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Henschel Quartett - Trio Vitruvi
Dmitry Ablogin - John Kruse
Jens Ramsing - Teresa Krahnert
Elisabeth Westenholz - Sune Ranmo
Stine Hasbirk - Kirsten Beyer-Karlshøj
Introduceret af Karl-Aage Rasmussen, Hans-Erik Deckert, Jesper Koch og Wojciech Z. Pawlak

7. - 12. juli 2019 i Festsalen på Herlumsholm
Optakt til aftenkoncerterne starter kl. 19.00

Henschel Quartett
Christoph Henschel, violin
Gregory Maytan, violin
Monika Henschel-Schwind, bratsch
Mathias Beyer-Karlshøj, cello
Trio Vitruvi
Niklas Walentin, violin
Jacob la Cour, cello
Alexander McKenzie, klaver
Dmitry Ablogin, klaver
John Kruse, klarinet
Jens Ramsing. klaver
Teresa Krahnert, violin
Elisabeth Westenholz, klaver
Sune Ranmo, bratsch
Stine Hasbirk, bratsch
Kirsten Beyer-Karlshøj, klaver
Foredrags- og optaktsholdere:
Karl Aage Rasmussen, Hans Erik Deckert
Dr. Wojciech Zbigniew Pawlak, Jesper Koch

Clara Schumann
200 år

‘Omkring Clara Schumann’
FOREDR AG fra kl. 15-16 (gratis adgang)
8. juli – Karl Aage Rasmussen fortæller om Clara Schumann og hendes mænd
9. juli – Hans Erik Deckert fortæller om Sfærenes Musik
12. juli – Dr. Wojciech Z. Pawlak fortæller om Robert Schumanns sygdomme

EF T ER MIDDAGSKONCERT ER
kl. 16.30 - 17.30 (gratis adgang)
8. juli - Trio Vitruvi: Stravinsky, Chopin & Schubert
9. juli - Jens Ramsing, klaver: R. Schumann, Brahms & Liszt
10. juli - Dmitri Ablogin, klaver: Fanny Mendelssohn & Chopin
12. juli - Karl Aage Rasmussen fortæller og læser om Clara Schumann
Dmitry Ablogin & Henschel Quartett spiller R. Schumann & Brahms

AFTENKONCERTER KL. . (med entré)
. juli - ÅBNINGSKONCERT - Intr. v. Karl-Aage Rasmussen
Clara Schumann: ‘Drei Romanzen’ (op. 22) - Johannes Brahms: Strygekvintet (op. 111)
Johannes Brahms: Strygesekstet (op. 18)
HENSCHEL QUARTETT MED SUNE RANMO OG STINE HASBIRK, BRATSCH
JACOB LA COUR, CELLO - KIRSTEN BEYER-KARLSHØJ, KLAVER

. juli - TRIO VITRUVI - Intr. v. Karl-Aage Rasmussen
Clara Schumann: Klavertrio (op. 17), Ernst Bloch: ‘ Nocturnes’
Antonin Dvořák: Klavertrio (op. 90) ‘Dumky’

NIKLAS WALENTIN, VIOLIN - JACOB LA COUR, CELLO - ALEXANDER MCKENZIE, KLAVER

. juli - KLAVERTRIOER MED KLARINET - Intr. v. Hans-Erik Deckert
Beethoven: Klavertrio ‘Gassenhauer’ (op. 11), Robert Schumann:
Fantasiestücke (op. 73), Alban Berg: ‘Vier Stücke’ (op. 5), Brahms: Klarinettrio (op. 114)

JOHN KRUSE, KLARINET - MATHIAS BEYER-KARLSHØJ, CELLO - ELISABETH WESTENHOLZ, KLAVER

. juli - KLARINETKVINTETTER - Intr. v. Jesper Koch
Robert Schumann: Strygekvartet (op. 41, nr.3), Jesper Koch: Klarinetkvintet,
‘Mysterious Gondola’ og Brahms: Klarinetkvintet (op. 115)
JOHN KRUSE, KLARINET - HENSCHEL QUARTETT MED TERESA KRAHNERT, VIOLIN

. juli - KLAVER- & STRYGEKVARTETTER - Intr. v. Dr. Wojciech Zbigniew Pawlak
Mendelssohn: Strygekvartet (op. 13), Brahms:  Intermezzi for klaver (op. 117)
Mendelssohn: Andante con Variazioni (op. 82), R. Schumann: Klaverkvartet (op. 44)
DMITRY ABLOGIN, KLAVER - HENSCHEL QUARTETT MED TERESA KRAHNERT, VIOLIN

. juli - FINALE - Intr. v. Karl-Aage Rasmussen
Clara Schumann: ‘Drei Romanzen’ (op. 22), Robert Schumann: Klaverkvartet (op. 47)
Brahms: Strygesekstet (op. 36)
DMITRY ABLOGIN OG KIRSTEN BEYER-KARLSHØJ, KLAVER - HENSCHEL QUARTETT
MED MED TERESA KRAHNERT, VIOLIN, SUNE RANMO, BRATSCH OG JACOB LA COUR, CELLO

Hicsum .-. juli  fejrer Beethovens  års
fødselsdag sammen med Mendelssohn, Niels W.
Gade og Shostakovich

HICSUM
Bestyrelse:
Peter Stevnhoved
Ettie Castenskiold
Lars Henriksen
Jens Ramsing
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
Der er kun parkering ved kirkegården nord for skolens område.
Toiletter findes på 1. sal modsat Festsalen.
Café-område med billetsalg i Klostergården er åbent fra kl. 18.00
og i pausen ca. kl. 20.30.

Clara Schumann
200 år

Det er mig en stor glæde at kunne byde velkommen til andet år med HICSUM
festivalen! I år bruger vi Clara Schumanns 200 års fødselsdag som anledning til
at dykke ned i en periode, som har skabt nogen af de mest medrivende værker
inden for kammermusikken.
Jeg håber, at festivalen kan bidrage til, at vi i bedste romantisk forstand foretager
‘verdensflugt’ ind i musikkens mysterium. Hvis vi i løbet af denne uge kommer
til at ophæve grænser i kraft af musikken, for derefter at vende styrket og opfyldte tilbage til hverdagen, vil det i vores opfattelse være en vellykket tid.
Vi imødekommer også i år festivalens ambition om at styrke det dansk-tyske
samarbejde, og som det kan ses hos de medvirkende musikere, har de fleste af os
rødder både nord og syd for grænsen. Vi ser med samarbejdet og udvekslingen
også frem til at fejre Sønderjyllands genforening til næste år – et jubilæum som
også markerer hundredeåret for et tættere kulturelt samarbejde mellem vore to
lande.
Men først hjertelig velkommen til en forhåbentlig inspirerende uge med og omkring Clara Schumann!
Mathias Beyer-Karlshøj
kunstnerisk leder for HICSUM

Kunst og kærlighed
I august 1837 sagde Clara Wieck ja til at gifte
sig med den ni år ældre Robert Schumann. Hun
var endnu ikke fyldt atten, men var allerede vidt
berømt som koncertpianist. Forlovelsen førte
imidlertid til en oprivende fejde med hendes far,
klaverpædagogen Friedrich Wieck. Han fandt
at Schumann var en uværdig svigersøn, ødsel,
drikfældig og sværmerisk. Wieck havde skabt sin
datters karriere i en tid, hvor kvinder nok kunne
spille kønt klaver i hjemmet, men ikke trådte
offentligt frem. Han ville vise alverden at en pige
ikke stod tilbage for mandlige kolleger – da Clara
optrådte for selveste Goethe, mente digteren at hun
spillede “med en kraft som seks drenge”. Hun var sin
fars vigtigste indtægtskilde, og den usalige trekant
kastede hende ud i en traumatisk loyalitetskonflikt. Mens den psykisk pirrelige Schumann i
årevis svingede mellem raseri, mindreværdsfølelser og selvmordstanker.
Senere samme år opnåede Clara en så overvældende succes i Wien at folk stormede billetlugerne, og politi måtte tilkaldes. Kejseren udnævnte hende til “Kejserlig kammervirtuos”,
endog en kage fik navn efter hende. Men til Robert skrev hun at længslen efter ham fyldte
alt. Og han drømte om ægteskabelig lykke - “i tusmørket vil jeg improvisere for dig, og du
vil selv nynne med.” Men følelsen af illoyalitet over for sin far nagede stadig Clara, og hun
frygtede at blive ‘hjemmegående’, “Jeg vil blive ulykkelig, hvis jeg ikke altid kan arbejde med
min kunst (…) Kærlighed er så smuk, men, men, men …”
Gifte sig uden sin fars samtykke kunne hun først som 21-årig, som myndig, og Robert
truer nu med at kaste sin forlovelsesring i floden og “selv følge efter” - et trist varsel om den
sindsforvirring der seksten år senere, en februar-dag i 1854, resulterede i at han, kun iført
slåbrok, kastede sig i Rhinens iskolde vand. Hans psykiske ustabilitet var livslang, selv talte
han om “mit livs mørke side.” Han blev indlagt på et asyl for ‘sjælslidende’.
Endnu to svære år gik, før parret endelig blev viet. Og ægteskabet gør sig dårligt fortjent til
de klassiske slutord fra eventyrene. Men kunstnerisk var de altid i øjenhøjde, de stimulerede hinandens talent, og hendes karriere blev afgørende for hans berømmelse; næsten
alle hans orkesterværker blev førsteopført på koncerter, hvor hun var solist. Hun lancerede
hans nye klaverværker, hun havde bred kontakt til musiklivets beslutningstagere. Få af
datidens kvinder kan have haft et så omfattende virkefelt: hustru, mor, husmor, forsørger,
kollega, manager, sekretær, korrekturlæser. Og komponist.

Om samlivet med et geni var gavnligt for hendes egen kunst, er mere tvivlsomt. Roberts
humørsvingninger, søvnløshed og alkoholmisbrug eller den ‘kulde’ hun følte, når han
arbejdede, hæmmede hende. Kærligheden mellem dem var voldsom og ægte, men deres
meget forskellige livsforventninger blev snart en anstødssten. Den uligevægtige Schumann
higede efter et trygt hjemmeliv, mens hans hustrus enestående evner hørte hjemme i de
store koncertsale.
Kønnenes ligeværd var de enige om, men i praksis overlod Schumann efter tidens sædvane
al husførelse, børnepasning, opdragelse m.v. til sin kone – eller til betalt hushjælp. Endog et
totalforbud imod klaverspil måtte den berømte pianistinde i perioder finde sig i, når husets
herre komponerede. At Clara blev mor til otte børn i løbet af tretten år stod yderligere i vejen for hendes kunstneriske udfoldelse.
Efter selvmordsforsøget foranstaltede hun at Schumann blev patient på en privatklinik nær
Bonn, og i det første halve år end ikke nævnte han hendes navn. Senere korresponderede
de en smule, men snart forsvandt også brevveksling. Schumann havde hallucinationer og
angstanfald, og i bedre perioder besøgte familiens unge husven, Johannes Brahms, ham.
På sine omfattende koncertrejser passerede Clara ofte Bonn, men i de mere end to år før
Schumann døde, besøgte hun ham ikke. Måske modsatte han sig hendes besøg, han trak
sig ind i sig selv og spiste næsten intet. Hans følelser for Clara kan vi kun gisne om.
Først dagen før hans død genså hun ham, og næste dag forsøgte hun at få ham til at spise
lidt - “han suttede vin og suppe fra mine fingre, ak, han vidste det var mig!” Hun forlod ham
for at afhente en ven på banegården. Da hun nåede tilbage, var Schumann død.
Johannes Brahms er en uberegnelig joker i Claras følelsesliv. Han var det eneste bindeled
til den mand, hvis kærlighed hun frygtede at have mistet. At hun var stærkt tiltrukket af
Brahms, og at den 23-årige komponist var fortryllet af den 35-årige, smukke, begavede
kvinde, er åbenlyst i deres indbyrdes breve. Hvis Claras personlighed kan forekomme
uransagelig, er grunden nok den kolossale mentale disciplin hun måtte udvise både før,
under og efter sit ægteskab. Hun var den opofrende, pligtopfyldende hustru, men samtidig
en forbløffende moderne kvindeskikkelse, viljestærk, krævende og selvbevidst. At hun desuden var en stor kreativ begavelse, mester for betydelige musikværker, har hendes mands
geni og livsværk igen og igen skygget for.
Det rådes der bod på med denne festival.
Karl Aage Rasmussen

Ludwig van Beethoven (døbt 17. december 1770, død 26. marts 1827) er en af de betydeligste tyske komponister og den komponist, der har haft størst indflydelse på udviklingen
af tysk kompositionsmusik efter 1800. Hans mest kendte kompositioner er de ni symfonier,
fem klaverkoncerter, 32 klaversonater og 16 strygekvartetter. Han komponerede desuden
kammermusik, korværker og sange. Beethoven udviste musikalsk talent i en ung alder og
blev undervist af sin far, Johann van Beethoven, og Christian Gottlob Neefe. Han boede de
første 22 år i Bonn, hvorpå han i 1792 flyttede til Wien og påbegyndte musikalske studier
hos Joseph Haydn. I Wien opnåede han hurtigt ry som klavervirtuos. Han boede i Wien
til sin død. Omkring år 1800 begyndte hans hørelse at forringes, og i de sidste ti år var han
næsten fuldkommen døv. Han opgav at dirigere og give offentlige koncerter, men vedblev
at komponere; mange af hans mest yndede værker stammer fra den tid.
Franz Peter Schubert (31. januar 1797 - 19. november 1828) var en østrigsk komponist i
den sene klassiske og tidlige romantiske periode . På trods af hans korte levetid efterlod
Schubert et stort oeuvre, herunder mere end 600 vokalværker (hovedsagelig Lieder), syv
komplette symfonier, kirkemusik, operaer, lejlighedsmusik, mange værker for klaver samt
kammermusik. Hans store værker omfatter klaverkvintetten i A major (Die Forelle), Symphony No. 8 (Den ufuldendte), de tre sidste klaversonater (D. 958-960) og sangcyklusserne
‘Die schöne Müllerin’ og ‘Winterreise’.
Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy (Felix Mendelssohn) (født 3. februar 1809 i
Hamborg, død 4. november 1847 i Leipzig) var en tysk komponist, pianist, organist og dirigent fra den tidlige romantiske periode.
Felix tilhørte en jødisk familie og hans farfar var filosoffen Moses Mendelssohn, men senere blev han døbt i den luthersk-evangeliske kirke.
Han gjorde sig tidligt bemærket som et musikalsk talent, men hans forældre var påpasselige med ikke at drage økonomisk fordel heraf.
Efter at have opnået succes i Tyskland, hvor han blandt andet havde genoplivet interessen
for Johann Sebastian Bachs værker, foretog han en rejse i Europa. Han blev især i Storbritannien anerkendt som komponist, dirigent og solist, og hans ti rejser dertil er en vigtig
del af hans karriere og i disse år blev mange af hans store værker uropført. Han adskilte
sig fra samtidige komponister som Franz Liszt, Richard Wagner og Hector Berlioz med
sit konservative syn på musik. Leipzig Konservatorium (i dag Hochschule für Musik und
Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy” Leipzig), som han grundlagde, blev en bastion for
hans anti-radikale meningsfæller.
Efter at have været ukendt i en lang periode som følge af skiftende musiksmag og antisemitismen i det sene 19. og tidlige 20. århundrede er hans kreative originalitet nu blevet revurderet og anerkendt. Han hører nu til den romantiske periodes mest populære komponister.
Fanny Mendelssohn (14. november 1805 - 14. maj 1847), senere Fanny [Cäcilie] Mendelssohn Bartholdy og efter hendes ægteskab Fanny Hensel, var en tysk pianist og komponist.
Hun komponerede over 460 stykker musik og hendes kompositioner omfatter en klaver-trio og flere bøger med solo klaverstykker og sange. En række hendes sange blev oprindeligt udgivet i sin bror, Felix Mendelssohns navn, i hans opus 8 og 9 samlinger. Hendes
klaverværker hedder ofte sange, og mange bærer navnet Lieder für das Pianoforte (Sang til
klaveret, parallelt med Felix sange uden ord). I Hamburg er Fanny & Felix Mendelssohns
Museum dedikeret til livet og arbejdet hos hendes bror Felix.

Frédéric François Chopin (1810 – 1849) var komponist og klavervirtuos af polsk-fransk
afstamning. Han betragtes som en af de vigtigste repræsentanter for den romantiske periodes musik og han nåede at komponere mange værker for klaver, inden han i 1830 i en alder
af 20 år, forlod Polen for at bosætte sig i Paris. Her ernærede han sig som komponist og
klaverlærer. Efter en del romantiske forhold til forskellige polske kvinder, herunder en mislykket forlovelse, levede Chopin fra 1837 til 1847 sammen med den franske forfatterinde
Armandine Dupin (med pseudonymet ”George Sand”). Det meste af sit liv døjede Chopin
med dårligt helbred; han døde i Paris i 1849 i en alder af 39 år. Hovedparten af Chopins
musikalske produktion er soloværker for klaver; han komponerede også to klaverkoncerter, en del kammermusik og mindst 19 melodier til polske tekster. Mange af hans klaverværker kræver en veludviklet teknik. Hans soloværker spænder over mange genrer som
balladen (som han gjorde til en selvstændig genre inden for klassisk musik), mazurkaen,
valsen, nocturnen, polonaisen, etuden, impromptuet, scherzoen og præludiet.
Franz Liszt (1811 -1886), Liszt Ferenc på ungarsk, var en østrig-ungarsk komponist, pianist og dirigent. Liszt var også særdeles velbevandret i litteratur og filosofi og tog de fire af
de syv grader, der skulle til for at blive katolsk præst. Liszt var sin tids mest berømte klavervirtuos og reformerede klaverteknikken, så der ikke er kommet mange fornyelser til siden;
men først i nutiden er han ved at opnå fuld anerkendelse som komponist. Dette hænger
sammen med den krig, der var mellem de to romantiske skoler: Liszts nytyske skole med
Wagner, Bruckner, Smetana og Richard Strauss og flere andre og på den anden side den
klassisk-romantiske skole med Clara og Robert Schumann samt søskendeparret Fanny og
Felix Mendelssohn og ikke mindst Brahms.
Det lykkedes i høj grad Brahms’ fortaler, musikkritikeren Eduard Hanslick, at overbevise
det brede publikum om, at Liszt havde dårlig smag, og at programmusik var mindreværdig. De antiromantiske strømninger efter positivismen og naturalismen har medvirket til at
styrke disse holdninger.
Med sine symfoniske digte spillede Liszt en betydelig rolle for orkestermusikkens udvikling. Desuden udvidede han, inspireret af Chopin og den belgiske musikteoretiker Fetis’
ideer om omni-tonalitet, de harmoniske og skalamæssige muligheder henimod musikalsk
flertydighed. Han er en vigtig forudsætning for f.eks. Richard Wagner, Anton Bruckner,
Gustav Mahler og Richard Strauss. I sin klavermusik bruger han klange, der rækker ud
over det traditionelle dur–mol-mønster og frem mod Claude Debussy, Arnold Schönberg
og Béla Bartók. På visse områder foregriber han også jazzens akkorder og skalaer fra
bebop.
Clara Wieck Schumann (1819 - 1896) var en tysk pianist og komponist. Hun var elev af
sin fader, Friedrich Wieck, der også var klaverlærer for hendes senere ægtefælle Robert
Schumann.
Allerede som 14-årig komponerede hun sin klaverkoncert i a-mol, opus 7, der har mange
gode kvaliteter. Hun komponerede også en række mindre værker, hvor de to scherzi, opus
10 og 14, især skal fremhæves. Med sin sonate i g-mol og variationerne over et tema af
Robert Schumann, opus 20, viste hun, at hendes ideal var at kombinere romantisk med
klassikkens former.
Clara Schumann var kvinden bag Robert Schumann og Brahms og måske skyldes det en
påvirkning fra hende, at Robert Schumann gik væk fra det litterære koncept i f.eks. Carnaval for at vende sig imod den klassisk-romantiske retning med sine symfonier. Og Claras
klaverkoncertino i f-mol synes på mange måder at foregribe Johannes Brahms.

Hun hørte sammen med bl.a. Liszt, Chopin og Anton Rubinstein til de bedste pianister i
århundredet og reformerede klaverspillet ved at forlange, at man var absolut nodetro. Hun
kan således på nogle måder ses som ophavskvinde til den moderne fortolkningspraksis.
Liszt, som hun havde et anspændt forhold til, var bange for, at denne nodetroskab kunne
virke dræbende på kreativiteten. På trods af det spændte forhold mellem Clara Schumann
og Liszt foreligger der smukke Liszt-transkriptioner af nogle af Clara Schumanns Lieder.
Pga. hendes mange børn (otte), koncertkarrieren og ægtefællens sindssygdom blev det ikke
til så mange kompositioner, som man kunne have ønsket sig, men hun har pga. kompositionernes kvalitet fortjent at blive nævnt på lige fod med de andre tidlige romantikere, Liszt,
Chopin, Robert Schumann, Fanny og Felix Mendelssohn og den oversete Anton Rubinstein.
Robert Schumann (8. juni 1810 - 29. juli 1856) var en tysk komponist, pianist og indflydelsesrig musikkritiker. Han betragtes bredt som en af de største komponister i den romantiske æra. Han forlod tidligt jurastudiet for at forfølge en karriere som en virtuos pianist.
Hans lærer, Friedrich Wieck, en tysk pianist, havde forsikret ham om, at han kunne blive
den fineste pianist i Europa, men en håndskade sluttede denne drøm. Schumann fokuserede derefter sine musikalske energier på at komponere.
I 1840 giftede Schumann efter en lang kamp med Friedrich Wieck, der modsatte sig
ægteskabet, med Wiecks datter Clara. Før deres ægteskab havde Clara hovedsageligt støttet
sin far gennem sin betydelige karriere som pianist. Sammen fik Clara og Robert et nært
forhold til Johannes Brahms.
Indtil 1840 skrev Schumann udelukkende til klaveret. Senere komponerede han klaver- og
orkesterværker, mange Lieder (sange til stemme og klaver). Han komponerede fire symfonier, en opera og andre orkester-, kor- og kammerværker. Hans mest kendte værker omfatter Carnaval, Symfoniske Studier, Kinderszenen, Kreisleriana og Fantasie i C. Hans skrifter
om musik optrådte mest i Neue Zeitschrift für Musik, en Leipzig-baseret publikation.
Schumann led af en psykisk lidelse, der i 1833 gav ham en alvorlig melankolsk og depressiv episode - som livet igennem gentog sig med faser af “ophøjelse” og i stigende grad
også vildledende ideer om at blive forgiftet eller truet af metalliske genstande. Efter et
selvmordsforsøg i 1854 blev Schumann på eget initiativ indlagt på et sindsygehospital i
Endenich nær Bonn. Diagnostiseret med psykotisk melankoli, døde han to år senere i en
alder af 46 år uden at komme sig fra sin psykiske sygdom.
Johannes Brahms (1833 - 1897) var en tysk komponist, pianist og dirigent i den romantiske periode. Født i Hamburg i en luthersk familie tilbragte Brahms meget af sit professionelle liv i Wien, Østrig. Hans omdømme og status som komponist er at han sammen med
Johann Sebastian Bach og Ludwig van Beethoven betegnes som en af de ”tre store B’er”.
Brahms var en virtuos pianist, op uropførte selv mange af sine egne værker. Han arbejdede
sammen med nogle af de førende udøvende kunstnere i hans tid, herunder pianisten Clara
Schumann og violinisten Joseph Joachim - de tre var tætte venner. Mange af hans værker
er blevet standardværker i det moderne koncertrepertoire. Brahms var en kompromisløs
perfektionist, som endda ødelagde nogle af sine værker og efterlod andre upubliceret.

Antonín Leopold Dvořák, blev født den 8. september 1841, Nelahozeves, Bohemia, det
østrigske imperium [nu i Tjekkiet] - d. 1. maj 1904, Prag. Han var den første bøhmiske
komponist som opnåede verdensomspændende anerkendelse, især kendt for at omdanne
folkemusikalsk materiale til romantisk musik i 1800-tallet.
Ernest Bloch (1880-1959) var en schweizisk-født amerikansk komponist, men anerkendt
som en af de største schweiziske komponister i historien. Udover at være klassisk komponist havde Bloch også en akademisk karriere, der kulminerede i hans anerkendelse som
professor emeritus ved University of California, Berkeley i 1952.
De tre korte Nocturner fra 1924 afspejler vigtige aspekter af Blochs liv og skæbne. Bloch
voksede op som barn fra Aargau oprindelse jødiske forældre i fransktalende Schweiz, studerede i Belgien, Tyskland og Frankrig og boede og arbejdede derefter skiftevis i Schweiz
og - for det meste - i USA, mens han hele tiden overvejede at emigrere til palæstina. Den
største rolle i hans liv blev bestemt spillet af hans oprindelige Schweiz, USA og Israel. Til
disse tre lande dedikerede han et stor symfonisk værk i tre dele ‘Israel’ (1912-1916), ‘Amerika - et episk Rhapsody’ (1926) og ‘Helvetia - En Symphonic Fresco’ (1928).
De tre Nocturnes blev skrevet til ‘New York trio’ og relaterer sig også til de tre lande og
skulle være en nostalgisk erindring om hans ungdom. De to første kunne beskrive tåge ved
daggry, hyrderne i et bjerglandskab eller den stigende måne, og det tredje stykke et natligt
tordenvejr.
Igor Stravinskij (1882-1971) var en af de mest berømte elever af Nikolaj Rimskij-Korsakov
og var gennem en stor del af det 20. århundrede den mest fremtrædende klassiske komponist. Det som kendetegner hans musik mest, er den store inspiration fra folkemusikken,
som også kan høres i hans ‘Suite italienne’.
Alban (Maria Johannes) Berg (9. februar 1885 - 24. december 1935) var en østrigsk
komponist af den anden wienskole. Han var elev af Arnold Schönberg og er sammen med
denne og Anton Webern de dominerende skikkelser inden for tolvtonemusik. Hans kompositionsstil kombinerede romantisk lyricisme med tolvtoneteknik.
Bergs mest kendte og yndede værk er Violinkoncerten. Men fremhæves må også ‘Tre orkesterstykker”’opus 6, der sammen med ‘Lyrisk suite’ fra ‘Lulu’ findes i en pladeindspilning
med Herbert von Karajan.
Alban Bergs violinkoncert bærer undertitlen ‘til minde om en engel’. Englen var afdøde
Manon Gropius, som Alban Berg var heftigt forelsket i. Berg døde i Wien tilsyneladende af
blodforgiftning efter at være blevet bidt af et insekt.
Jesper Koch (født 1967) studerede komposition på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium hos Hans Abrahamsen, Ib Nørholm og Ivar Frounberg fra 1986-95 og efterfølgende
på Det Jyske Musikkonservatorium hos Karl Aage Rasmussen i 1995-97 foruden studier i
udlandet hos Olav Anton Thommesen og Colin Matthews. Han er kendt for sin “brilliante
orkesterbehandling” og var i tre år huskomponist hos Sønderjyllands Symfoniorkester
samt komponeret værker på bestilling for bl.a. Odense Symfoniorkester, Aalborg Symfoniorkester og Collegium Musicum.
I september 2019 udkommer CD’en ‘Dreamscapes’ på Dacapo Records med tre solokoncerter for cello, violin og klarinet. Klarinetkoncerten “Lonesome” bliver indspillet på CD af
John Kruse, til hvem den også er tilegnet.

Søndag den
Søndag
7. juli
den 7. juli kl. 19.30
Strygekvartetter #1
kl. 19.00: koncertoptakt ved Steen Frederiksen

Åbningskoncert, Festsalen kl. 19.30
Clara Schumann: Drei Romanzen opus 22 (1853)
Andante molto
Allegretto
Leidenschaftlich schnell

Johannes Brahms: Strygekvintet nr. 2 i G-Dur opus 111 (1890)
Allegro non troppo, ma con brio
Adagio - Un poco allegretto
Vivace, ma non troppo presto
PAUSE

Johannes Brahms: Strygesekstet i H-Dur opus 18 (1860)
Allegro ma non troppo
Andante, ma moderato
Scherzo: Allegro molto
Rondo: Poco allegretto e grazioso

Gregory Maytan, violin - Kirsten Beyer-Karlshøj, klaver
Henschel Quartett med Sune Ranmo og Stine Hasbirk, bratsch
Jacob La Cour, cello - Kirsten Beyer-Karlshøj, klaver

Mandag den 2. juliMandag
kl. 19.30den 8. juli
Strygekvartetter #2
Kl. - (gratis adgang)

Karl Aage Rasmussen fortæller om Clara Schumann og hendes mænd
kl. 19.00: koncertoptakt ved Peter Dürrfeld

Trio Vitruvi – Festsalen kl. 16.30
I. Stravinsky: Suite Italienne for violin og klaver (1932)
1. Introduzione – 2. Serenata – 3. Aria

F. Chopin: Nocturne nr. 20 i cis-mol opus posthumt (1830)
Allegro con fuoco
Scherzo
Adagio sostenuto
Finale: Allegretto

Franz Schubert: Klavertrio i B-Dur D898 opus 99 (1827)
1. Allegro moderato – 2. Andante un poco mosso
3. Scherzo. Allegro – 4. Rondo. Allegro vivace

Trio Vitruvi – Festsalen kl. 19.30
Clara Schumann: Klavertrio i g-mol opus 17 (1846)
1. Allegro moderato – 2. Scherzo. Tempo di minuetto - Trio
3. Andante – 4. Allegretto

Ernest Bloch: 3 Nocturnes (1924)
1. Andante – 2. Andante quieto – 3. Tempestoso
PAUSE

Antonín Dvořák: ‘Dumky’ Klavertrio nr. 4 i e-mol opus 90 (1891)
Lento maestoso — Allegro quasi doppio movimento
Poco adagio — Vivace non troppo — Vivace
Andante — Vivace non troppo — Allegretto
Andante moderato — Quasi tempo di marcia — Allegretto scherzando
Allegro - Meno mosso
Lento maestoso - Vivace

Niklas Walentin, violin - Jacob La Cour, cello - Alexander McKenzie, klaver

Tirsdag den
Tirsdag
9. juli
den 3. juli kl. 19.30
Klavertrioer #1
Kl. - (gratis adgang)
kl. 19.00:
Hans Erik Deckert fortæller
omkoncertoptakt
Sfærenes Musik
ved Mogens Wenzel Andreasen

Jens Ramsing – Festsalen kl. 16.30
Robert Schumann: 3 Romanzen opus 28 (1839)
Sehr markiert - Einfach - Sehr markiert

Johannes Brahms: 4 Stücke opus 119 (1893)
1. Intermezzo i h-mol – 2. Intermezzo i e-mol
3. Intermezzo i C-Dur – 4. Rhapsody i Es-dur

Franz Liszt: h-mol sonate (1853) tilegnet Robert Schumann
Jens Ramsing, klaver

Klavertrioer m. klarinet – Festsalen kl. 19.30
Ludwig van Beethoven: ‘Gassenhauer’ Klavertrio i H-dur opus 11 (1797)
Allegro con brio
Adagio
Tema con variazioni (“Pria ch’io l’impegno”: Allegretto)

Robert Schumann: Fantasiestücke opus 73 (1849) for klarinet und klaver
1. Zart und mit Ausdruck – 2. Lebhaft, leicht – 3. Rasch und mit Feuer

Alban Berg: Vier Stücke for klarinet und klaver opus 5 (1913)
1. Mäßig – 2. Sehr langsam – 3. Sehr rasch – 4. Langsam
PAUS E

Johannes Brahms: Klarinet-trio i a-mol opus 114 (1891)
Allegro
Adagio Andantino grazioso
Allegro

John Kruse, klarinet - Mathias Beyer-Karlshøj, cello
Elisabeth Westenholz, klaver

Mandag den 2. juli
Onsdag
kl. 19.30
den 10. juli
Strygekvartetter #2
kl. 19.00: koncertoptakt ved Peter Dürrfeld

Dmitry Ablogin – Festsalen kl. 16.30
Fanny Mendelssohn: 3 Lieder

Andante espressivo - Allegro - Tempo primo, Es-Dur
Andante con espressione, a-mol, opus 8 No. 2
Andante con moto, h-mol, opus 2 No. 2

Chopin - 24 Preludien opus 28 (1839)
Dmitry Ablogin, klaver

Klaverkvintetter – Festsalen kl. 19.30
Robert Schumann: Strygekvartet i A-dur opus 41 nr. 3 (1842)
Andante espressivo - Allegro molto moderato
Assai agitato
Adagio molto
Finale. Allegro molto vivace – Quasi Trio

Jesper Koch: Klarinetkvintet ‘Mysterious Gondola’ (2013-14)
PAUS E

Johannes Brahms: Klarinetkvintet i h-mol opus 115 (1891)
Allegro Adagio
Andantino
Con moto

John Kruse, klarinet - Henschel Quartett med Teresa Krahnert, violin
Ét af fire kammerværker med klarinetten som det primære instrument. Det blev skrevet
om sommeren 1891 til klarinettisten Richard Mühlfeld og betragtes som en del af en
genfødsel for Brahms, som 1890 havde erklæret sin strygekvintet i G-Dur (som spilles på
åbningskoncerten) for at være hans sidste værk.

Torsdag Tirsdag
den 11. den
juli 3. juli kl. 19.30
Klavertrioer #1
kl. 19.00: koncertoptakt
ved Mogens Wenzel Andreasen

Klaver- og Strygekvartetter
Festsalen kl. 19.30
Mendelssohn: Strygekvartet opus 13 (1827)
Adagio – Allegro vivace
Adagio non lento
Intermezzo: Allegretto con moto – Allegro di molto
Presto – Adagio non lento

Johannes Brahms: Tre Intermezzi for klaver opus 117 (1892)
“Wiegenlieder meiner Schmerzen”

Es-dur: Andante moderato
h-mol: Andante non troppo e con molta espressione
cis-mol: Andante con moto

Felix Mendelssohn: Andante con variazioni for klaver opus 82
PAUS E

Robert Schumann: Klaverkvartet i Es-dur opus 44 (1842)
Allegro brillante
In modo d’una marcia. Un poco largamente
Scherzo: Molto vivace
Allegro ma non troppo

John Kruse, klarinet - Dmitry Ablogin, klaver
Henschel Quartett med Teresa Krahnert, violin

Mandag den 2. juliFredag
kl. 19.30
den 12. juli
Strygekvartetter #2
Kl. - (gratis adgang)

Dr. Wojciech Z. Pawlak fortæller om Robert Schumanns sygdomme
kl. 19.00: koncertoptakt ved Peter Dürrfeld

Festsalen kl. 16.30
Karl Aage Rasmussen læser og fortæller om Clara Schumann
Dmitry Ablogin, klaver og Henschel Quartett spiller satser fra aftenens program

Finale – Festsalen kl. 19.30
Clara Schumann: Drei Romanzen opus 22 (1853)
Andante molto
Allegretto
Leidenschaftlich schnell

Robert Schumann: Klaverkvartet opus 47 (1842)
Sostenuto assai - Allegro ma non troppo
Scherzo: Molto vivace - Trio I - Trio II
Andante cantabile
Finale: Vivace
PAUS E

Johannes Brahms: Strygesekstet i G-dur opus 36 (1865)
Allegro non troppo
Scherzo - Allegro non troppo – Presto giocoso
Adagio
Poco allegro

Dmitry Ablogin og Kirsten Beyer-Karlshøj, klaver - Henschel Quartett med
Teresa Krahnert, violin, Sune Ranmo, bratsch og Jacob La Cour, cello

Henschel Quartett (D)

Christoph Henschel & Gregory Maytan, violiner
Monika Henschel, viola - Mathias Beyer-Karlshøj, cello

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

Trio Vitruvi

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

John Kruse er førsteklarinettist i Det Kgl. Kapel. Han blev ansat i 2005 efter 16 år som
førsteklarinettist i Odense Symfoniorkester. Han er uddannet på Det Fynske Musikkonservatorium med Jens Schou som lærer og på Pariser-konservatoriet hos professor Guy
Deplus. Efter endt uddannelse 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.
“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.” Piotr Anderszewski
Dmitry Ablogin blev født i Moskva i 1989. Hans første lærere var Tamara Mezhlumova
og Kira Shashkina. Senere studerede han med professor Vladimir Tropp på Gnessin
Academy of Music og dimitterede med æresbevisninger i 2012.
Hans interesse for tidlig musik og den romantiske tradition førte ham til Frankfurt am
Main, hvor han tog sin Master i Fortepiano under professor Jesper B. Christensen på
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main.
Dmitry har vundet første pris på en række internationale konkurrencer, og han er
gæstekunstner på flere internationale klaver- og kammermusikfestivaler, herunder
“Ars Longa”, “Musikens Nat” i Moskva, Internationale Kammermusikwoche i Böhlen,
Thüringen, “Amici dell’arte” i Wiesbaden, Festival “Gegen den Strom” i Bad Ems, ‘Piano
Loop Festival’ i Split og ‘Casalmaggiore International Festival’ i Italien.
I januar 2019 har Dmitry haft en succesrig debut på Miami Piano Festival og festivalpræsident Giselle Brodsky reagerede således: “He brought us back to the Lipatti era. We
rediscovered the Romantic era and it was as if Mendelssohn, Schumann and Chopin were
playing for us, simply unforgettable!” I august 2019 deltager Dmitry på festivalen “Chopin
og hans Europa” med en fortepiano-recital i Chamber Music Hall of Warsaw Philharmonie.
Elisabeth Westenholz har i Danmark studeret hos bl.a. Harriet Østergaard-Andersen,
Esther Vagning og Arne Skjold-Rasmussen, og i udlandet hos Bruno Seidlhofer i Wien,
og ved kurser hos Alfred Brendel. Hun har haft en udstrakt koncertvirksomhed overalt
i Danmark, både som solist og kammermusiker. I udlandet har hun bl.a. optrådt ved
Festspillene i Montreux-Vevey, Ludwigsburger Festspiele, Concertgebouws kammermusikserie i Amsterdam, Perth Festival og New Zealand International Festival of the Arts.
Hun har herudover givet koncerter i bl.a. Japan, Saudi-Arabien, Litauen og i Rusland.
Elisabeth Westenholz har indspillet en lang række CD´er, bl.a. klaverkoncerter af Mozart
og Beethoven, de samlede solo-klaverværker af Carl Nielsen og Niels W. Gade, Beethovens Diabelli-variationer, Schuberts Wanderer-fantasi i originalversion og Liszts version
for klaver og orkester. Derudover også kammermusik af bl.a. Schubert, Schumann, Tchaikovsky, Ravel, Brahms m.m. Elisabeth Westenholz har modtaget flere priser og legater,
bl.a. Musikanmelderringens Kunstnerpris, Tagea Brandts rejselegat, Gladsaxe Musikpris
og Den Svenske Grammofonpris.

Jens Ramsing er uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med kandidateksamen 1980, herefter solistklasse og debutkoncert 1983 - samme år kandidat i musikpædagogik. Videregående studier i Rom og Budapest. Legater fra Dronning Ingrids
Romerske Fond, Gadefonden m.fl.
Jens Ramsing har givet talrige koncerter, indspillet adskillige cd’er og høres ofte i Danmarks Radio. Han har desuden givet koncerter i Ungarn, Italien, Tyskland, England og i
de skandinaviske lande.
Repertoiret spænder fra barok til nutid, men litteraturen fra Chopin og Liszt, frem til
Bartok og nyere dansk klavermusik, dominerer.
Udover solistvirksomhed er han en efterspurgt kammermusiker, akkompagnatør og
underviser. Kirkemusikalsk kandidateksamen 1986 fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Jens Ramsing har indspillet mange cd’er, bl.a. alle Bachs toccataer og fugaer,
ny dansk musik for orgel og fløjte, Liszt’s romerske klaverværker, Bartoks væsentligste
klaverværker, sonaterne af Berg og Liszt m. fl.
Teresa Krahnert er en velanskreven tysk violinist, der de seneste mange år har slået
sine folder i Danmark. Her har hun siden 2013 været første koncertmester for andenviolin-gruppen i DR-Symfoniorkestret.
Sune Ranmo har været solo-bratschist i Det Kgl. Kapel siden 1984. Desuden en eftertragtet kammermusiker og lærer. Medlem af Arild Strygekvartetten og Københavns
Klaverkvartet. Sune Ranmo har flere gange optrådt som solist.
Stine Hasbirk, bratsch, har studeret på Musikhochschule i Frankfurt med professor
Tabea Zimmermann og senere i Solistklassen ved Det Kongelige Konservatorium med
professor Tim Frederiksen. Hasbirk har spillet i Det Kgl. Kapel siden 2003, og siden 1998
har hun spillet i Mahler Chamber Orchestra og New String Trio Copenhagen. Siden 1999
har Hasbirk været inviteret til at deltage i de prestigefyldte IMS-kammermusik uger i
Prussia Cove, Cornwall. Hun har fået tildelt flere stipendier, blandt andet Van Hauen,
Jacob Gades Grand Prize, Veuve Clicquot og James Tubbs Viola Bow. I år har Hasbirk
indspillet sin anden cd med værker af Schubert, Brahms og Schumann.
Kirsten Beyer-Karlshøj fik sin solistdebut fra specialklassen i kammermusik og akkompagnement hos prof. Jose Ribera på Det kgl. Danske Musikkonservatorium i København
med videre studier hos bl.a. Tatjana Nikolajewa, Andras Schiff og Dietrich Fischer-Dieskau. Hun har tourneret i Israel, Ungarn, Holland, Østrig og Tyskland.
Siden 1998 har hun akkompagneret og undervist på MGK på Frederiksberg Musikhøjskole, Københavns Kommunes Musikskole og Skt.Annæ Gymnasium. Den særlige
interesse for unge talenters udvikling og forløb på MGK-niveau har bl.a. ført til fine
resultater for utallige elever ved optagelsesprøver til konservatoriet, Øresunds Solistkonkurrence, Berlingske Tidendes Musikkonkurrence for børn og unge, Gade- konkurrencen og lignende. Desuden er Kirsten Beyer Karlshøj tilknyttet Musikkonservatoriet som
akkompangnetør i forbindelse med diplomeksamener og debutkoncerter.
Prismodtager ved P2`s kammermusikkonkurence i 1996 med ‘Duo Kiva’ samt ved den
internationale konkurrence i Graz 1997 for sang og klaver ‘Schubert og det 20.år- hundrede’ hvor hun modtog 3. prisen.

Koncertintroduktioner
Karl Aage Rasmussen (født 1946) komponist og forfatter og organisator.
Begreber som ‘musik på musik’ eller ‘musik om musik’ karakteriserer hans musik fra
70’erne, hvor han ofte anvendte materiale fra eksisterende musik i nye sammenhænge og
til nye formål, ikke som collage eller citater, men i en tætvævet montage af små løsdele
fra vidt forskellige musiksprog. Også senere værker anvendte montage-teknik, men den
mobile-lignende form blev afløst af en stigende interesse for forløb og udvikling. Flere
værker for scenen er de første udtryk for denne interesseforskydning der blev fortsat i
værker som ‘A Symphony in Time’ og strygekvartetterne ‘Solos and Shadows’ og ‘Surrounded by Scales’.
Med kammersymfonien ‘Movements on a Moving Line’ fik hans musik karakter af et
labyrintisk spejlkabinet, hvor musikken på samme tid optræder i flere forskellige tempi.
Sammen med nye forestillinger om tid og tempo (til dels med baggrund i den såkaldt
fraktale matematik) har denne tankegang præget hans musik lige siden. I de senere år
desuden gennemtrængt af psykologiske og dramaturgiske overvejelser, f.eks. i violinkoncerten samt værker som ‘Scherzo with Bells’ og ‘Webs in a stolen Dream’.
Rasmussen er en produktiv skribent, ikke mindst af essays, til dato samlet i tre udgivelser. Også hans bøger om Glenn Gould, Robert Schumann og Svjatoslav Richter har
nået en bred læserskare. Senest har han afsluttet værket ‘Musik i det 20. århundrede - en
fortælling’. De seneste år har desuden været domineret af store Schubert-projekter: En
opførelsesversion af Schuberts ufuldendte, kun delvist skitserede opera ‘Sakontala’,
rekonstruktionen af hvad der muligvis er Schuberts ‘Gastein’ symfoni samt en orkesterversion af Schuberts melodrama ‘Der Taucher’ bestilt af den danske sanger Bo Skovhus.
Hans musik er opført i mere end 30 lande. I 1991 modtog han Carl Nielsen prisen og i
1997 Wilhelm Hansens komponistpris.
I mere end en snes år fungerede Rasmussen som professor i komposition ved Det Jyske
Musikkonservatorium i Aarhus. Blandt hans elever kan nævnes Louis Aguirre Rovira,
Kaj Aune, Peter Bruun, Anders Brødsgaard, Karsten Fundal, Bo Gunge, Michael Nyvang, Østen Mikal Ore, Thomas Agerfeldt Olesen, Niels Rønsholdt og Simon Steen-Andersen.
Rasmussen har desuden en omfattende virksomhed som forfatter, ikke mindst af essays,
samlet i foreløbig tre udgivelser og bogen Musik i det tyvende århundrede - en fortælling. Hans bøger om komponister som Schumann, Mahler, John Cage, Bach, George
Gershwin, Prokofjev og Brahms og musikere som Glenn Gould og Svjatoslav Richter
har opnået betydelig udbredelse. I de senere år har han desuden beskæftiget sig indgående med musik af Franz Schubert. Schubert efterlod sin opera ‘Sakontala’ ufuldendt og
med kun sangstemmerne skitseret, men Rasmussen har kompletteret og instrumenteret
en opførelsesversion af værket, uropført i Stuttgart 2006. Han har desuden rekonstrueret hvad han mener er Schuberts hidtil forsvundne Gastein symfoni, en orkesterversion

af Schuberts melodrama Der Taucher til den danske sanger Bo Skovhus, og fuldført
ufuldendte værker som Schumanns 4. klaversonate og Gades klavertrio i B-dur (1839).
Karl Aage Rasmussen er ophavsmand til Numus festivalen i Århus og var med en kort
afbrydelse dens leder i 24 år. Han har desuden fungeret som kunstnerisk leder af bl.a.
Esbjerg Ensemble og Athelas Sinfonietta. 2000-2008 var han næstformand i Det kgl. Teaters bestyrelse. Han har desuden været formand for tonekunstudvalget under Statens
Kunstfond samt flere gange medlem af musikrådet. 2015-17 var han tilknyttet Concerto
Copenhagen som huskomponist (composer in residence).
Hans Erik Deckert (f. 1927, Hamburg), cellist som voksede op i Tyskland som søn af
tyske og danske forældre. Han begyndte sine studier hos Kurt Thomas på Musikhochschule i Frankfurt am Main og efter krigen flyttede han til Danmark for at studere
cello samt direktion på Musikkonservatoriet i København. Født i den tyske musikalske
tradition har Deckert tilført det danske musikliv sin særegne musikalitet, igennem
arbejdet som mentor og coach i en række forskellige undervisningsindstillinger samt i
sit arbejde som redaktør.
Deckert har udviklet sin passion og karriere fra freelance arbejde som underviser på
musikkonservatorier i hele Europa. Han er grundlægger og nu ærespræsident for den
danske afdeling af European String Teachers Association (ESTA), samt initiativtager
til cello akademiet ligesom han har undervist fast på Freie Musikschule i Hamburg og
Institut for Musikterapi på Witten-Herdecke Universitet i Tyskland.
Overlæge, dr.med. Wojciech Zbigniew Pawlak er født og uddannet i Polen. Han er
specialist i kræftbehandling og smertelindring og har arbejdet i Polen og USA. Aktuelt
bor han og arbejder i Danmark.
Dr. Pawlak deler sit arbejdstid mellem behandling af patienter og forskning: han har
offentliggjort over 120 videnskabelige publikationer og mange formidlingsartikler.
Dr. Pawlak anvender musik i sit arbejde, mest til behandling af patienter med konstante, langvarige smerter. Hans interesser går på tværs af forskellige felter, herunder det
medicinsk- og musikhistoriske.
Robert Schumann er en særligt spændende komponist i lægevidenskabelig kontekst.
Blev han ramt af syfilis? Har musik skadet ham? Hvad død han endeligt af? Led han af
enten skizofreni eller depression? Blev han offer for sammensværgelse? Kan man høre
det hele i hans musik?
Efter grundig gennemgang af tilgængelige kilder prøver dr. Pawlak at give svar på
disse spørgsmål og skitsere et uforbeholdent portræt af Robert Schumann som levende
menneske.

Bliv medlem af Hicsum,
og få rabat samt invitationer til særlige arrangementer
Det årlige kontingent er kr. 100,- og skal fornys efter hvert års festival.
Abonnér på vores nyhedsbrev, og bliv orienteret om næste års festival.

Vilhelms Musikværksted har leveret Steinway B-flygelet

Augustinus Fonden - Det Obelske Familiefond - Wilhelm Hansen Fonden
Oticon Fonden - Brand af 1848 Fond - Ernst og Vibeke Husmanns Fond - Næstved
Kommunes Aktivitetsmidler - Adv. Lars Henriksen - Næstvedegnens Landbrugsfond
Fonden af 28. februar 1970 samt Solistforeningen af 1921

Sidste års festivaløl “Muß es sein?” er en gylden
sommer-ale brygget af Næstved Bryghus,
og kan købes ved koncerterne
for kr. 25,- glasset.

“DER SCHWER GEFASSTE: Muss es
sein? .... Es muss sein!” var de ord som
Ludwig van Beethoven skrev til sin
forlægger på den 16. strygekvartet,
Opus 135, i F-Dur. Ordene kan oversættes med “Vanskelig Beslutning: Må det
være? ...Det skal være!”
Disse ord udtrykker Beethovens følelse
af uundgåelighed, der karakteriserer
stilen i hans sene værker.
BEETHOVEN-CYKLUS – 1. - 7. JULI 2018
I HERLUFSHOLMS FESTSAL
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