nicht!
Wer möchte denn dir widerstehen?
Du süsses eigensinnig Licht.
„Ich säe, schaue keinen Keim,
Und bleibe trauernd still daheim.“

Lied eines Verliebten

In aller Früh, ach, lang vor Tag,
Weckt mich mein Herz, an dich zu denken,
Da doch gesunde Jugend schlafen mag.
Hell ist mein Aug um Mitternacht,
Heller als frühe Morgenglocken:
Wann hättst du je am Tage mein gedacht?
Wär ich ein Fischer, stünd ich auf,
Trüge mein Netz hinab zum Flusse,
Trüg herzlich froh die Fische zum Verkauf.
In der Mühle, bei Licht, der Müllerknecht
Tummelt sich, alle Gänge klappern;
So rüstig Treiben wär mir eben recht!
Weh, aber ich! o armer Tropf!
Muss auf dem Lager mich müssig grämen,
Ein ungebärdig Mutterkind im Kopf.
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Nachtstück

Wenn über Berge sich der Nebel breitet
Und Luna mit Gewölken kämpft,
So nimmt der Alte seine Harfe, und schreitet
Und singt waldeinwärts und gedämpft:
„Du heilge Nacht:
Bald ist’s vollbracht,
Bald schlaf ich ihn, den langen Schlummer,
Der mich erlöst von allem Kummer.“
Die grünen Bäume rauschen dann:
„Schlaf süss, du guter, alter Mann“;
Die Gräser lispeln wankend fort:
„Wir decken seinen Ruheort“;
Und mancher liebe Vogel ruft:
„O lass ihn ruhn in Rasengruft!“
Der Alte horcht, der Alte schweigt,
Der Tod hat sich zu ihm geneigt.

Storchenbotschaft

Des Schäfers sein Haus und das steht auf zwei Rad,
Steht hoch auf der Heiden, so frühe wie spat;
Und wenn nur ein mancher so’n Nachtquartier hätt!
Ein Schäfer tauscht nicht mit dem König sein Bett.
Und käm ihm zu Nacht auch was Seltsames vor,
Er betet sein Sprüchel und legt sich aufs Ohr;
Ein Geistlein, ein Hexlein, so lustige Wicht,
Sie klopfen ihm wohl, doch er antwortet nicht.
Einmal doch, da ward es ihm wirklich zu bunt:
Es knopert am Laden, es winselt der Hund;
Nun ziehet mein Schäfer den Riegel – ei schau!
Da stehen zwei Störche, der Mann und die Frau.
Das Pärchen, es machet ein schön Kompliment,
Es möchte gern reden, ach, wenn es nur könnt!
Was will mir das Ziefer! – ist so was erhört?
Doch ist mir wohl fröhliche Botschaft beschert.
Ihr seid wohl dahinten zu Hause am Rhein?
Ihr habt wohl mein Mädel gebissen ins Bein?
Nun weinet das Kind und die Mutter noch mehr,
Sie wünschet den Herzallerliebsten sich her?

Doch halt! warum stellt ihr zu zweien euch ein?
Es werden doch, hoff ich, nicht Zwillinge sein? –
Da klappern die Störche im lustigsten Ton,
Sie nicken und knixen und fliegen davon.

Im Abendrot

O wie schön ist deine Welt,
Vater, wenn sie golden strahlet!
Wenn dein Glanz herniederfällt,
Und den Staub mit Schimmer malet;
Wenn das Rot, das in der Wolke blinkt,
In mein stilles Fenster sinkt!
Könnt’ ich klagen, könnt’ ich zagen?
Irre sein an dir und mir?
Nein, ich will im Busen tragen
Deinen Himmel schon allhier.
Und dies Herz, eh’ es zusammenbricht,
Trinkt noch Glut und schlürft noch Licht.

Der Tambour

Wenn meine Mutter hexen könnt’,
Da müsst’ sie mit dem Regiment
Nach Frankreich, überall mit hin,
Und wär’ die Marketenderin.
Im Lager wohl um Mitternacht,
Wenn Niemand auf ist als die Wacht,
Und alles schnarchet, Ross und Mann,
Vor meiner Trommel säss’ ich dann:
Die Trommel müsst’ eine Schüssel sein;
Ein warmes Sauerkraut darein;
Die Schlegel, Messer und Gabel,
Eine lange Wurst mein Sabel,
Mein Tschako wär’ ein Humpen gut,
Den füll’ ich mit Burgunderblut.
Und weil es mir an Lichte fehlt,
Da scheint der Mond in mein Gezelt:
Scheint er auch auf franzö’sch herein,
Mir fällt doch meine Liebste ein:
Ach weh! Jetzt hat der Spass ein End!
—Wenn nur meine Mutter hexen könnt’!

Der Tod und das Mädchen

DAS MÄDCHEN
Vorüber,ach,vorüber!
Geh, wilder Knochenmann!
Ich bin noch jung, geh, Lieber!
Und rühre mich nicht an.
DER TOD
Gib deine Hand, du schön und zart Gebilde!
Bin Freund und komme nicht zu strafen.
Sei gutes Muts! Ich bin nicht wild,
Sollst sanft in meinen Armen schlafen!

Abschied

Unangeklopft ein Herr tritt Abends bei mir ein:
„Ich habe die Ehr, Ihr Rezensent zu sein!“
Sofort nimmt er das Licht in die Hand,
Besieht lang meinen Schatten an der Wand,
Rückt nah und fern: „Nun, lieber junger Mann,
Sehn Sie doch gefälligst mal Ihre Nas so von der Seite an!
Sie geben zu, daß das ein Auswuchs is.“
– Das? Alle Wetter – gewiß!
Ei Hasen! ich dachte nicht,
All’ mein Lebtage nicht,
Daß ich so eine Weltsnase führt im Gesicht!!
Der Mann sprach noch Verschiedenes hin und her,
Ich weiß, auf meine Ehre, nicht mehr;
Meinte vielleicht, ich sollt ihm beichten.
Zuletzt stand er auf; ich tat ihm leuchten.
Wie wir nun an der Treppe sind,
Da geb ich ihm, ganz froh gesinnt,
Einen kleinen Tritt
Nur so von hinten aufs Gesäße mit –
Alle Hagel! ward das ein Gerumpel,
Ein Gepurzel, ein Gehumpel!
Dergleichen hab ich nie gesehn,
All mein Lebtage nicht gesehn,
Einen Menschen so rasch die Trepp hinabgehn!

Und wünschet daneben die Taufe bestellt:
Ein Lämmlein, ein Würstlein, ein Beutelein Geld?
So sagt nur, ich käm in zwei Tag’ oder drei,
Und grüßt mir mein Bübel und rührt ihm den Brei!
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Am Fenster

Schwanengesang

Johann Gabriel Seidl

Ihr lieben Mauern, hold und traut,
Die ihr mich kühl umschliesst,
Und silberglänzend nieserschaut,
Wenn droben Vollmond ist!
Ihr saht mich einst so traurig da,
Mein Haupt auf schlaffer Hand, Als
ich in mir allein mich sah,
Und Keiner mich verstand.

Sehnsucht

Longing

Johann Gabriel Seidl

English Translation © Richard Wigmore

Die Scheibe friert, der Wind ist rauh,
Der nächt’ge Himmel rein und blau.
Ich sitz’ in meinem Kämmerlein
Und schau’ ins reine Blau hinein!

The window pane freezes, the wind is harsh,
the night sky clear and blue.
I sit in my little room
gazing out into the clear blueness.

Mir fehlt etwas, das fühl’ ich gut,
Mir fehlt mein Lieb, das treue Blut;
Und will ich in die Sterne seh’n,
Muss stets das Aug’ mir übergeh’n!

Something is missing, I feel only too well;
my love is missing, my true love.
And when I look at the stars
my eyes constantly fill with tears.

Mein Lieb, wo weilst du nur so fern,
Mein schöner Stern, mein Augenstern?
Du weisst, dich lieb’ und brauch’ ich ja,
Die Träne tritt mir wieder nah.

My love, where are you, so far away,
my fair star, my darling?
You know that I love you and need you;
again tears well up within me.

Da quält’ ich mich so manchen Tag,
Weil mir kein Lied gelingen mag,
Weil’s nimmer sich erzwingen lässt
Und frei hinsäuselt, wie der West!
Wie mild mich’s wieder grad’ durchglüht!
Sieh’ nur, das ist ja schon ein Lied!
Wenn mich mein Los vom Liebchen warf,
Dann fühl’ ich, dass ich singen darf.

For many a day I have suffered
because no song of mine has turned out well,
because none can be forced
to murmur freely, like the west wind.
How gentle the glow that again warms me!
Behold – a song!
Though my fate has cast me far from my beloved,
yet I feel that I can still sing.

Jetzt brach ein ander Licht heran,
Die Trauerzeit ist um,
Und Manche zieh’n mit mir die Bahn
Durch’s Lebensheiligtum.
Sie raubt der Zufall ewig nie
Aus meinem treuen Sinn,
In tiefster Seele trag’ ich sie,
Da reicht kein Zufall hin.
Du Mauer wähnst mich trüb wie einst,
Das ist die stille Freud;
Wenn du vom Mondlicht widerscheinst,
Wird mir die Brust so weit.
An jedem Fenster wähn’ ich dann
Ein Freundeshaupt, gesenkt,
Das auch so schaut zum Himmel an,
Das auch so meiner denkt.

Die Taubenpost
Johann Gabriel Seidl

Ich hab’ eine Brieftaub in meinem Sold,
Die ist gar ergeben und treu,
Sie nimmt mir nie das Ziel zu kurz,
Und fliegt auch nie vorbei.
Ich sende sie vieltausendmal
Auf Kundschaft täglich hinaus,
Vorbei an manchem lieben Ort,
Bis zu der Liebsten Haus.
Dort schaut sie zum Fenster heimlich hinein,
Belauscht ihren Blick und Schritt,
Gibt meine Grüsse scherzend ab
Und nimmt die ihren mit.
Kein Briefchen brauch’ ich zu schreiben mehr,
Die Träne selbst geb’ ich ihr:
O sie verträgt sie sicher nicht,
Gar eifrig dient sie mir.

Bei Tag, bei Nacht, im Wachen, im Traum,
Ihr gilt das alles gleich:
Wenn sie nur wandern, wandern kann,
Dann ist sie überreich!
Sie wird nicht müd’, sie wird nicht matt,
Der Weg ist stets ihr neu;
Sie braucht nicht Lockung, braucht nicht Lohn,
Die Taub’ ist so mir treu!
Drum heg’ ich sie auch so treu an der Brust,
Versichert des schönsten Gewinns;
Sie heisst – die Sehnsucht! Kennt ihr sie?
Die Botin treuen Sinn's.

Wiegenlied
Anon.

Schlafe, holder, süsser Knabe,
Leise wiegt dich deiner Mutter Hand;
Sanfte Ruhe, milde Labe
Bringt dir schwebend dieses Wiegenband.
Schlafe in der Flaumen Schoosse,
Noch umtönt dich lauter Liebeston,
Eine Lilie, eine Rose,
Nach dem Schlafe werd’ sie dir zum Lohn.

Bei dir allein!

Johann Gabriel Seidl

Bei dir allein
Empfind’ ich, dass ich lebe,
Dass Jugendmut mich schwellt,
Dass eine heit’re Welt
Der Liebe mich durchbebe;
Mich freut mein Sein
Bei dir allein!
Bei dir allein
Weht mir die Luft so labend,
Dünkt mich die Flur so grün,
So mild des Lenzes Blüh’n
So balsamreich der Abend,
So kühl der Hain,
Bei dir allein!
Bei dir allein
Verliert der Schmerz sein Herbes,
Gewinnt die Freud’ an Lust!
Du sicherst meine Brust
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Die Stadt

Der Doppelgänger
Heinrich Heine

Wie freundlich schien des Herdes Glut,
Lag sie in meinem Arm!

Der Atlas

Heinrich Heine

Am fernen Horizonte
Erscheint, wie ein Nebelbild,
Die Stadt mit ihren Türmen
In Abenddämmrung gehüllt.

Still ist die Nacht, es ruhen die Gassen,
In diesem Hause wohnte mein Schatz;
Sie hat schon längst die Stadt verlassen,
Doch steht noch das Haus auf demselben Platz.

Hier, wo der Flammen düstrer Schein
Ach! nur auf Waffen spielt,
Hier fühlt die Brust sich ganz allein,
Der Wehmut Träne quillt.

Ich unglücksel’ger Atlas! eine Welt,
Die ganze Welt der Schmerzen muss ich tragen.
Ich trage Unerträgliches, und brechen
Will mir das Herz im Leibe.

Ein feuchter Windzug kräuselt
Die graue Wasserbahn;
Mit traurigem Takte rudert
Der Schiffer in meinem Kahn.

Da steht auch ein Mensch und starrt in die Höhe,
Und ringt die Hände, vor Schmerzens Gewalt;
Mir graust es, wenn ich sein Antlitz sehe –
Der Mond zeigt mir meine eigne Gestalt.

Herz! Dass der Trost Dich nicht verlässt!
Es ruft noch manche Schlacht –
Bald ruh ich wohl und schlafe fest,
Herzliebste – Gute Nacht!

Du stolzes Herz, du hast es ja gewollt!
Du wolltest glücklich sein, unendlich glücklich,
Oder unendlich elend, stolzes Herz,
Und jetzo bist du elend.

Die Sonne hebt sich noch einmal
Leuchtend vom Boden empor,
Und zeigt mir jene Stelle,
Wo ich das Liebste verlor.

Du Doppelgänger! du bleicher Geselle!
Was äffst du nach mein Liebesleid,
Das mich gequält auf dieser Stelle,
So manche Nacht, in alter Zeit?

Ihr Bild

Am Meer

Liebesbotschaft

Heinrich Heine

Heinrich Heine

Ich stand in dunkeln Träumen,
Und starrt’ ihr Bildnis an,
Und das geliebte Antlitz
Heimlich zu leben begann.

Das Meer erglänzte weit hinaus
Im letzten Abendscheine;
Wir sassen am einsamen Fischerhaus,
Wir sassen stumm und alleine.

Rauschendes Bächlein, so silbern und hell,
Eilst zur Geliebten so munter und schnell?
Ach, trautes Bächlein, mein Bote sei du;
Bringe die Grüsse des Fernen ihr zu.

Um ihre Lippen zog sich
Ein Lächeln wunderbar,
Und wie von Wehmutstränen
Erglänzte ihr Augenpaar.

Der Nebel stieg, das Wasser schwoll,
Die Möwe flog hin und wieder;
Aus deinen Augen liebevoll
Fielen die Tränen nieder.

All’ ihre Blumen im Garten gepflegt,
Die sie so lieblich am Busen trägt,
Und ihre Rosen in purpurner Glut,
Bächlein, erquicke mit kühlender Flut.

Auch meine Tränen flossen
Mir von den Wangen herab –
Und ach, ich kann es nicht glauben,
Dass ich dich verloren hab’!

Ich sah sie fallen auf deine Hand,
Und bin aufs Knie gesunken;
Ich hab’ von deiner weissen Hand
Die Tränen fortgetrunken.

Wenn sie am Ufer, in Träume versenkt,
Meiner gedenkend, das Köpfchen hängt;
Tröste die Süsse mit freundlichem Blick,
Denn der Geliebte kehrt bald zurück.

Seit jener Stunde verzehrt sich mein Leib,
Die Seele stirbt vor Sehnen; –
Mich hat das unglücksel’ge Weib
Vergiftet mit ihren Tränen.

Neigt sich die Sonne mit rötlichem Schein,
Wiege das Liebchen in Schlummer ein.
Rausche sie murmelnd in süsse Ruh,
Flüstre ihr Träume der Liebe zu.

Des angestammten Erbes;
Ich fühl’ mich mein
Bei dir allein!

Das Fischermädchen
Heinrich Heine

Du schönes Fischermädchen,
Treibe den Kahn ans Land;
Komm zu mir und setze dich nieder,
Wir kosen Hand in Hand.
Leg an mein Herz dein Köpfchen,
Und fürchte dich nicht zu sehr;
Vertraust du dich doch sorglos
Täglich dem wilden Meer.
Mein Herz gleicht ganz dem Meere,
Hat Sturm und Ebb’ und Flut,
Und manche schöne Perle
In seiner Tiefe ruht.

Heinrich Heine

Ludwig Rellstab

Kriegers Ahnung
Ludwig Rellstab

In tiefer Ruh liegt um mich her
Der Waffenbrüder Kreis;
Mir ist das Herz so bang und schwer,
Von Sehnsucht mir so heiss.
Wie hab’ ich oft so süss geträumt
An ihrem Busen warm!

Frühlingssehnsucht
Ludwig Rellstab

Säuselnde Lüfte wehend so mild,
Blumiger Düfte atmend erfüllt!
Wie haucht ihr mich wonnig begrüssend an!
Wie habt ihr dem pochenden Herzen getan?
Es möchte euch folgen auf luftiger Bahn,
Wohin? Wohin?
Bächlein, so munter rauschend zumal,
Wollen hinunter silbern in’s Tal.
Die schwebende Welle, dort eilt sie dahin!
Tief spiegeln sich Fluren und Himmel darin.
Was ziehst du mich, sehnend verlangender Sinn,
Hinab? Hinab?
Grüssender Sonne spielendes Gold,
Hoffende Wonne bringest du hold.
Wie labt mich dein selig begrüssendes Bild!
Es lächelt am tiefblauen Himmel so mild
Und hat mir das Auge mit Tränen gefüllt! –
Warum? Warum?
Grünend umkränzet Wälder und Höh’!
Schimmernd erglänzet Blütenschnee.
So dränget sich alles zum bräutlichen Licht;
Es schwellen die Keime, die Knospe bricht;
Sie haben gefunden, was ihnen gebricht:
Und du? Und du?
Rastloses Sehnen! Wünschendes Herz,
Immer nur Tränen, Klage und Schmerz?
Auch ich bin mir schwellender Triebe bewusst!
Wer stillet mir endlich die drängende Lust?
Nur du befreist den Lenz in der Brust,
Nur du! Nur du!
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Ständchen

Ludwig Rellstab

Aufenthalt

Herbst

Ludwig Rellstab

Ludwig Rellstab

Es rauschen die Winde
So herbstlich und kalt;
Verödet die Fluren,
Entblättert der Wald.
Ihr blumigen Auen!
Du sonniges Grün!
So welken die Blüten
Des Lebens dahin.

Leise flehen meine Lieder
Durch die Nacht zu dir;
In den stillen Hain hernieder,
Liebchen, komm zu mir!

Ømt min stemme til dig toner
i den stille nat.
Under lundens grønne kroner
kom til mig, min skat!

Rauschender Strom, brausender Wald,
Starrender Fels mein Aufenthalt.
Wie sich die Welle an Welle reiht,
Fliessen die Tränen mir ewig erneut.

Flüsternd schlanke Wipfel rauschen
In des Mondes Licht;
In des Mondes Licht;
Des Verräters feindlich Lauschen
Fürchte, Holde, nicht.
Fürchte, Holde, nicht.

Klart bag løv bedækte grene
stråler månens skær,
stråler månens skær,
frygt ej hulde, vi er ene
med vor elskov her,
med vor elskov her.

Hoch in den Kronen wogend sich’s regt,
So unaufhörlich mein Herze schlägt.
Und wie des Felsen uraltes Erz
Ewig deselbe bleibet mein Schmerz.

Hörst die Nachtigallen schlagen?
Ach! sie flehen dich,
Mit der Töne süßen Klagen
Flehen sie für mich.

Hør du nattergalens trille?
ak, den beder dig!
at min længsel du vil stille,
kom, o kom til mig!

Sie verstehn des Busens Sehnen,
Kennen Liebesschmerz,
Kennen Liebesschmerz,
Rühren mit den Silbertönen
Jedes weiche Herz.
Jedes weiche Herz.

Fuglen kender elskovs smerte,
som den søde lyst,
som den søde lyst,
rører hvert et kærligt hjerte
med sin blide røst,
med sin blide røst.

Laß auch dir die Brust bewegen,
Liebchen, höre mich!
Bebend harr' ich dir entgegen!
Komm, beglücke mich!
Komm, beglücke mich!

Lad da og dit bryst den røre,
elskte, kom til mig!
lad den i min favn dig føre,
gør mig lykkelig!
gør mig lykkelig!

In der Ferne
Ludwig Rellstab

Wehe dem Fliehenden
Welt hinaus ziehenden! –
Fremde durchmessenden,
Heimat vergessenden,
Mutterhaus hassenden,
Freunde verlassenden
Folget kein Segen, ach!
Auf ihren Wegen nach!
Herze, das sehnende,
Auge, das tränende,
Sehnsucht, nie endende,
Heimwärts sich wendende!
Busen, der wallende,
Klage, verhallende,
Abendstern, blinkender,
Hoffnungslos sinkender!

Es ziehen die Wolken
So finster und grau;
Verschwunden die Sterne
Am himmlischen Blau!
Ach, wie die Gestirne
Am Himmel entflieh’n,
So sinket die Hoffnung
Des Lebens dahin!
Ihr Tage des Lenzes
Mit Rosen geschmückt,
Wo ich die Geliebte
An’s Herze gedrückt!
Kalt über den Hügel
Rauscht, Winde, dahin!
So sterben die Rosen
Der Liebe dahin!

Lüfte, ihr säuselnden,
Wellen sanft kräuselnden,
Sonnenstrahl, eilender,
Nirgend verweilender:
Die mir mit Schmerze, ach!
Dies treue Herze brach –
Grüsst von dem Fliehenden
Welt hinaus ziehenden!
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Abschied
Ludwig Rellstab

Ade, Du muntre, Du fröhliche Stadt, Ade!
Schon scharret mein Rösslein mit lustigem Fuss;
Jetzt nimm noch den letzten, den scheidenden Gruss.
Du hast mich wohl niemals noch traurig gesehn,
So kann es auch jetzt nicht beim Abschied geschehn.
Ade ...
Ade, Ihr Bäume, Ihr Gärten so grün, Ade!
Nun reit’ ich am silbernen Strome entlang,
Weit schallend ertönet mein Abschiedsgesang,
Nie habt Ihr ein trauriges Lied gehört,
So wird Euch auch keines beim Scheiden beschert.
Ade ...
Ade, lhr freundlichen Mägdlein dort, Ade!
Was schaut Ihr aus blumenumduftetem Haus
Mit schelmischen, lockenden Blicken heraus?
Wie sonst, so grüss’ ich und schaue mich um,
Doch nimmer wend’ ich mein Rösslein um.
Ade ...
Ade, liebe Sonne, so gehst Du zur Ruh’, Ade!
Nun schimmert der blinkenden Sterne Gold.
Wie bin ich Euch Sternlein am Himmel so hold,
Durchziehn wir die Welt auch weit und breit,
Ihr gebt überall uns das treue Geleit.
Ade ...
Ade, Du schimmerndes Fensterlein hell, Ade!
Du glänzest so traulich mit dämmerndem Schein
Und ladest so freundlich ins Hüttchen uns ein.
Vorüber, ach, ritt ich so manches mal
Und wär’ es denn heute zum letzten mal?
Ade …
Ade, Ihr Sterne, verhüllet Euch grau! Ade!
Des Fensterlein trübes, verschimmerndes Licht
Ersetzt Ihr unzähligen Sterne mir nicht;
Darf ich hier nicht weilen, muss hier vorbei,
Was hilft es, folgt Ihr mir noch so treu!
Ade, Ihr Sterne, verhüllet Euch grau!
Ade!

Des Knaben Wunderhorn (uddrag)

Rheinlegendchen

Ablösung im Sommer

Bald gras ich am Neckar,
Bald gras ich am Rhein,
Bald hab ich ein Schätzel,
Bald bin ich allein.

Kukuk hat sich zu Tode gefallen
An einer grünen Weiden,
Kukuk ist tot, hat sich zu Tod’ gefallen!
Wer soll uns denn den Sommer lang
Die Zeit und Weil vertreiben?

Was hilft mir das Grasen,
Wenn d’Sichel nicht schneidt,
Was hilft mir ein Schätzel,
Wenn’s bei mir nicht bleibt.
So soll ich denn grasen
Am Neckar, am Rhein,
So werf ich mein goldenes
Ringlein hinein.
Es fließet im Neckar
Und fließet im Rhein,
Soll schwimmen hinunter
Ins Meer tief hinein.
Und schwimmt es das Ringlein,
So frißt es ein Fisch,
Das Fischlein soll kommen
Aufs Königs sein Tisch!
Der König tät fragen,
Wems Ringlein sollt sein?
Da tät mein Schatz sagen,
Das Ringlein g’hört mein.
Mein Schätzlein tät springen,
Berg auf und Berg ein,
Tät mir wiedrum bringen
Das Goldringlein fein.
Kannst grasen am Neckar,
Kannst grasen am Rhein,
Wirf du mir nur immer
Dein Ringlein hinein.

Ei das soll tun Frau Nachtigall,
Die sitzt auf grünem Zweige;
Die kleine, feine Nachtigall,
Die liebe, süße Nachtigall!
Sie singt und springt, ist allzeit froh,
Wenn andre Vögel schweigen.
Wir warten auf Frau Nachtigall;
Die wohnt im grünen Hage,
Und wenn der Kukuk zu Ende ist,
Dann fängt sie an zu schlagen!

Aus! Aus!

Heute marschieren wir,
Juchhe, juchhe, im grünen Mai!
Morgen marschieren wir
Zu dem hohen Tor hinaus! Aus!
Reist du denn schon fort?
Je, je! Mein Liebster!
Kommst niemals wieder heim?
Je, je! Mein Liebster?"
Heute marschieren wir,
Juchhe, juchhe, im grünen Mai!
Ei, du schwarzbrauns Mägdelein,
Unsre Lieb' ist noch nicht aus!
Trink du ein Gläschen Wein
Zur Gesundheit dein und mein!
Siehst du diesen Strauß am Hut?
Jetzo heißt's marschieren gut!
Nimm das Tüchlein aus der Tasch,
Deine Tränlein mit abwasch!
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Heute marschieren wir!
Juchhe, juchhe im grünen Mai!
Ich will ins Kloster gehn,
Weil mein Schatz davon geht!
Wo gehts denn hin, mein Schatz?
Gehst du fort, heut schon fort?
Und kommst nimmer wieder?
Ach! Wie wirds traurig sein
Hier in dem Städtchen!
Wie bald vergißt du mein!
Ich! armes Mädchen!
Morgen marschieren wir,
Juchhe, juchhe im grünen Mai!
Tröst dich, mein lieber Schatz,
Im Mai blühn gar viel Blümelein!
Die Lieb ist noch nicht aus! Aus! Aus!

Zu Straßburg auf der Schanz
Zu Strassburg auf der Schanz,
Da ging mein Trauern an;
Das Alphorn hör’ ich drüben wohl anstimmen,
Ins Vaterland mußt ich hinüberschwimmen,
Das ging ja nicht an.
Ein' Stund in der Nacht
Sie haben mich gebracht;
Sie führten mich gleich vor des Hauptmanns Haus,
Ach Gott, sie fischten mich im Strome auf,
Mit mir ist es aus.
Früh morgens um zehn Uhr
Stellt man mich vors Regiment;
Ich soll da bitten um Pardon,
Und ich bekomm doch meinen Lohn,
Das weiß ich schon.
Ihr Brüder allzumal,
Heut’ seht ihr mich zum letztenmal;
Der Hirtenbub ist nur schuld daran,
Das Alphorn hat mir’s angetan,
Das klag ich an.

Das irdische Leben

Wer hat dies Liedlein erdacht?

Mutter, ach Mutter! es hungert mich,
Gib mir Brot, sonst sterbe ich.
Warte nur, mein liebes Kind!
Morgen wollen wir ernten geschwind.

Dort oben am Berg in dem hohen Haus,
Da gucket ein fein's, lieb's Mädel heraus,
Es ist nicht dort daheime,
Es ist des Wirts sein Töchterlein,
Es wohnt auf grüner Heide.

Und als das Korn geerntet war,
Rief das Kind noch immerdar:
Mutter, ach Mutter! es hungert mich,
Gib mir Brot, sonst sterbe ich.
Warte nur, mein liebes Kind,
Morgen wollen wir dreschen geschwind.
Und als das Korn gedroschen war,
Rief das Kind noch immerdar:
Mutter, ach Mutter! es hungert mich,
Gib mir Brot, sonst sterbe ich.
Warte nur, mein liebes Kind,
Morgen wollen wir backen geschwind.
Und als das Brot gebacken war,
Lag das Kind auf der Totenbahr.

Nicht wiedersehen!
Und nun ade, mein herzallerliebster Schatz,
Jetzt muß ich wohl scheiden von dir,
Bis auf den andern Sommer,
Dann komm ich wieder zu dir! Ade!
Und als der junge Knab heimkam,
Von seiner Liebsten fing er an:
„Wo ist meine Herzallerliebste,
Die ich verlassen hab?“
„Auf dem Kirchhof liegt sie begraben,
Heut ists der dritte Tag.
Das Trauern und das Weinen
Hat sie zum Tod gebracht.“
Jetzt will ich auf den Kirchhof gehen,
Will suchen meiner Liebsten Grab,
Will ihr all'weile rufen,
Bis daß sie mir Antwort gab!

Ei du mein allerherzliebster Schatz,
Mach auf dein tiefes Grab!
Du hörst kein Glöcklein läuten,
Du hörst kein Vöglein pfeifen,
Du siehst weder Sonne noch Mond! Ade,
mein herzallerliebster Schatz! Ade!

Mein Herze ist wund,
Komm, Schätzel, machs gesund.
Dein schwarzbraune Äuglein,
Die haben mich verwundt.
Dein rosiger Mund
Macht Herzen gesund.
Macht Jugend verständig,
Macht Tote lebendig,
Macht Kranke gesund.
Wer hat denn das schöne Liedlein erdacht?
Es haben's drei Gäns übers Wasser gebracht,
Zwei graue und eine weiße;
Und wer das Liedlein nicht singen kann,
Dem wollen sie es pfeifen. Ja!

Ach weine nicht, du Liebste mein,
Aufs Jahr sollst du mein eigen sein.
Mein Eigen sollst du werden gewiß,
Wie's keine sonst auf Erden ist.
O Lieb auf grüner Erden.
Ich zieh in Krieg auf grüner Heid,
Die grüne Heide, die ist so weit.
Allwo dort die schönen Trompeten blasen,
Da ist mein Haus, von grünem Rasen.

Des Antonius
zu Padua Fischpredigt
Antonius zur Predigt
Die Kirche findt ledig.
Er geht zu den Flüssen und predigt den Fischen;
Sie schlagen mit den Schwänzen,
Im Sonnenschein glänzen.

Wo die schönen Trompeten
blasen

Die Karpfen mit Rogen
Sind all hierher gezogen,
Haben d'Mäuler aufrissen,
Sich Zuhörens beflissen;
Kein Predigt niemalen
Den Karpfen so gfallen.

Wer ist denn draußen und wer klopfet an,
Der mich so leise, so leise wecken kann?
Das ist der Herzallerliebste dein,
Steh auf und laß mich zu dir ein!

Spitzgoschete Hechte,
Die immerzu fechten,
Sind eilend herschwommen,
Zu hören den Frommen;

Was soll ich hier nun länger stehn?
Ich seh die Morgenröt aufgehn,
Die Morgenröt, zwei helle Stern,
Bei meinem Schatz, da wär ich gern,
bei meiner Herzallerliebsten.

Auch jene Phantasten,
Die immerzu fasten;
Die Stockfisch ich meine,
Zur Predigt erscheinen;
Kein Predigt niemalen
Den Stockfisch so gfallen.

Das Mädchen stand auf und ließ ihn ein;
Sie heißt ihn auch wilkommen sein.
Willkommen, lieber Knabe mein,
So lang hast du gestanden!
Sie reicht ihm auch die schneeweiße Hand.
Von ferne sang die Nachtigall
Das Mädchen fing zu weinen an.

Gut Aale und Hausen,
Die vornehme schmausen,
Die selbst sich bequemen,
Die Predigt vernehmen:
Auch Krebse, Schildkroten,
Sonst langsame Boten,
Steigen eilig vom Grund,
Zu hören diesen Mund:
Kein Predigt niemalen
den Krebsen so gfallen.
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Fisch große, Fisch kleine,
Vornehm und gemeine,
Erheben die Köpfe
Wie verständge Geschöpfe:
Auf Gottes Begehren
Die Predigt anhören.
Die Predigt geendet,
Ein jeder sich wendet,
Die Hechte bleiben Diebe,
Die Aale viel lieben.
Die Predigt hat gfallen.
Sie bleiben wie alle.
Die Krebs gehn zurücke,
Die Stockfisch bleiben dicke,
Die Karpfen viel fressen,
Die Predigt vergessen.
Die Predigt hat gfallen.
Sie bleiben wie allen.

Urlicht
O Röschen rot,
Der Mensch liegt in grösster Not,
Der Mensch liegt in grösster Pein,
Je lieber möcht ich im Himmel sein.
Da kam ich auf einen breiten Weg,
Da kam ein Engellein und wollt mich abweisen,
Ach nein ich liess mich nicht abweisen.
Ich bin von Gott und will wieder zu Gott,
Der liebe Gott wird mir ein Lichtchen geben,
Wird leuchten mir bis an das ewig selig Leben

Revelge
Des Morgens zwischen drein und vieren,
Da müssen wir Soldaten marschieren
Das Gäßlein auf und ab;
Tralali, Tralaley, Tralalera,
Mein Schätzel sieht herab.
„Ach Bruder jetzt bin ich geschossen,
Die Kugel hat mich schwer getroffen,
Trag mich in mein Quartier,
Tralali, Tralalei, Tralala,
Es ist nicht weit von hier.“

„Ach Bruder, jetzt bin ich geschossen,
Die Kugel hat mich schwer getroffen,
Trag mich in mein Quartier.
Tralali, Tralaley, Tralalera,
Es ist nicht weit von hier.“
„Ach Bruder, ich kann dich nicht tragen,
Die Feinde haben uns geschlagen,
Helf dir der liebe Gott;
Tralali, Tralaley, Tralalera,
Ich muß marschieren bis in Tod.“
„Ach, Brüder! ihr geht ja
an mir vorüber,
Als wärs mit mir vorbei,
Tralali, Tralaley, Tralalera,
Ihr tretet mir zu nah.“
„Ach Bruder, Ich muß wohl meine
Trommel rühren,
Tralali, Tralaley, Tralali, Tralaley,
Sonst werd' ich mich verlieren,
Tralali, Tralaley, Tralalera,
Die Brüder dick gesät,
Sie liegen wie gemäht.“
Er schlägt die Trommel auf und nieder,
Er wecket seine stillen Brüder,
Tralali, Tralaley, Tralali, Tralaley
Sie schlagen ihren Feind,
Tralali, Tralaley, Tralalera,
Ein Schrecken schlägt den Feind.
Er schlägt die Trommel auf und nieder,
Da sind sie vor dem Nachtquartier schon wieder,
Tralali, Tralaley, Tralali, Tralaley
Ins Gäßlein hell hinaus,
Tralali, Tralaley, Tralalera,
Sie ziehn vor Schätzleins Haus.
Des Morgen stehen da die Gebeine
In Reih und Glied sie stehn wie Leichensteine,
Die Trommel steht voran,
Daß sie ihn sehen kann.
Tralali, Tralaley, Tralali tralaley, tralalera,
Daß sie ihn sehen kann.

Drei Morgenstern Lieder

Sine qua non

1. Die Trichter

Der var engang
det var et eventyr. Hør!
Det var som om det var
faldet ud af himlen ligesom
lige ud af det blå
og som en stjerne
med vinger
på
ligesom en engel
eller et insekt
– se – satte det sig
lige nøjagtig
på min finger
her
og til at synge.
Det vil jeg aldrig glemme.

Zwei Trichter wandeln durch die Nacht.
Durch ihres Rumpfs verengten Schacht
fließt weißes Mondlicht
still und heiter
auf ihren
Waldweg
u.s.
w.

2. Das Knie
Ein Knie geht einsam durch die Welt.
Es ist ein Knie, sonst nichts!
Es ist kein Baum! Es ist kein Zelt!
Es ist ein Knie, sonst nichts.
Im Kriege ward einmal ein Mann
erschossen um und um.
Das Knie allein blieb unverletzt als wär's ein Heiligtum.
Seitdem geht's einsam durch die Welt.
Es ist ein Knie, sonst nichts.
Es ist kein Baum, es ist kein Zelt.
Es ist ein Knie, sonst nichts.

3. Das Nasobēm
Auf seinen Nasen schreitet
einher das Nasobēm,
von seinem Kind begleitet.
Es steht noch nicht im Brehm.
Es sieht noch nicht im Meyer.
Und auch im Brockhaus nicht.
Es trat aus meiner Leyer
zum ersten Mal ans Licht.
Auf seinen Nasen schreitet
(wie schon gesagt) seitdem,
von seinem Kind begleitet,
einher das Nasobēm.

Der var engang en fugl
der strømmede
ned fra himlen
som en drøm
som fugle gør
når det bliver mørkt.
Dens puls
var varm.
Den er der endnu.
Se –
imellem dens fjer
danser vintre.
I et fnug
midt i
verden et
nu
en dag en nat
skal vi
alle falde
svinde. Men se.
Dig siger jeg
dette!
Op under neglen graven
vokse som en sten
op under Mælkevejens næb og kradse.
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II

III

At være er at være
et træ. Hør
hvor stort det er
lyset af

mere virkeligt end en stilk –
– sig mig
hvor jeg kommer fra så
langsom som harpiks og
ligesom en klokke
under himlen lige så klæbrig
støber sjælen
ind, ind
til den størkner, til et sløret
syn i mørket siger luk dig
op og peg
nu hele himlen
nu alt det
blå ud!

denne tomhed når den åbner
sig for hånden når
den fletter
fingre med visnen og blomstren.
Men se – se ikke på –
Kig –
kig ikke på
fingeren når månen
peger dit ene
øje ud –
Men se månen når den peger
på din finger – der lå du
jo lige så stille
(og solen kunne du huske)
som en drøm inde mellem træerne hviskende under barken
med det ene øje
lukket
under himlen som en sø
og alt imens det andet er
åbent
åbent står det
åbent som et sår
en sø
under himlen fuld af alt
det blå
– sådan er det det blå skvulper
over, over
som en himmel med sig selv
og som et øje. Hvor verden ser ud
når den stiger som
en måne først
bleg i det
blå, så
skrigende mod mørket
højere og højere – som en mark
bugnende af modnende
langsomt korn –
på kun et strå
et aks
alene
skal
en eneste kerne
stråle som en sol i nat og være
høstet, verdens lys.
Intet er mere

Så
hold mig
for munden som et barn.

Må det ikke
være svaret –
denne tavshed
graven
tonen
stiger
op
af?
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Hollywood Lieder-buch (uddrag)

Über den Selbstmord
In diesem Lande, und in dieser Zeit
Dürfte es trübe Abende nicht geben,
Auch hohe Brücken über die Flüsse.
Selbst die Stunden zwischen Nacht und Morgen
Und die ganze Winterzeit dazu, das ist gefährlich!
Denn angesichts dieses Elends
Werfen die Menschen in einem Augenblick
Ihr unerträgliches Leben fort!

Die Flucht
Auf der Flucht vor meinen Landsleuten
Bin ich nun nach Finnland gelangt. Freunde,
Die ich gestern nicht kannte, stellten uns Betten
In saubere Zimmer. Im Lautsprecher
Höre ich die Siegesmeldungen des Abschaums. Neugierig
Betrachte ich die Karte des Erdteils. Hoch oben in Lappland,
Nach dem Nördlichen Eismeer zu,
Seh‘ ich noch eine kleine Tür.

An den kleinen Radioapparat
Du kleiner Kasten, den ich flüchtend trug
Daß seine Lampen mir auch nicht zerbrächen
Besorgt vom Haus zum Schiff, vom Schiff zum Zug
Daß meine Feinde weiter zu mir sprächen
An meinem Lager und zu meiner Pein
Der letzten nachts, der ersten in der Früh
Von ihren Siegen und von meiner Müh:
Versprich mir, nicht auf einmal stumm zu sein!

In den Weiden
In den Weiden am Sund
Ruft in diesen Frühlingsnächten oft das Käuzlein.
Nach dem Aberglauben der Bauern
Setzt das Käuzlein die Menschen davon in Kenntnis
Daß sie nicht lang leben. Mich
Der ich weiß, daß ich die Wahrheit gesagt habe, braucht der Totenvogel
Nicht erst davon in Kenntnis zu setzen.

Frühling
Fischreiche Wässer! Schönbäumige Wälder!
Birken- und Beerenduft!
Vieltöniger Wind, [durchschaukelnd]1 eine Luft
So mild, als stünden jene eisern Milchbehälter
Die dort vom weißen Gute rollen, offen!
Geruch und Ton und Bild und Sinn verschwimmt.
Der Flüchtling sitzt im Erlengrund und nimmt
Sein schwier'ges Handwerk wieder auf: das Hoffen.

Gedenktafel für 4000 Soldaten, die im Krieg
gegen Norwegen versenkt wurden
Wir liegen allesamt im Kattegat.
Die Viehdampfer haben uns hinabgenommen.
Fischer, wenn dein Netz hier viele Fische gefangen hat,
Gedenke unser und laß einen entkommen!

Panzerschlacht
Du Färberssohn vom Lech, im Kluckerspiele
Dich messend mit mir in vergangnen Jahren
Wo bist Du in dem Staub der Panzerbile
Die nun das schöne Flandern niederfahren?
Die fleischerne Bombe auf Calais gefällt
Warst du das, Weberssohn der Spinnerei?
Oh Sohn des Bäckers meiner Kinderwelt,
Gilt dir der blutenden Champagne Schrei?

Epitaph auf einen in der Flandernschlacht Gefallenen
Daß er verrecke! ist mein letzter Wille.
Er ist der Erzfeind. Hört ihr, das ist wahr!
Ich kann es sagen, denn nur die Loire
Weiß, wo ich nunmehr bin. Und eine Grille.

Die Landschaft des Exils
Aber auch ich auf dem letzten Boot
Sah noch den Frohsinn des Frührots im Tackelzeug
Und der Delphine graulichte Leiber tauchen
Aus der chinesischen See.
Die Pferdewäglein mit dem Goldbeschlag
Die rosa Armschleier der Matronen
In den Gassen des gezeichneten Manila
Sah auch der Flüchtling mit Freude.
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Und die Öltürme und die duftenden Gärten von Los Angeles
Und die abendlichen Schluchten Kaliforniens
Ließen den Boten des Unglücks
Nicht kalt.

Fünf Elegien
1
Unter den grünen Pfefferbäumen
Gehn die Musiker auf den Strich, zwei und zwei
Mit den Schreibern. Bach
Hat ein Strichquartett im Täschen. Dante schwenkt
Den dürren Hintern.
2
Die Stadt ist nach den Engeln genannt
Und man begegnet allenthalben Engeln.
Sie riechen nach Öl und tragen goldene Pessare
Und mit blauen Ringen um die Augen
Füttern sie allmorgenlich die Schreiber in ihren Schwimmpfühlen.
3
Jeden Morgen, mein Brot zu verdienen
Geh ich zum Markt, wo Lügen verkauft werden.
Hoffnungsvoll
Reihe ich mich ein unter die Verkäufer.
4
Diese Stadt hat mich belehrt,
Paradies und Hölle können eine Stadt sein.
Für die Mittellosen
Ist das Paradies die Hölle.
5
In den Hügeln wird Gold gefunden,
an der Küste findet man Öl.
Größere Vermögen bringen die Träume von Glück,
die man hier auf Zelluloid schreibt.

Speisekammer 1942
O schattige Kühle! Einer dunklen Tanne
Geruch geht nächtlich brausend in dich ein
Und mischt sich mit der süßen Milch aus großer Kanne
Und dem des Räucherspecks am kalten Stein.

Die Maske des Bösen
An meiner Wand hängt ein japanisches Holzwerk,
Maske eines bösen Dämons, bemalt mit Goldlack.
Mitfühlend sehe ich
Die geschwollenen Stirnadern, andeutend
Wie anstrengend ist es, böse zu sein.

Der Mensch
Der Mensch, vom Weibe geboren,
lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe;
Nehmt das Blut des Lamms,
bestreicht die Pfosten der Tür und die oberste Schwelle,
auf daß der Engel vorbei gehe
noch lang an unserem Haus.

Vom Sprengen des Gartens
Oh Sprengen des Gartens, das Grün zu ermutigen!
Wässern der durstgen Bäume! Gib mehr als genug. Und
Vergiß auch nicht das Strauchwerk, auch
Das beerenlose nicht, das ermattete,
Und übersieh nicht
Zwischen den Blumen das Unkraut, das auch
Durst hat. Noch gieße nur
Den frischen Rasen oder den versengten nur:
Auch den nackten Boden erfrische du.

Die Heimkehr
Die Vaterstadt, wie find ich sie doch?
Folgend den Bomberschwärmen
Komm ich nach Haus.
Wo liegt sie mir? Dort, wo die ungeheueren
Gebirge von Rauch stehn.
Das in den Feuern dort
Ist sie.
Die Vaterstadt, wie empfängt sie mich wohl?
Vor mir kommen die Bomber. Tödliche Schwärme
Melden euch meine Rückkehr. Feuersbrünste
Gehn dem Sohn voraus.

Bier, Ziegenkäse, frisches Brot und Beeren
Gepflückt am grauen Strauch, wenn Frühtau fällt!
Oh, könnt ich laden euch, die überm Meere
Der Krieg der leeren Mägen hält!
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af Karl Aage Rasmussen

Dichterliebe

Robert Schumanns udkårne, Clara Wieck,
var datter af en kendt, nytænkende klaverpædagog, Friedrich Wieck. Fremragende
på sit felt, men også en meget sammensat
personlighed med skyggesider så mørke og
uheldssvangre som nogen hos Dickens. Han
afviste pure at tillade sin datter giftermål
med den unge, utilregnelige, drikfældige
bohème. Det førte til årelange retslige tvister, men i december 1839 blev striden ført
til doms, og dommeren afviste alle Wiecks
indvendinger mod ægteskab. Efter endeløse
nye replikker, duplikker og endnu flere retsmøder appelleres tvisten til en højere retsinstans, og i slutningen af marts stadfæstes
den oprindelige dom. Men først efter yderligere næsten et halvt års juridisk tovtrækkeri
– og glubende interesse fra datidens medier – afsiges endelig dom til parrets fordel.
Mens Wieck tiltales for injurier og de fleste
af hans krav afvises.
Det er ubegribeligt at Schumann i denne
sjælssønderrivende, uafklarede, et halvt år
lange ventetid – “ jeg har helt mistet evnen
til at komponere”, hævder han – pludselig
kaster sig over en genre han tidligere kun
har talt ilde om: Lieder med klaverledsagelse à la Schubert. Og nu strømmer de fra
ham som en tsunami, 120 lieder på få måneder, heriblandt sangkredse som i dag der
ene om at kunne sidestilles med Schuberts.
Liederkreis, Frauenliebe und Leben og frem
for alt Dichterliebe (efter digte af Heinrich
Heine). De sidste – ufatteligt – komponeret
på kun seks dage i maj 1840! Og inspirationen ville ingen ende tage. I løbet af året 1840
skrev Schumann mere end halvdelen af alle
sit livs lieder. “Jeg kunne synge mig til døde,
som en nattergal” noterer han overvældet i
sin dagbog.

Men mere jordnære overvejelser spillede
nok ind: Claras (og hendes fars) ustandseligt gentagne krav om et standsmæssigt
udkomme. Schumann skrev i sit tidsskrift
at “en heldig hånd i den beskedne lied-genre
er åbenbart nok, og den som sælger mest, er
altid nummer ét!” Men de lieder der strømmer fra ham er andet og mere end resultatet
af en ‘heldig hånd’. For første gang benytter
Schumann den menneskelige stemme, og
for første gang anvender han sproget som en
del af det musikalske udtryk.
Mange digtere – dengang som nu – ser med
nogen skepsis lied-genren som et parforhold
mellem umage sengekammerater – “som et
maleri belyst gennem en glasmosaik” mente den franske digter Paul Valéry. Men for
den litterært begavede Schumann var det
en foræring: Selve stedet hvor poetisk og
musikalsk digtning favner hinanden tæt.
Og mens Schubert måtte nøjes med medfødt intuition, sikrede Schumanns litterære
skoling indsigtsfulde tekstvalg. Hans tekster er hentet i hele den højromantiske tyske
digtning, og med hans seismografiske sans
for digtets klang og rytmik indgår tekst og
musik her i noget der ligner det ideelle parforhold: Lighed og forskellighed, nærhed og
fjernhed giver farver og styrke uden nogensinde at sætte den grundlæggende tosomhed på prøve.
Allerbedst tilpas er han i selskab med den
noget ældre Heine, en skeptisk romantiker,
en romantiker with a twist. Heine elskede
hvad han kaldte ‘stemningsbrud’ – et ironisk kneb der består i at afslutte et følelsesfuldt digt med – lad os sige – koldt vand i
blodet. Denne dobbelthed må have tiltrukket Schumann.

I Dichterliebe er alt tvetydigt – i dag høres sangkredsen næsten altid sunget af en
mand, men den er faktisk komponeret til
en berømt sopran-sangerinde. I Wenn
ich in deine Augen seh' svinder digterens
smerte, blot han (?) ser sin elskede i øjnene. Han føler sig stærk, når han kysser
hende og mærker himmelsk lyst, når han
læner sig mod hendes bryst. Og så med ét
slutlinierne: “Men når du siger: Jeg elsker
dig, da må jeg græde bitterligt”.
I Ich hab' im Traum geweinet vågner digteren om natten med tårer løbende ned af
kinderne, han har drømt at den elskede
ligger i sin grav. Eller at hun har forladt
ham, hvad der fremkalder endnu flere
tårer. Og slutverset: “Jeg har grædt i søvne, jeg drømte at du stadig elsker mig. Jeg
vågnede – og min flod af tårer strømmede
stadig”.
I Allnächtlich im Traume drømmer digteren om sin elskede og kaster sig for hendes fødder. Hun ser vemodigt på ham,
ryster på hovedet og fælder en lille tåre.
Så hvisker hun ham et tyst, hemmelighedsfuldt ord i øret og giver ham en buket
cypresser. Og slutlinien bryder alt, selv
versrytmen: “Jeg vågner op. Buketten er
væk – og ordet har jeg glemt”.
Schumann præsenterer disse kortslutninger som ren musik. I digtet om de natlige
drømme (Ich hab' im Traum...) komponerer han de første to vers næsten ens, som
en dialog mellem sang og rytmisk staccato i klaveret. Men i tredje vers nynner
klaveret pludselig melodien legato, uden
sang, hvorefter sangen løfter sig højt, og
et crescendo afbrydes abrupt af en tung
klaver-kadence.

Digtets gåde dramatiseres voldsomt – selv
om hun elsker ham, må han stadig græde.
Gåden er uløst ...
Teksterne giver Schumann mulighed
for at det trivielle eller banale kan vende
vrangen ud og afsløre en fundamental,
dybsindig dobbelttydighed i samklang
med musikken. Noget der senere, f.eks.
hos Mahler, blev en helt ny musikæstetik – musikfilosoffen Adorno talte om
det som det ‘u-egentlige’, som uneigentlichkeit. Kærlighed og smerte, lykke og
fortvivlelse er ikke længere blot modsætninger i Schumanns private sjæleliv, det
er følelser som kun kan finde sandfærdigt, alment menneskeligt udtryk som
tvetydighed.
Hvis ét enkelt år i Schumanns svære liv
som skaber kan kaldes lykkeligt, må det
være 1840. Også selv om han flere gange
i sin skabelses-rus frygter at han ikke “i
længden kan bære denne ophidselse. Det
synger og det vugger i mig så jeg føler at jeg
hvert øjeblik kan gå til grunde”.
Slutsangen om at begrave de gamle hårde,
vrede sange i en kæmpekiste “med plads
til både min kærlighed og min smerte”
henvender sig direkte til lytteren. Sangeren slutter brat af, en kadence ringer uafsluttet videre, og man er usikker på, hvad
der vil ske. Og så, som et vemodigt minde, på én gang underfuldt og smerteligt,
en melodi vi har hørt før, men nu bredt
ud, svøbt som en øm, skrøbelig erindring
om fordums lykke.

Karl Aage Rasmussen
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Dichterliebe

4. Wenn ich in deine Augen seh’

7. Ich grolle nicht

9. Das ist ein Flöten und Geigen

1. Im wunderschönen Monat Mai

‘Når jeg ser i dine øjne, falmer al min smerte og ve:
når jeg kysser din mund, bliver jeg hel. Når jeg læner
mig på dit bryst, er jeg fyldt med himmelsk glæde:
og når du siger" Jeg elsker dig ", græder jeg bittert.’

‘Jeg snyder dig ikke, selvom mit hjerte går i stykker,
kærligheden nogensinde er mistet for mig! Selvom du
skinner i et felt af diamanter, falder ingen stråle i dit
hjertes mørke. Jeg har længe vidst det: Jeg så natten i
dit hjerte, Jeg så slangen, der fortærer den: Jeg så, min
kærlighed, hvor tom du er.’

Der blæser fløjter og violer og trompeter, for de danser
min mest elskede bryllupsdans. Der er et torden og en
bulder af kedeltrommer og shawms. Imellem kan du
høre de gode amor græde og stønner.

‘I smukke maj, når knopperne sprang, opstod kærlighed
i mit hjerte: i smuk maj, da fuglene alle sang,
fortalte jeg dig mit ønske og længsel.’

Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Knospen sprangen,
Da ist in meinem Herzen
Die Liebe aufgegangen.
Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Vögel sangen,
Da hab’ ich ihr gestanden
Mein Sehnen und Verlangen.

2. Aus meinen Tränen spriessen
‘Mange blomster springer op fra mine tårer
og et nattergalkor fra mine suk: Hvis du elsker mig,
vælger jeg dem alle til dig, og nattergalen vil
synge ved dit vindue.’

Aus meinen Tränen spriessen
Viel blühende Blumen hervor,
Und meine Seufzer werden
Ein Nachtigallenchor.
Und wenn du mich lieb hast, Kindchen,
Schenk’ ich dir die Blumen all’,
Und vor deinem Fenster soll klingen
Das Lied der Nachtigall.

3. Die Rose, die Lilie, die Taube,
die Sonne
‘Jeg elskede med glæde rose, lilje, due og sol:
nu elsker jeg kun det lille, det fine, det rene,
det ene: du er selv kilden til dem alle’

Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne,
Die liebt’ ich einst alle in Liebeswonne.
Ich lieb’ sie nicht mehr, ich liebe alleine
Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine;
Sie selber, aller Liebe Wonne
(oder ‚Bronne‘),
Ist Rose und Lilie und Taube und Sonne.
Ich liebe alleine
Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine.

Wenn ich in deine Augen seh’,
So schwindet all’ mein Leid und Weh;
Doch wenn ich küße deinen Mund,
So werd’ ich ganz und gar gesund.
Wenn ich mich lehn’ an deine Brust,
Kommt’s über mich wie Himmelslust;
Doch wenn du sprichst: ich liebe dich!
So muß ich weinen bitterlich.

5. Ich will meine Seele tauchen
‘Jeg vil bade min sjæl i liljens bæger, og liljen, der ringer,
vil ånde en sang af min elskede. Sangen skalv og dirre,
som kysen af hendes mund, som hun i et vidunderligt
øjeblik gav mig.’

In den Kelch der Lilie hinein;
Die Lilie soll klingend hauchen
Ein Lied von der Liebsten mein.
Das Lied soll schauern und beben
Wie der Kuß von ihrem Mund,
Den sie mir einst gegeben
In wunderbar süßer Stund’.

6. Im Rhein, im heiligen Strome
‘Rhinen, i den hellige strøm afspejles den store hellige
Köln med sin store katedral. I den er der et ansigt malet
på gyldent læder, der har skinnet ind i mit livs forvirring.
Blomster og keruber flyder omkring Vor Frue: øjnene,
læberne og kinderne er ligesom min elskede.’

Im Rhein, im heiligen Strome,
Da spiegelt sich in den Well’n
Mit seinem großen Dome
Das große, heil’ge Köln.
Im Dom da steht ein Bildnis,
Auf goldnem Leder gemalt;
In meines Lebens Wildnis
Hat’s freundlich hineingestrahlt.
Es schweben Blumen und Eng’lein
Um unsre liebe Frau;
Die Augen, die Lippen, die Wänglein,
Die gleichen der Liebsten genau.

Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht,
Ewig verlornes Lieb! ich grolle nicht.
Wie du auch strahlst in Diamantenpracht,
Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht.
Das weiß ich längst.
Ich sah dich ja im Traume,
und sah die Nacht in deines Herzens Raume,
Und sah die Schlang, die dir am Herzen frißt,
Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist.

8. Und wüßten’s die Blumen,
die kleinen
‘Hvis de små blomster kun vidste, hvor dybt mit hjerte
er såret, ville de græde med mig for at helbrede min
lidelse, og nattergalene ville synge for at juble mig,
og selv stjernestjernerne ville falde ned fra himlen for
at tale trøst til mig: men de kan ikke vide, for kun
én ved, og det er hun, der har revet mit hjerte i stykker.’

Und wüßten’s die Blumen, die kleinen
Wie tief verwundet mein Herz,
Sie würden mit mir weinen,
Zu heilen meinen Schmerz.
Und wüßten’s die Nachtigallen,
Wie ich so traurig und krank,
Sie ließen fröhlich erschallen
Erquickenden Gesang.
Und wüßten sie mein Wehe,
Die goldenen Sternelein,
Sie kämen aus ihrer Höhe,
Und sprächen Trost mir ein.
Sie alle können’s nicht wissen,
Nur eine kennt meinen Schmerz;
Sie hat ja selbst zerrissen,
Zerrissen mir das Herz.

Das ist ein Flöten und Geigen,
Trompeten schmettern darein
Da tanzt wohl den Hochzeitreigen
Die Herzallerliebste mein.
Das ist ein Klingen und Dröhnen,
Ein Pauken und ein Schalmei’n;
Dazwischen schluchzen und stöhnen
Die lieblichen Engelein.

10. Hör’ ich das Liedchen klingen
‘Når jeg hører den sang, som min kærlighed
engang sang, brister mit bryst af vild lidelse.
Mørk længsel driver mig til skovbakkerne,
hvor min alt for store ve strømmer ud i tårer’

Hör’ ich das Liedchen klingen,
Das einst die Liebste sang,
So will mir die Brust zerspringen
Von wildem Schmerzendrang.
Es treibt mich ein dunkles Sehnen
Hinauf zur Waldeshöh’,
Dort löst sich auf in Tränen
Mein übergroßes Weh’.

11. Ein Jüngling liebt ein Mädchen
‘En ungdom elskede en jomfru, der valgte en anden:
den anden elskede en anden pige og giftede sig med
hende. Jomfruen giftede sig på trods af den første og
bedste mand, hun mødtes med: ungdommen blev syg af
det. Det er den gamle historie, og det er altid nyt: og den,
som hun afviser, bryder hun hans hjerte i to.’

Ein Jüngling liebt ein Mädchen,
Die hat einen andern erwählt;
Der andre liebt eine andre,
Und hat sich mit dieser vermählt.
Das Mädchen nimmt aus Ärger
Den ersten besten Mann,
Der ihr in den Weg gelaufen;
Der Jüngling ist übel dran.
Es ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie immer neu;
Und wem sie just passieret,
Dem bricht das Herz entzwei.
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12. Am leuchtenden Sommermorgen

14. Allnächtlich im Traume
seh’ ich dich

‘En solrig sommermorgen gik jeg ud i haven:
blomsterne talte og hviskede, men jeg tav.
De så med medlidenhed på mig og sagde: 'Vær
ikke ond til vores søster, du triste, død -blek mand.’

‘Jeg ser dig hver aften i drømme, og ser dig hilse på
mig venligt, og græder højt kaster jeg mig ved dine
søde fødder. Du ser bedrøvet på mig og ryster dit
smukke hoved: fra dine øjne siver de perle tåredråber.
Du siger et mildt ord til mig og giver mig en kvist
cypress: Jeg er vågen, og der er ingen kvist, og jeg har
glemt, hvad ordet var.’

Am leuchtenden Sommermorgen
Geh’ ich im Garten herum.
Es flüstern und sprechen die Blumen,
Ich aber wandle stumm.
Es flüstern und sprechen die Blumen,
Und schaun mitleidig mich an:
Sei uns'rer Schwester nicht böse,
Du trauriger, blasser Mann.

13. Ich hab’ im Traum geweinet
‘Jeg græd i min drøm, for jeg drømte, at du var i din
grav: Jeg vågnede, og tårerne løb ned over mine kinder. Jeg græd i mine drømme og troede,
at du havde forladt mig: Jeg vågnede og græd længe
og bittert. Jeg græd i min drøm, og drømte, at du
stadig var god for mig: Jeg vågnede, og selv da flød
mine tårer ud.’

Allnächtlich im Traume seh’ ich dich
Und sehe dich freundlich grüßen,
Und laut aufweinend stürz’ ich mich
Zu deinen süßen Füßen.
Du siehest mich an wehmütiglich
Und schüttelst das blonde Köpfchen;
Aus deinen Augen schleichen sich
Die Perlentränentröpfchen.
Du sagst mir heimlich ein leises Wort
Und gibst mir den Strauß von Zypressen.
Ich wache auf, und der Strauß ist fort,
Und ‘s Wort hab’ ich vergessen.

15. Aus alten Märchen winkt es

16. Die alten, bösen Lieder

‘De gamle eventyr fortæller om et magisk land,
hvor store blomster skinner i det gyldne aftenlys,
hvor træer taler og synger som et kor, og fjedre
laver musik til at danse til, og kærlighedssange
synges som du aldrig har hørt , indtil vidunderlig
sød længsel forelskede dig! Åh, kunne jeg kun
gå derhen og frigøre mit hjerte og give slip på al
smerte og blive velsignet! Ah! Jeg ser ofte det land
af glæder i drømme: så kommer morgensolen, og
det forsvinder som røg.’

‘De gamle dårlige sange og de vrede, bitre
drømme, lad os nu begrave dem, bringe en stor
kiste. Jeg skal lægge meget deri, jeg skal endnu
ikke sige hvad: kisten skal være større end 'Tun'
kl. Heidelberg . Og tag en bier med tykke, tykke
planker, de skal være længere end broen ved
Mainz . Og bringe mig også tolv kæmper, der må
være mægtigere end den hellige Christopher i
katedralen i Köln . De skal bære kisten og kaste
det i havet, fordi en kiste, der er stor, har brug for
en stor grav for at sætte den i. Ved du, hvorfor
kisten skal være så stor og tung? Jeg vil også
lægge min kærlighed og min lidelse i den.’

Aus alten Märchen winkt es
Hervor mit weißer Hand,
Da singt es und da klingt es
Von einem Zauberland;
Wo bunte Blumen blühen
Im gold’nen Abendlicht,
Und lieblich duftend glühen,
Mit bräutlichem Gesicht;
Und grüne Bäume singen
Uralte Melodei’n,
Die Lüfte heimlich klingen,
Und Vögel schmettern drein;

Ich hab’ im Traum geweinet,
Mir träumte, du lägest im Grab.
Ich wachte auf, und die Träne
Floß noch von der Wange herab.

Und Nebelbilder steigen
Wohl aus der Erd’ hervor,
Und tanzen luft’gen Reigen
Im wunderlichen Chor;

Ich hab’ im Traum geweinet,
Mir träumt’, du verließest mich.
Ich wachte auf, und ich weinte
Noch lange bitterlich.

Und blaue Funken brennen
An jedem Blatt und Reis,
Und rote Lichter rennen
Im irren, wirren Kreis;

Ich hab’ im Traum geweinet,
Mir träumte, du wär’st mir noch gut.
Ich wachte auf, und noch immer
Strömt meine Tränenflut.

Und laute Quellen brechen
Aus wildem Marmorstein.
Und seltsam in den Bächen
Strahlt fort der Widerschein.
Ach, könnt’ ich dorthin kommen,
Und dort mein Herz erfreu’n,
Und aller Qual entnommen,
Und frei und selig sein!
Ach! jenes Land der Wonne,
Das seh’ ich oft im Traum,
Doch kommt die Morgensonne,
Zerfließt’s wie eitel Schaum.

Die alten, bösen Lieder,
Die Träume bös’ und arg,
Die laßt uns jetzt begraben,
Holt einen großen Sarg.
Hinein leg’ ich gar manches,
Doch sag’ ich noch nicht, was.
Der Sarg muß sein noch größer,
Wie’s Heidelberger Faß.
Und holt eine Totenbahre,
Und Bretter fest und dick;
Auch muß sie sein noch länger,
Als wie zu Mainz die Brück’.
Und holt mir auch zwölf Riesen,
Die müssen noch stärker sein
Als wie der starke Christoph
Im Dom zu Köln am Rhein.
Die sollen den Sarg forttragen,
Und senken ins Meer hinab;
Denn solchem großen Sarge
Gebührt ein großes Grab.
Wißt ihr, warum der Sarg wohl
So groß und schwer mag sein?
Ich senkt’ auch meine Liebe
Und meinen Schmerz hinein.
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Connexions france-russe

Jesper Kochs (f. 1967) musik befinder sig i en konstant og frugtbar dialog med fortiden. Ofte melodiøs med tonale biklange og en drømmeagtig kvalitet, der her søger at
undslippe fra virkeligheden i cellokoncerten Dreamscapes, finder sig til rette i oaser
af lykke og nostalgi i violinkoncerten Arcadia Lost. Og til sidst i klarinetkoncerten
Lonesome behandler forskellige sider af ensomhed. De tre koncerter præsenteres her i
verdenspremiere-indspilninger med de solister, de blev skrevet til. Alle med tæt forbindelse til Odense Symfoniorkester – et orkester, der altid har stået komponisten nær.
DACAPO RECORDS

Medvirkende

Vi er utroligt glade og stolte over at
kunne at kunne præsentere en perlerække af kunstnere ved dette års festival
og hvilken luksus med hele tre sangere
og tre pianister foruden de øvrige trofaste kammermusikere. Vi glæder os til at
de i fællesskab forløser dette års festival
med et særligt ønske fra et af medlemmerne om et fokus på lieder.

Vi er især stolte af at kunne præsentere
den danske baryton Bo Boje Skovhus
fra Ikast, som i over 25 år har holdt sig
på toppen blandt eliten af internationale
operastjerner. Han blev med et slag kendt
efter sin vellykkede debut i titelpartiet i
Mozarts Don Juan på Volksoper i Wien
i 1988. Siden har han udover at være tilknyttet Wiener Staatsoper, optrådt på de
vigtigste operascener verden over i roller
som Eisenstein i Flagermusen, Greven
i Figaros Bryllup, titelpartiet i Eugen
Onegin og Alban Bergs Wozzeck.

Med sit indgående kendskab til og store
kærlighed for Liedrepertoiret har han
til stadighed udfordret sig selv som
kunstner. Senest har han sammen med
sin faste pianist Stefan Vladar lavet en
samlet indspilning af Schuberts tre store
sangcyklusser; Die schöne Müllerin,
Winterreise & Schwanengesang, på
østrigske CAPRICCIO. En sangmæssig
udfordring kun ganske få sangere er
lykkedes med – bedst kendt vil være den
tyske sanger Dieter Ficher-Dieskau. Vi
var meget glade for at Skovhus og Vladar
sammen gav os Winterreise her i maj,
som optakt til denne sommers festival,
så nu glæder vi os til deres Schwanengesang!

Stefan Vladar er født i Wien, og som elev
af Hans Petermandl er han én af Østrigs

mest bemærkelsesværdige musikalske
personligheder, da han regelmæssigt optræder både som dirigent og pianist over
hele verden. I sæsonen 2015/16 fejrede
Wiener Koncerthus hans 50-årsdag med
en serie på 13 koncerter, hvor han viste
sit mangfoldige kunstneriske omfang
som solist, dirigent, akkompagnatør og
kammermusiker.

Vladars diskografi omfatter mere end 30
udgivelser på Harmonia Mundi og Sony
Classical, der dokumenterer hans arbejde
som pianist og som dirigent med værker
af Haydn, Schubert, Schumann, Chopin,
Prokofiev og Scriabin. Et tæt samarbejde
med CAPRICCIO er foreløbig er mundet
ud i en soloindspilning med musik af
Maurice Ravel, en komplet indspilning af
Beethovens 5 klaverkoncerter trippelkoncerten, violinkoncerten samt de to
violinromancer, med Stefan Vladar som
både pianist og dirigent med sit Wiener
Kammerorkester.

München-fødte Gerold Huber har studeret hos Friedemann Berger ved konservatoriet i München og hos Dietrich
Fischer-Dieskau i Berlin. I 1998 blev han
tildelt Prix International Pro Musicis i
Paris / New York sammen med baryton
Christian Gerhaher, hans faste duo-partner siden studietiden.

Karg, Christina Landshamer, Ruth
Ziesak o.a. men han har også optrådt
med skuespilleren Hanns Zischler i Wien
Konzerthaus.
Som kammermusiker optræder og
indspiller han med blandt andre Artemis
Quartet og Henschel-Quartett. Dette er
første gang Huber gæster Hicsum og han
har været så elskværdig at tage den unge
baryton Jonas Müller med sig. Efter deres
sidste koncert ved Hicsum drager Huber
videre til Hindsgavl for atter at give koncert med Gerhaher.
Bortset fra to soloindspilninger med
værker af Beethoven og Schumann, er
han mest kendt for sine indspilninger
med Christian Gerhaher, som alle har
modtaget mange priser. Hans omfattende diskografi inkluderer også Schubert
lieder med Bernarda Fink for Harmonia
Mundi France, Ruth Ziesak med Liszt
for Berlin-klassiker; Haydn og Mahler /
Zemlinsky for Capriccio, Mendelssohn
for AVI samt optagelser med Clara og
Robert Schumann / Schubert Die schöne
Müllerin) med Maximilian Schmitt og
Robert Schumann og Viktor Ullmann
med Christina Landshamer for Oehms
classic såvel som sange af Schubert,
Strauss og Wolf for AVI med Franz-Josef
Selig.

Siden har Huber optrådt regelmæssigt
som pianist ved de betydeligste festivaler
ligesom han også giver både masterclass
og optræder som akkompagnatør med
estimerede kunstnere som Christiane
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Den unge baryton Jonas Müller (født
1999 i Deggendorf) begyndte i drengekoret i benediktinerklosteret i Niederaltaich, ‘Pueri Cantores Altahensis’ og
har siden studeret hos professor Daniela
Sindram og professor Jochen Kupfer i
Würzburg fra 2017-2019 og i oktober
2019 påbegyndte han sin bachelor i
musik hos professor Lars Woldt på HMT
München.
Müllers fokus på lieder, er hjulpet godt
på vej af det tætte samarbejde med Gerold Huber med hvem han har dedikeret
sit arbejde til de store sangkomponister
fra Schubert til Britten.
Müllers debuterede som solist begrænsede i Gabriel Faurés Requiem i
Herkulessaal i München under ledelse
af Hansjörg Albrecht og hans koncerterfaring er opnået med ensembler som
‘Kammerchor Stuttgart’ under ledelse
af Frieder Bernius og med Audi Youth
Choir Academy under dirigenten Kent
Nagano og ‘Orchestre symphonique de
Montréal’ samt Aapo Häkkinen og ‘Helsinki Baroque Orchestra’. I 2018 vandt
han førstepræmien i den unge kategori
af Louis Spohr-konkurrencen og i 2019
Dan Canto-prisen, en international
sangkonkurrence med base i København
og i 2021 har han fået et stipendiat hos
Yehudi Menuhin Live Music Now Munich. I maj 2021 debuterede Müller som
Papageno i en produktion på Hochschule
für Musik und Theater München.

Det er første gang at vi den store ære at
byde sopranen Signe Asmussen velkommen. Som én af sin generations mest
karismatiske og vidtfavnende danske
sangere og tilmed én af Danmarks fineste
liedsangere blev hun i 2009 tildelt Aksel
Schiøtz Prisen for sin store indsats for
liedens udbredelse. Hun optræder jævnligt som solist med de danske symfoniorkestre og ensembler, og i kraft af sit store
engagement i kammermusikscenen og
den ny kompositionsmusik har hun indspillet talrige CD’er i kontinuerlige, tætte
samarbejder med fremtrædende danske
kammerensembler og komponister – en
indsats, som hun i 2014 blev belønnet for
med tildelingen af Dansk Komponistforenings Musikerpris.

Vi er også utroligt glade for at have den
unge russer Dmitry Ablogin tilbage for
tredje gang. 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. Han
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. “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 sensitivity to come across
to audiences.” sagde Piotr Anderszewski
da Dmitry i 2019 vandt både andenprisen
og publikumsprisen ved den internationale konkurrence ‘Musica Antiqua’ i
Belgien.

Russisk-fødte Alena Walentin har i en
årrække været bosat i London, hvor
hun afsluttede sin uddanelse fra Royal
Academy of Music og Guildhall School
of Music & Drama. 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. Hun har vundet flere priser,
bl.a. førstepriser. Som kammermusiker
optræder hun bl.a. som medlem af den
prisvindende Atéa Blæserkvintet og hun
underviser bla. på Birmingham Conservatoire, The Purcell School, London City
University, William Bennett International Flute Summer School. Sammen med
sin mand Niklas Walentin leder hun
desuden Møn Sommerkoncerter.

Dansk-schweitziske Niklas Walentin
har turneret – både som solist og som
kammermusiker med Trio Vitruvi – over
hele verden. Han vandt som ganske
ung andenpladsen ved Carl Nielsen
Violinkonkurrencen i Odense, hvor
han desuden vandt specialpriserne for
bedste fortolkninger af Carl Nielsens og
Ib Nørholms værker. Niklas har studeret
hos Søren Elbæk, Elisabeth Zeuthen
Schneider, Sergej Krylov (ved Conservatorio della Svizzera Italiana i Lugano) og
Eszter Haffner. Han har desuden deltaget
i mesterkurser hos Sylvie Gazeau, Anker
Buch, Odin Rathnam, Gerhard Schultz,
og Hilary Hahn.
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Niklas debuterede i 2017 fra solistklassen
på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium foran en fyldt sal. To gange har han
modtaget Kunststyrelsens store legat
‘Den Unge Elite’ – som solist og som
medlem af Trio Vitruvi – foruden talrige
andre priser og legater, bla. Musikanmelderringens Kunstnerpris, Årets DR P2
Talentpris samt betydelige donationer
fra Jacob Gade Fonden, Nikolaj Znaiders
Rejselegat, Sonning Fonden, Augustinus
Fonden og Dronning Margrethe og Prins
Henriks fond. Han spiller på en en Joannes Franciscus Pressend /Q. Raphaelviolin (Torino 1837) venligt udlånt til
ham af Augustinus Fonden.
Vi har før haft fornøjelsen at have besøg
af Alena og Niklas Walentin, men det er
første gang at vi skal opleve dem spille
sammen.

John Kruse blev efter 16 år som førsteklarinettist i Odense Symfoniorkester i
2005 ansat som førsteklarinettist i Det

Kgl. Kapel. Han er uddannet på Det
Fynske Musikkonservatorium med
Jens Schou som lærer og på Pariserkonservatoriet hos professor Guy Deplus.
Siden har han søgt inspiration hos store
musikerpersonligheder som f.eks. Michel
Arrignon og Hans Deinzer. John Kruse
har modtaget Gade-legatet og indspillet
adskillige CD’er, bl.a. ny dansk musik
for klarinet, Messiaens Kvartet til Tidens
Ende, al Mozarts musik for bassethorn
og senest Mozarts og Carl Nielsens koncerter for klarinet og orkester. Derudover
er John Kruse medlem af Den Fynske
Blæserkvintet og Trio Chalumeau, og
han har siddet i juryen ved de første tre
udgaver af Carl Nielsen Internationale
Klarinet Konkurrence.

Vi er utroligt glade for at Carl-Oscar
Østerlind har takket ja til at spille den
ikoniske 2. cello-stemme i Schuberts
strygekvintet. Carl-Oscar er uddannet på
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium hos Morten Zeuthen, på Kungliga
Musikhögskolan/Edsberg i Stockholm
hos Torleif Thedeen og ved University
of Southern California i Los Angeles
hos Ralph Kirshbaum. Han debuterede i
2012 fra solistklassen på Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium og har siden vundet en række solistkonkurrencer, blandt
andet 1. prisen i Den Danske Stryger-

konkurrence og 2. prisen i Ljunggrenska
Konkurrencen i Göteborg. Han har som
kammermusiker vundet flere nationale og internationale konkurrencer og
optrådt på festivaler som bla. Ravinia Festival i Chicago, Piatigorsky Cellofestival
i Los Angeles, Verbier Festival, Bergen
Festspillene og Prussia Cove i Englang
og han har været solist med blandt andre
Helsingborgs Symfoniorkester, Islands
Symfoniorkester og Copenhagen Phil.
Udover sit solistiske virke har Carl-Oscar
været ansat i alle Ensemble Storstrøm,
Esbjerg Ensemble og Ensemble MidtVest.
Han er medlem af Messiaen Quartet
Copenhagen og Ensemble Mutatis og er
medstifter af Sheridan Piano Trio og Den
Danske Kvartet. I 2016 blev han udvalgt
til at være en del af Statens Kunstfonds
2-årige karriereforløb ‘Den Unge Elite’.
Carl-Oscar spiller på en cello fra 1703
bygget af Giovanni Grancino, venligst
udlånt af Augustinus Fonden.

Ingen Forellekvintet uden kontrabas og
den har vi trygt overladt til Joél Gonzáles fra DR-symfoniorkestret. Joel var
blot 21 år da han i 2001 kom til Danmark
fra Mexico for at studere på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.
Allerede året efter vandt han stillingen
som solobassist i DR Radiosymfoniorkestret – fire år, før han afsluttede sin
solistuddannelse på konservatoriet med
en meget rost debutkoncert. I 2007 modtog han Ungdommens Sonningpris, som
blev brugt til studier i Berlin.

Vores husensemble den tyske Henschel
Qaurtett's internationale karriere begyndte i 1994, da Mathias Beyer-Karlshøj
sluttede sig til de tre søskende Christoph,
Markus og Monika Henschel. Allerede
i 1995 vandt kvartetten flere priser ved
internationale konkurrencer i Evian,
Banff og Salzburg, og i de følgende år
vandt de også 1. præmie og guldmedaljen
ved Osaka International Chamber Music
Competition.

Senere fulgte succesfulde optrædener i
de fleste af verdens musikalske hovedstæder, blandt andet med en meget
opsigtsvækkende og anerkendt BBC
live-udsendelse, hvor de med kort varsel
sprang ind istedet for Juilliard kvartetten, som førte deres vej helt i front af den
internationale kammermusikscene.
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Kvartettens musikalske rejse omfatter
mange bemærkelsesværdige højdepunkter. Således spillede kvartetten ved
den officielle genåbning af biblioteket
Anna-Amalia i Weimar (UNESCO-Kulturarvssted) ligesom den blev inviteret
til Bruxelles som kulturambassadør for
Forbundsrepublikken Tyskland. Kvartetten har også optrådt i Vatikanet for pave
Benedikt XVI ligesom den regelmæssigt
er 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 til University of Melbourne
i Australien samt Japan. Kvartetten
gennemfører også ungdomsmusikprojekter i kvartettens hjemby München, i
samarbejde med det Bayerske kulturministerium og er desuden ambassadør for
SOS-børnebyerne.
Kvartetten blev i 2015 tildelt Orlandoprisen 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”.
I 2019 sluttede violinist i DR-Symfoniorkestret Teresa Krahnaert sig til kvartetten.

To uropførelser på dette års
festival
Vi ønsker i Hicsum at være med til at
forny det klassiske kammermusik-repertoire og retter hermed en stor tak
til Brand af 1848 Fond, Komponistforeningen samt Kunstfondens fagudvalg
for nykomponeret musik for at have
gjort det muligt at bestille og få uropført
to helt nye værker – Anders Koppels
strygekvartet no. 5 til Henschel-kvartetten samt Jesper Kochs ‘Sine Qua non' til
Signe Asmussen & Henschel-kvartetten
– ved dette års festival.
Anders Koppel har allerede en imponerende klassisk værkliste bag sig, hvori de
fire strygekvartetter står meget centralt.
Med den femte strygekvartet indfries et
længe næret og gensidigt ønske om et
samarbejde mellem Anders Koppel og
Henschel-kvartetten. Vi finder Anders
Koppels værker forfriskende og mener at
den ny strygekvartet vil blive attraktivt
for både vores såvel som for et større
publikum.

Anders Koppel, f.1947, søn af Herman
D.Koppel. Medlem af Københavns
Drengekor. Klaverundervisning fra 5-års
alderen hos hans søster og far, spillede
blokfløjte og senere klarinet. Adskillige
koncerter som klarinettist, bl.a. uropførelsen af hans fars Variations i ’62 i TV.
Begyndte at spille orgel i ’66 og danne-

de i ’67 sammen med sin bror Thomas
rockgruppen Savage Rose. I de næste 7
år turnéer i Europa og USA (Newport
Jazzfestival ’71) og indspilning af 8 LP’er
i London, Los Angeles, Rom og København. Dannede ’76 sammen med Peter
Bastian og Flemming Quist Møller verdensmusik-trioen Bazaar, der turnerede i
37 år indtil 2013.
I ’80- og ’90erne arbejdede han mest med
film, teater og ballet. Han komponerede musik til 8 store balletter til Dansk
Danseteater (bl.a. Morels Opfindelse
og Speranza), til 50 teaterstykker og til
mere end 100 film, deriblandt adskillige
tegnefilm (bl.a.Jungledyret Hugo I og II,
Musikkens Historie, Kartoflens Historie).

Koppels orkesterværker er blevet opført
talrige gange af mange forskellige
symfoniorkestre i det meste af verden.
Har givet masterclasses på universiteterne i Wien og Linz og på Mozarteum,
Salzburg, hvor han også har været
Composer in Dialogue. Han har været
dommer i internationale musikkkonkurrencer og var i 2004 huskomponist i
Odense Symfoniorkester og i 2007-2009 i
Aalborg Symfoniorkester. Anders Koppel
har modtaget Wilhelm Hansen Fondens
komponistpris og har to gange modtaget
en Robert for bedste filmmusik (’94 og
’96). Han blev tildelt Statens Kunstfonds
livsvarige ydelse i 2001.

Siden ’97 har Koppel stort set helliget
sig partiturmusikken og hans værkliste
tæller nu over 130 opusnumre med både
solostykker, kammermusik, orkester- og
vokalmusik, heriblandt 27 koncerter
for soloinstrument og orkester samt en
opera; Rebus.
Blandt solokoncerterne er 4 marimbakoncerter, to saxofonkoncerter til Benjamin Koppel samt accordeonkoncerter
skrevet til Bjarke Mogensen, opført
adskillige gange, bl.a. af Kremerata
Baltica. Fem dobbeltkoncerter for violin/
accordeon, saxofon/klaver, fløjte/harpe,
blokfløjte/saxofon og for 2 guitarer alle
med orkester. Triple Concerto for saxofon/harpe/cello, Sinfonia Concertante for
4 solister med strygeorkester, 4 strygekvartetter, Messingkvintet, blæserkvintet, saxofonkvartet, cellokvartet (Suite
Balajo), 5 stykker til cross-over ensemblet Mad Cows Sing. Decet for stryge- og
blæserkvintet – og endelig adskillige
solostykker og duetter, deriblandt et af
hans mest spillede værker Toccata for vibrafon og marimba, oprindeligt skrevet
til Safri Duo.

Jesper Koch (født 1967) begyndte at
komponere, da han var 11 år gammel.
Hans klangbaserede musikalske udtryk
har en personlig tone, der vidner om
en poetisk disposition. En optræden på
den femte danske komponistbiennale af
hans tonedigt ‘Alice under himmel’ fra
1998 fik den ros, at man næsten kunne
høre små kaniner hoppe over engen! Som
titlen antyder, blev værket inspireret af
Lewis Carrolls berømte børnebog Alice
i Eventyrland. Værket blev premiere af
Collegium Musicum og Owain Arwel
Hughes i året for dets komposition. Koch
har studeret med blandt andre Andy
Pape, Karl Aage Rasmussen, Olav Anton
Thommesen og Colin Mathews.
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I 1992, med værket Ice-Breaking for
to harmonikaer og percussion, vandt
han førsteprisen på ROSTRUM i Paris
i kategorien for komponister under 30
år. Han blev tildelt Carl Nielsen-tilskuddet til komponister i 1988, og seks
år senere modtog han treårigt tilskud
til National Arts Foundation. På Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium
i København studerede han komposition
med Ib Nørholm, Hans Abrahamsen.
Jesper Koch debuterede officielt fra Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium
i Aarhus i 1997.
Hans debutkoncert demonstrerede den
brede palet, som Jesper Koch maler
med: Billeder af Lorca til klaversolo,
Dreamchild for fløjte, viola og harpe,
Down The Rabbit-Hul til blæserkvintet,
Tre portrætter med skygger til mezzosopran og kammerensemble til tekster
af Lorca. Og sidst men ikke mindst
‘Jabberwocky’ til solo harmonika, et
instrument, som Jesper Koch er særlig
glad for. Ice-Breaking er allerede nævnt,
men Diversions for harmonika-orkester
skal også nævnes. Siden sin debut har
Koch komponeret mange værker, bestilt
af fx. Odense Symfoniorkester, Danmarks Nationale Symfoniorkester (DR),
Københavns Filharmonikere og Aalborg
Symfoniorkester.
I 2001 blev han udnævnt til komponist
in-residence for Sydjyllands Symfoniorkester. Flere af Kochs kammerværker er
blevet frigivet på Kontrapunkt-etiketten
under titlen ‘Jesper Koch, Kammermusik 1.’ I 2003 blev der udgivet en cd med
fire orkesterværker spillet af Odense
Symfoniorkester på DaCapo. Foruden
de nordiske lande er Jesper Kochs musik
udført i Østrig, Holland, Canada, USA,
Frankrig, Sverige (Verdensmusikdage
2009) og i 2014/2015 i Tyskland (Rostock
og Karlsruhe), hvor hans celloconcert

‘Dreamscapes’ blev spillet med stor
succes. En cd, (DaCapo 2019) med
‘Dreamscapes’, ‘Lonesome’ (for klarinet,
strygere, harpe og perc.) og den nyligt
sammensatte ‘Arcadia Lost’ (violinkoncert) blev indspillet i november 2017 af
Odense Symfoniorkester. I marts 2019
indspillede DR-Vokalensemblet ‘Korbog’,
sat til digte af Frank Kjørup, også på DaCapo. “Med sin dybe grundlæggende tone
og sin vokale og instrumentale artikulation strækker værket sig ud over begrebet
dansk musik og har en bred international
horisont,” siger professor Jan Maegaard
om hans musik. Evnen til at belyse
musikalske strukturer fra forskellige
vinkler og det koloristisk bevidste samspil mellem harmoni og instrumentering
viser et kompositionsomfang med en
overbevisende indre logik. Hans værker
er omhyggeligt udtænkt med en sikker
fornemmelse af form og struktur, hvor
alle overflødige formuleringer er skrællet
væk, så ideen fremstår som den overordnede samlende faktor. Anmelderne har
længe været enige om hans store fantasifulde fortællingstalent og humoristiske
elementer. Men humor kombineres med
en streng æstetik, der gør Koch omhyggelig i sit valg af ressourcer. Måske er det
netop derfor, hans historier er så tydeligt
skitseret. ‘Modernisme med atmosfæriske billeder’ kunne være overskriften til
Kochs musik. Jesper Koch var også gæst
på Hicsum i 2019 med klarinetkvintetten
‘Mysterious Gondola’ (2013-14) skrevet
til John Kruse.
Jesper Koch skrev før han begyndte på
værket således;
Sine qua non
Der var engang
det var et eventyr. Hør!
Det var som om det var
faldet ud af himlen ligesom
lige ud af det blå

og som en stjerne
med vinger
på
ligesom en engel.............
“Sådan starter digtet af poeten Frank Kjørup, tiltænkt sopranen Signe Asmussen og
selvfølgelig også min tonesætning deraf for
strygekvartet og Signe.
Værket uropføres nu på Hicsum festival
2021 (med Henschel Quartet og Signe)
hvor temaet er musik og poesi.
Digter, kvartet og sopran har jeg haft et
årelangt og lykkeligt samarbejde med:
Frank's poesi har jeg senest tonesat i ‘Poesien er mørket i lyset’(2019)
Mit seneste værk til Henschel Quartet
‘Schöne Welt, wo bist du?-quartetto breve’
(2018) og i 2017 skrev jeg ‘Drei Romantische Lieder nach Rilke’ specielt til Signe.
Det tætte og langvarige samarbejde med
dedikerede musikere betyder alt for mig
og har været med til at inspirere det
allerede skrevne og de uskrevne fremtidige
værker. Derfor er det et lykkeligt sammentræf at dem der står mig allernærmest
mødes i dette vokalværk på lidt over 10
“DERat
SCHWER
GEFASSTE: Muss es
minutter. Det er svært for mig nu
skrive
sein? .... Es muss sein!” var de ord som
Ludwig van Beethoven skrev til sin
noget definitivt om værkets karakter,
men
forlægger på den 16. strygekvartet,
Opus 135, i F-Dur. Ordene kan oversætsom tekstfragmentet antyder bliver
det
tes med “Vanskelig Beslutning: Må det
være? ...Det skal være!”
en eventyrlig start og senere mere
Dissemystisk
ord udtrykker Beethovens følelse
af uundgåelighed, der karakteriserer
hvis ikke ligefrem mytisk....
stilen i hans sene værker.
Signe's stemme er den afgørendeBEETHOVEN-CYKLUS
kataly- – 1. - 7. JULI 2018
I HERLUFSHOLMS FESTSAL
sator kombineret med digtets skiftende
www.hicsum.dk
stemninger, som en lang bevisthedsstrøm:
uhåndgribeligt og samtidig begribeligt og
forhåbentlig gribende.
Signe har udover Rilke-sangene bl.a.
opført mine Sødergran-sange: ‘Fragmenter af en stemning’ (2014) ved flere
lejligheder.”
jesper-koch-composer.dk/

Pga. Corona måtte vi desværre aflyse de planlagte koncerter i Max-Joseph-Saal – Residenz
i München juli 2020 i forbindelse med det
Tysk-Danske Venskabsår.

NÆSTVED BRYGHUS

Muß es sein-festivaløl er en mørk luksus
'Classic' på 5,5% fra Næstved Bryghus, der
kan købes som fadøl i baren.
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. 200,- og skal
fornys efter hvert års festival.
Abonnér på vores nyhedsbrev, og bliv
orienteret om næste års festival.

Bestyrelse:
Peter Stevnhoved, formand
Ettie Castenskiold
Lars Henriksen

Hicsum er i sæson 2021 generøst støttet af
Brand af 1848 Fond – Statens Kunstfond – Dansk Komponistforening
Augustinus Fonden – Aage og Johanne Louis Hansens Fond
William Demant Fonden – Knud Højgaards Fond – Det Obelske Familiefond
Solistforeningen af 1921 – Mærk Næstved – Næstved Kommunes kulturmidler
og Bikubens Fusionsfond
Hovedsponsor: Beierholm Revision, Slagelse
Sponsorer: Acta-Advokater – Advokat Lars Henriksen – Meny i Østergade
Lorange Vinhandel A/S – Visuel Grafisk
Festivalen arrangeres i samarbejde med Herlufsholm Skole og Gods

Vilhelms Musikværksted, Tåstrup
har leveret Steinway B-flygelet.

www.hicsum.dk
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