
Af MAJBRIT HJELMSBO

Man skulle næsten tro, at Tivoli og Det Kongelige 
Teater har sat sig for at konkurrere om at score 
højest på kvalitetstavlen på dansefronten her i 
september. Således har Tivolis Koncertsal valgt 

at afslutte sommeren ikke blot med det jævnligt tilbageven-
dende gæstespil med Alvin Ailey American Dance Theater, 
men desuden med et eksklusivt besøg af Royal Ballet Covent 
Garden med hele stjerneudtrækket i et potpourri fra det briti-
ske repertoire, som omfatter et værk af den danske koreograf 
Kim Brandstrup. Samtidig har Det Kongelige Teater trukket 
John Neumeier-kortet og byder på et prominent gæstespil med 
danskerne yndlingskoreograf og hans kompagni fra Hamborg, 
der danser mesterkoreografens fortolkning af Thomas Manns 
roman Døden i Venedig; en episk handlingsballet, der allerede 
i næste uge følges op af Den Kongelige Ballets egen opsæt-
ning af en anden af Neumeiers litterært inspirerede balletter, 
Kameliadamen.

I Tivoli er det 14. gang siden 1981, at Alvin Ailey American 
Dance Theater gæster koncertsalen. Selvom kompagniet altid 
har haft darling-status blandt publikum, har de seneste besøg 
været præget af en vis metaltræthed i danserrækkerne. Det er 
der imidlertid rettet op på nu. Efter blot tre år på posten som 
kunstnerisk leder har Robert Battle formået at få kompagniets 
historiske repertoire til at stråle og har tilført ny og interessant 
koreografi. Han har også skærpet dansernes virtuositet og 
artistiske udstråling, så danseglæden og nerven atter fremstår 
intakt i kompagniet.

Netop venerationen for at forvalte Alvin Aileys oprindelige 
repertoire som kompagniets fundament og koreografiske arv 
blev slået fast med åbningsprogrammet, som bestod af fire 

Ailey-balletter. De tre første fra 1970erne til Duke Ellington-
musik, som blev spillet live med swingende fløjlslyd fra 
bagscenen af Tivolis Big Band med pianisten Eric Reed som 
veloplagt kattepotedirigent. Det matchede perfekt den listigt 
jazzede storbystemning i Night Creature, hvor danserne smøg 
sig sexet ind på hinanden med vrikkende hofter og rullende 
skuldre i jagten på en partner, momentvist med kattekløerne 
fremme.

Anderledes i den virtuose duet, Pas de Duke, hvor Alvin 
Ailey frejdigt flirter med den klassiske ballets trinsprog i sin 
helt personlige indpakning af amerikansk showmanship. 
Mens The River derimod bølger sig næsten meditativt af sted 
med ægteparret Linda Celeste og Glenn Allen Sims som det 
bevægende midtpunkt i sekvensen Lake.

Aftenen blev traditionen tro afsluttet med kompagniets 
signaturværk Revelations fra 1960 til traditionel gospelmu-

sik og ramte Ailey-ånden klokkerent, lige fra korpsets fælles 
organiske vejrtrækning i I Been ’Buked til det sprudlende 
finalenummer, Rocka My Soul in the Bosom of Abraham, der 
fik publikum op af stolene til stående ovationer.

Aftenen efter fik Revelations selskab af tre værker fra kom-
pagniets nyere repertoire. Først canadiske Aszure Bartons 
Lift fra 2013, hvor afrikansk-inspirerede stammedanse fik et 
hypermoderne tvist med selvbevidste stoltseringer, ekspressiv 
armgestik og skyhøje benspark.  Dernæst Bill T. Jones’ bob-
lende D-Man in the Waters, der er et veritabelt brus af kådhed 
og leg med overraskende elementer af både gadedrengeløb, 
kolbøtter og undvigemanøvrer. Og desuden Robert Battles 
egen kattekloskarpe springduel for to mænd i flammerøde 
bukser i Strange Humors, osende af testosteron og virtuost 
drengerøvsblær. Jo, Alvin Ailey American Dance Theater er 
igen helt fremme på beatet og danser, så det slår gnister, med 
lige stor entusiasme i såvel det gamle som det nye repertoire. 
Det er flot.

SAMME trofaste publikumstække har John Neumeier og hans 
kompagni, Hamborg Balletten. De gæstede sidst Gamle Scene 
tilbage i 2002 med portrætballetten Nijinsky. Denne gang er 
den lige så intellektuelt udfordrende helaftensballet Døden i 
Venedig på plakaten. Balletten er inspireret af Thomas Manns 
litterære forlæg, men hvor hovedpersonen Aschenbach i roma-
nen er forfatter, er han i Neumeiers ballet en martret koreograf, 
der geråder i krise og derfor begiver sig på rejse til Venedig.

Som vanligt, når Neumeier er på banen, foregår handlingen 
på flere planer, der generøst åbner for mange tolkningsmu-
ligheder af hovedpersonens indre og ydre rejse mod døden. 
En mental rejse, der udfolder sig som en pinefuld dødedans 
mellem vision og mareridt.

I rollen som Aschenbach er den alderstegne Lloyd Riggins 
(tidligere solodanser ved Den Kongelige Ballet) intet mindre 
end fremragende. Riggins skærer med kirurgisk præcision 
helt ind til benet som den kunstnerisk stivnede koreograf, når 
hans rigide armbevægelser er lige ved at kvæle ham. Eller han 
lader ansigt og krop falde fuldstændig fra hinanden og gå i 
opløsning af fortvivlelse, når han forgæves rækker ud efter 
ungdommens uskyld i skikkelse af drengen Tadzio (danset 
med hjertets renhed af Alexandr Trusch).

Kødets lyster og dyriske laster buldrer løs med vilde erotiske 
bakkanaler i Aschenbachs dødsmærkede Venedig. Men det 
er ved blikket på drengen og tillige fascinationen af drengens 
fremadskuende blik som en art vision og erindringsbillede 
spejlet i hinanden, at Aschenbach til sidst opgiver ånden og 
synker sammen ved ynglingens fødder.

Et magisk sitrende slutbillede, der vibrerer af både noget 
sorgfuldt og lykkelig forløsning, splittelse og dobbelttydighed. 
Og det er dér, John Neumeiers balletter rammer plet – lige ind 
i hjertekulen.

Gæstespil med Alvin Ailey American Dance Theater. 
Koreografier: Alvin Ailey, Aszure Barton, Bill T. Jones og Robert 
Battle. Musik: Duke Ellington, spillet live af Tivolis Big Band di-
rigeret af pianisten Eric Reed, traditional gospels, C. Macdonald, 
F. Mendelsohn og J. Mackey. Tivolis Koncertsal indtil 13. 
september.

 
Gæstespil med Hamborg Balletten. Døden i Venedig – frit efter 
Thomas Mann. Koreografi, opsætning, lysdesign: John Neumeier. 
Scenografi: Peter Schmidt. Kostumer. John Neumeier og Peter 
Schmidt. Musik: J.S. Bach og R. Wagner. Det Kongelige Teater, 
Gamle Scene, indtil 12. september.

Ballet. Tivolis Koncertsal og Det Kongelige Teater battler om dansens publikum. Kvaliteten er i top på begge scener.

Gæstespil i hjertekulen

Alvin Ailey-kompagniet på scenen. FoTo: GerT KrauTbauer

Af JAKOB LEVINSEN

I Ribes gamle bydel omkring domkirken skal man 
sjældent runde ret mange hjørner, før nye mindeplader 
for berømte bysbørn viser sig: Hans Tausen, Anders 
Sørensen Vedel, Hans Adolph Brorson, Kjeld Abell, 

Jacob A. Riis og adskillige flere fra de sidste fem århundreder. 
De seneste fem år har byen imidlertid også udviklet en ambi-
tiøs musikfestival på nærmest den stik modsatte præmis: som 
hyldest til en aparte ærkekøbenhavner, der meget mod sin vilje 
kom til at tilbringe sine sidste tolv leveår i Ribe og aldrig rigtig 
faldt til dér.

Om ikke andet havde Rued Langgaard (1893-1952) så fra 
1940 en kirke at spille i, og det endda selveste domkirken 
i Nordens ældste by. Gennem de foregående 25 år havde 
magtfulde modstandere i københavnsk musikliv med held 
forhindret den sværmeriske komponist og organist med de 
begrænsede sociale kompetencer i at få selv det mindste orga-
nistembede i miles omkreds af København, og i det hele taget 
i at få ret meget af sin visionære, men ofte excentriske musik 
opført.

Langgaard var godt 47, da han fik sit livs første og eneste 
faste stilling ovre i det fjerne Ribe, og et vist mål af fornyet 
optimisme synes eksilet dog at have indgivet ham: Alene af 
hans 16 symfonier er de sidste otte komponeret i Ribe.

Hverken Langgaard selv, hans københavnske uvenner i 
datiden, skeptikerne i 1940rnes Ribe eller hans første fortalere 
sidst i 1960erne havde dog formentlig forestillet sig noget som 
dette: At blot 60 år efter hans død er samtlige koncerter, fore-
drag og andre arrangementer til en festival i hans navn mindst 
særdeles velbesøgte og gerne fyldte til sidste ekstrastol, ofte 
med køer ud på gaden lang tid i forvejen. Heller ikke selv om 
der efterhånden er kommet mange pladeindspilninger af hans 
musik. Den er også fra tid til anden blevet spillet og positivt 
modtaget i udlandet.

Langgaard Festivalen har i fjor og i år ydermere kunnet 
nyde godt af, at Langgaards to store inspirationskilder er 
fyldt rundt lige efter hinanden: Richard Wagner blev 200 i 
fjor, og Richard Strauss 150 i juni i år. Dermed har det været 
oplagt at modstille kendt og mindre kendt musik af dem med 
Langgaard, hvis enorme manuskriptmasse fortsat rummer 
mange ukendte værker; også i år blev det til uropførelser af 
flere småstykker. Næste år er det til gengæld Langgaards ynd-
lingsaversion Carl Nielsen, der bliver 150, og den kombination 
er der også rige muligheder i. 

Dette års festival var i alle tilfælde en triumf for konsekvent 
programlægning: Med undtagelse af et foredrag om Brorson 
og musikken ved kenderen Erik A. Nielsen drejede koncerter 
og arrangementer sig så godt som udelukkende om Strauss og/
eller Langgaard. Selv højmessen i domkirken søndag formid-
dag skal det være lykkedes organist og prædikant at få listet 
festivalens to hovedpersoner ind i, og de eneste to indslag af 
helt ny musik – ved lydkunstneren Jacob Kirkegaard, der så-
mænd er vokset op i Langgaards gamle bolig i byen – var med 
udgangspunkt i henholdsvis nattelydene i Langgaards Ribe og 
Strauss’ Vier letzte Lieder fra 1948.

Også nye Langgaard-lyttere var der tænkt på i form af en vis-
ning af dramadokumentarfilmen Dansk musiks grimme ælling. 
Den blev lavet af tre filmskoleelever helt tilbage i 1986, hvor 
interessen for Langgaards liv og værk for alvor var begyndt at få 
momentum, og rummer væsentlige førstehåndsberetninger fra 
folk, der havde kendt ham personligt. Samtidig forsøger den sig 
med til lejligheden producerede iscenesættelser af små passager 
fra Langgaards forkætrede hovedværk fra 1920rne, operaen 
Antikrist, og her bliver det set i 2014 rigtig forunderligt.

For ikke blot havde operaen i 1986 endnu aldrig været isce-
nesat noget sted. Det skete først i 1999 i Innsbruck i Østrig og 
tre år efter i Ridehuset i København (Det Kongelige Teater har 

endnu aldrig villet lægge rum til den). Desuden hed én af de 
unge filmmagere Peter Aalbæk Jensen, og han var over 20 år 
senere med til at producere en spillefilm med titlen Antichrist.

DER var 29 års aldersforskel på Langgaard og Strauss, men 
ellers kan meget ved deres udgangspunkter godt ligne. Begge 
var de vidunderbørn med en dominerende musikerfar – men 
hvor Franz Strauss var en højt respekteret og særdeles selvsik-
ker hornist i Münchens hoforkester, var Siegfried Langgaard 
en temmelig mislykket og forhutlet pianist i København, der 
hengav sig til højtravende sværmerier om musikkens frelsende 
virkning. For Langgaard og frue var det derfor oplagt, at deres 
eneste barn var sat i verden for at redde den, i særdeleshed da 
den lille Rud Immanuel (det blev han døbt) viste sig at være 
det måske største naturtalent i dansk musikhistorie, og de 
overbeskyttede ham derefter.

Flere af koncertprogrammerne i Ribe, både en lille frilufts-
koncert med Slesvigske Musikkorps, en liedkoncert med 
den fremragende unge sopran Denise Beck og pianisten 
Berit Johansen Tange, en kammerkoncert med Johannes 
Søe Hansen på violin og Christina Bjørkøe på klaver og 
afslutningskoncerten med Esbjerg Ensemblets strygere, satte 
demonstrativt ungdomsværker af Strauss op mod sene værker 
af Langgaard, eller omvendt. Igen og igen blev virkningen den 
samme: selv om Strauss aldrig kom i nærheden af at skrive så 
kantet og vild musik, som Langgaard gjorde både som ung 
i sin 2. strygekvartet og som aldrende i sin 4. violinsonate, 
havde Strauss til gengæld allerede som 18-årig i sin 1. horn-
koncert og få år senere i sin enlige violinsonate bedre greb 
om både sig selv og sin musik end det brillante virrehoved 
Langgaard nogensinde fik.

Og at lade de to sidste værker ved en Langgaard-festival 
være den ældgamle Strauss’ dårende strygerforspil til sin sidste 
opera, Capriccio, fra 1941, og hans mest suveræne sene instru-
mentalværk overhovedet, Metamorfoser fra 1945 for solostry-
gere (her i en tidlig udgave for kun syv i stedet for de senere 
23), er nærmest at slå pointen fast med damphammer.

Moralen kunne se ud til at være, at selv de mest svimlende 
talenter ikke nødvendigvis bliver foldet bedre ud, end deres 
forældre gør dem i stand til. Den konservativt anlagte Strauss 
senior var mildt sagt skeptisk over for sin søns musik, men 
han lod ham udvikle sig på sine egne præmisser. Langgaards 
forældre efter alt at dømme nærmest kvalte ham i verdensfjern 
benovelse, eller gjorde ham i hvert fald så godt som uegnet til 
at begå sig i intrigerne i det virkelige åndsliv.

At Langgaard overhovedet orkede at blive ved med at kom-
ponere – i hvis ikke altid lige ophøjet, så i hvert fald noget nær 
gennemført isolation – er ikke det mindst forbløffende ved 
hans knortede skæbne. I én af sine dystreste perioder, årene 
midt i 1930rne lige før embedet i Ribe dukkede op, skrev han 
sågar sit mest omfattende instrumentalværk overhovedet, det 
over to timer lange orgelværk Messis. Det spillede Flemming 
Friis fredag aften i Ribe lige så indforstået som monumentalt, 
og selv om værket altså er skrevet forud for Langgaards tid i 
Ribe og ikke direkte til domkirkens orgel, klang det ualmin-
delig prægtigt her.

Konsistens og indre sammenhæng var ikke altid Langgaards 
stærke side, og de tre dele i Messis veksler mellem stemningsbil-
leder, kontrapunktøvelser og små vignetter på en måde, der 
klinger på én gang splintret og storladen, inderlig og desperat.

Titlen har ikke noget med Messias at gøre, men betyder 
Høstens tid og hentyder til Matthæusevangeliet: »Høsten er 
verdens ende.« Langgaard beskæftigede sig gerne med forestil-
lingen om at leve i sene tider, men oplevelsen af at høre verdens 
undergang sat i musik tilkom i denne forbindelse nu også 
Strauss.

For hvis der blev uddelt en pris for årets frækkeste pro-
gramlægning, måtte den tilfalde lørdag aftens store, DR-

transmitterede koncert i domkirken med Thomas Dausgaard 
i spidsen for Sønderjyllands Symfoniorkester. Ikke så meget 
på grund af første del med den godt 20-årige Langgaards 
nærmest umådeholdent ungdomsoptimistiske 2. symfoni fra 
1912-14 med Signe Asmussen som en strålende sopransolist i 
sidste sats.

Men derimod fordi kirkekoncertens anden afdeling bestod 
af den i øvrigt erklærede ateist Strauss’ erotiske skandalegen-
nembrud som operakomponist: de sidste fyrre minutter af 
Salome fra 1905, der kulminerer med den purunge kongedat-
ters enorme, henførte kærlighedsarie til Johannes Døberens 
afhuggede hoved: du ville ikke lade mig kysse dine læber, men 
nu vil jeg kysse dem; jeg vil bide i dem med mine tænder, som 
man bider i en moden frugt...

Den var næppe gået i domkirken på Langgaards tid, og 
hans åndelige gemyt blev efter eget udsagn under alle omstæn-

digheder frastødt af Salome-skikkelsen og al dens uhæmmede 
kødelighed – selv om man nu godt kunne have undt ham at 
prøve bare lidt af den. Mere konkret er en domkirkeakustik 
sjældent optimal til stor orkestermusik, men i hvert fald hørt 
fra min fremskudte plads i rummet lykkedes det her aldeles 
sikkert for Dausgaard at holde sammen på både Langgaard og 
Strauss’ svulmende klangbilleder. Eva Johansson viste sig som 
Salome fortsat at kunne både lyde og se ud som teenageren fra 
Helvede, der ofrer alt og alle på selv bare et øjeblik at opleve 
noget i retning af ægte lidenskab, og lige så fremragende var 
Stig Fogh Andersen som den lige så slatne som vellystige 
stedfar Herodes, der med tiltagende desperation må se alt 
andet end sin formelle magt glide sig af hænde over for denne 
feminine Antikrist. Man töte dieses Weib! – lyder hans hule 
befaling i operaens sidste replik, men da er al hidtidig orden 
allerede brudt sammen.

Opstandelse. Til rued Langgaard-festival i ribe, hvor dansk musikhistories engang 
mest kanøflede komponist i weekenden blev spillet for fulde huse – og sat i perspektiv 
af 150-års fødselaren richard Strauss.

Høstens tid

Rued Langgard ved sit klaver i 1935. Det var den dystre periode, da musiklivet i København ikke ville vide af den excentriske 
komponist og organist. Redningen kom i 1940, da han blev budt velkommen til Ribe og domkirken. FoTo: Scanpix 
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