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RUED LANGGAARD FESTIVAL / 2020PROGRAMOVERSIGT

TORSDAG D. 3/9
Mysteriet – åbningskoncert

Kl. 16.30 / Ribe Domkirke 

Åbningstale ved kulturchef Ulla Visbech, 

Esbjerg Kommune

Aleksandr Skrjabin / Bo Gunge og Lars Møller: 

Mysteriet ved drømmens undfangelse. 

Big Band Ribe, The Orchestra, 

Vor Frelsers Kirkes Kor, lurblæsere, 

slagtøjsspillere m.fl.

Gratis

Kort om Aleksandr Skrjabin

Kl. 19.00 / Ribe Domkirke

Foredrag ved Bertel Krarup

Entré 30 kr. + gebyr

Til minde om en far

kl. 20.00 / Sct. Catharinæ Kirke 

Langgaard strygekvartet-maraton I 

Nightingale String Quartet

Entré 180 kr. + gebyr

Langgaard Lounge 

Kl. 22.30 / Ribe Domkirke 

Gustav Piekut, klaver

Moderation: Jens Cornelius

Køb af egne drikkevarer

Ild – Antikrist og Prometheus

Kl. 20.30 / Ribe Domkirke

Aleksandr Skrjabin: Prometheus Ilddigt for 

klaver, orkester, kor og farveklaver. 

Ea Borre: Manifestation af Rued Langgaards 

skæbnemotiv (Domkirkepladsen) 

Rued Langgaard: Antikrist Mysteriespil 

iscenesat efter komponistens originale regi.

Sangsolister, pianist Kristoffer Hyldig, 

Vor Frelsers Kirkes kor og Sønderjyllands 

Symfoniorkester under ledelse af dirigent 

Michael Schønwandt.

Entré 250 kr. + gebyr

LØRDAG D. 5/9
Teologiske tanker om Langgaards Antikrist 

Kl. 10.00 / Ribe Domkirke

Elof Westergaard

Entré 30 kr. + gebyr

Den store Mester kommer

Kl. 11.00 / Sct. Catharinæ Kirke 

Langgaard strygekvartet-maraton III 

Nightingale String Quartet

Entré 180 kr. + gebyr

Ekstase

Kl. 15.00 / Ribe Domkirke

Rued Langgaard og Aleksandr Skrjabin: 

Le Poéme de L’Extase. 

Erik Kolind, orgel

Entré 80 kr. + gebyr

Vers la Flamme

Kl. 20.00 / Sct. Catharinæ Kirke 

Klaverværker af Langgaard og Skrjabin 

Niklas Sivelöv, klaver

Entré 180 kr. + gebyr

Et Blik ind i Herlighedsriget. 

Kl. 22.30 / Ribe Domkirke

Nye arrangementer af originale 

værker af Langgaard.

Dybfølt Kvintet – Debut

Entré 100 kr. + gebyr

SØNDAG D. 6/9
Højmesse

Kl. 10 Ribe Domkirke

Med musik af Langgaard .

Gratis

Langgaard og det filosofiske 

Kl. 13.00 / Ribe Domkirke

Foredrag ved Bendt Viinholt Nielsen.

Entré 30 kr. + gebyr

Afgrund og musikalsk spøg

Kl. 15.00 / Sct. Catharinæ Kirke 

Rued Langgaards samlede værker 

for kammerensemble

Esbjerg Ensemble med Signe Asmussen

Entré 180 kr. + gebyr

FREDAG D. 4/9
RagaMeditation morgenkoncert

Kl. 09.00 / Processionsgangen, Kannikegården

Lars Møller, saxofon

Entré 50 kr. 

Panelsamtale og dialog med publikum

Lars Møller, Bo Gunge og Esben Tange.

Berit Johansen Tange, klaver

Ego 

Kl. 10.30 – 11.15 / Ribe Katedralskole 

Foredrag ved Søren Schauser.

Gratis

Ind i musikken

Kl. 11.40 – 12.15 / Ribe Katedralskole

Nightingale String Quartet.

Kirstine Elise Pedersen, cello og Mathæus 

Bech, kontrabas (medlemmer af Dybfølt 

Kvintet). Studerende fra Ribe Katedralskole.

Gratis

Rosengaardsmusik 

Kl. 15.00 / Sct. Catharinæ Kirke 

Langgaard strygekvartet-maraton II 

Nightingale String Quartet

Entré 180 kr. + gebyr

Skrjabins farver, Prometheus og Antikrist 

Kl. 19.30 / Sct. Catharinæ Kirke

Foredrag ved Søren Schauser.

Entré 30 kr. + gebyr

54

kb
Fremhæv
Flyt op i næste spalte

kb
Udstregning

kb
Indsat tekst
Domkirkepladsen



BILLETTER OG PARTOUTKORT

Forsalg fra www.billetten.dk. Resterende billetter 

kan købes ved indgangen 30 minutter før hver 

koncert. 

I Domkirken modtages betalingskort, Mobilepay 

og kontanter. I Sct. Catharinæ Kirke og i Kannike-

gården modtages Mobilepay og kontanter. 

Partoutkort giver ret til gratis medlemskab af 

Rued Langgaard Selskabet i et år for personer, 

der ikke er medlemmer i forvejen. 

Kontakt Birgitte Ebert på beb@km.dk. 

Partoutkort til festivalen giver gratis adgang til 

Ribe Kunstmuseum i festivaldagene. 

Festivalgæster kan købe måltider, som Porsborgs 

i Ribe serverer på Ribe Katedralskole torsdag – 

lørdag.

ADRESSER

Ribe Domkirke, Torvet 15

Ribe Sct. Catharinæ Kirke, Sct. Catharinæ Plads 4 

Ribe Katedralskole, Puggaardsgade 22 

Langgaard Salen, Kannikegården, Torvet 15 

RUED LANGGAARD FESTIVAL I DR P2 

Koncerten med Nightingale String Quartet d. 5. 

september sendes d. 7. september. Koncerten 

med Esbjerg Ensemble d. 6. september sendes 

d. 8. september. Koncerterne kan genhøres på 

dr.dk/P2koncerten.

FOTO

Venligst ingen fotografering under koncerterne. 

Se fotos fra festivalen på www.langgaardfestival.dk 

og www.facebook.com/langgaardfestival

Samarbejdspartnere Mediepartner
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RUED LANGGAARD FESTIVAL

Esben Tange, kunstnerisk leder

Birgitte Ebert, koordinator

Lotte Toftemark, projektudvikler

Lennart Nielsen, producent

Karen Bendix, PR- og 

kommunikationskonsulent

Marie Skaaning, Festival Student-koordinator

Folmer Iversen, fotograf 

 

RUED LANGGAARD 

SELSKABETS BESTYRELSE

Henrik Rørdam (formand)

Gunvor Sihm

Jens Cornelius

Dagmar Warming

Philip Schmidt-Madsen

Birgitte Ebert (kasserer)

Se mere på mad.langgaardfestival.dk

HJERTELIG TAK TIL
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På det personlige plan er der også lighedspunk-

ter. Begge var de skrøbelige enebørn med stor 

sensibilitet og en ekstrem kunstnerisk begavelse. 

Skrjabin fortæller selv, at han blev opfostret som 

et ”glasbarn”, på samme tid forgudet og pylret om. 

Og i Langgaards tilfælde opstod der en kult om-

kring den spinkle dreng, når han med andagtsfuld 

mine satte sig ved klaveret eller orglet og impro-

viserede.

Skrjabin og Langgaard var ikke blot komponi-

ster, der ønskede at skabe ny musik til tiden. De 

så sig selv som forkyndere af en ny verdensorden, 

hvor menneskeheden forenes i en fremtidig lys 

verden. Men vejen derhen går gennem mørket. 

Det er tilfældet i Skrjabins Klaversonate nr. 5 og 

Le Poéme de l’Extase, og det er tilfældet i Lang-

gaards Afgrundsmusik, hvor Langgaard skuer ned 

i en dyster underverden besat af ondskab. Og i 

Langgaards strygekvartetter, der for første gang 

opføres samlet i en maraton over tre koncerter 

med Nightingale String Quartet, oplever vi sarte, 

drømmende klange i stærk kontrast til afgrunds-

dyb desperation. 

RUSLAND VS DANMARK

Skrjabin vokser op i et førrevolutionært Rusland, 

der i århundreder havde været undertrykt og for-

rådt af magthaverne, og som emmede af en drift 

mod nye samfundsformer og nye lederskikkelser. 

Bolsjevikkerne havde deres svar. Skrjabin et an-

det. Han læser Karl Marx’ Kapitalen uden dog at 

blive kommunist. I stedet ser han i en kommende 

revolution muligheden for en mystisk-idealistisk 

verdensomvæltning med kunsten som det sam-

lende centrum og den udslagsgivne faktor.

Gennem de sidste år af sit liv arbejdede  

Skrjabin på at realisere det forjættede nye land i et 

stort rituelt værk med titlen Mysteriet. Det skulle 

VELKOMMEN

Ild og åndelig 
verdensrevolution
Allerede som helt unge følte Aleksandr Skrjabin og Rued 
Langgaard sig udvalgt og hævet over den praktiske verdslige 
verden. De så musikken som et kald. Blev født med 21 års 
mellemrum og mødte aldrig hinanden. Men via deres musik og 
det tankegods, de var optaget af, er der et utal af forbindelser.

Af Esben Tange / kunstnerisk leder

Velkommen til Ild 

– Aleksandr Skrjabin 

og Rued Langgaard.
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hvor personlig succes, navlepilleri og umådeholden 

behovstilfredsstillelse er tidens dårskab og vejen til 

enden.

ILDEN – EN AFGØRENDE KRAFT

Selv om det som bekendt er farligt at lege med ilden, 

er der ifølge Skrjabin og Langgaard ingen vej uden 

om at tage netop ildens voldsomme kraft i anven-

delse og stirre direkte ind flammehavet, hvis verden, 

med kunsten som katalysator, skal forandres til det 

bedre. Netop i kraft af ild er den åndelige verdensre-

volution, de drømte om, mulig.

Det er tilfældet i Langgaards Antikrist, hvor ild er 

en bærende kraft. Igennem hele livet var Langgaard 

optaget af ild og i særdeleshed gasflammer, som 

han havde oplevet i sin barndoms gadelamper, og 

de bliver i Antikrist til en bærende rekvisit. Operaens 

såkaldte ”billeder”, der afspejler forskellige sider af 

”jeg’ets storhedsvanvid”, er præget af varierende 

gasblus. Hen mod slutningen udgør de den ultimative 

fortabelse, der er en forudsætning for det nye liv, da 

der ifølge Langgaard viser sig ”dunkelt brændende ild, 

som efterhånden viser sig at være helvede.”

Her, i bevidstheden om ilden som et på samme 

tid positivt lysgivende fixpunkt og som et udslettel-

sens epicenter, mødes Langgaard og Skrjabin i sær-

lig grad, for også hos Skrjabin er ild afgørende. I hans 

sidste, store orkesterværk Prometheus, Le Pòeme du 

Feu (Ilddigt), møder vi i form af en virtuos solokla-

verstemme halvguden Prometheus. Ifølge græsk 

mytologi straffes Prometheus for at stjæle ilden fra 

guderne og bringe den tilbage til menneskene. Men 

netop i kraft af sin mytologiske betydning af rebel er 

Prometheus hos Skrjabin et udtryk for både skaber- 

glæde, intelligens udtrykt ved visdommens flamme, 

kærlighed og oprør mod undertrykkelse.

Velkommen til

Ild – Aleksandr Skrjabin og Rued Langgaard

Esben Tange, kunstnerisk leder 

af Rued Langgaard Festival.

opføres over syv dage i en tempellignende bygning 

ved Himalayas fod i Indien med deltagelse af både 

instrumentalister, sangere og dansere og med appel 

til alle sanser. Publikum skulle ikke blot være tilhø-

rere, men deltagere, og Skrjabin forestillede sig, at 

der ud fra Mysteriet og realiseringen af værket skulle 

stråle en kosmisk kraft, der ville genskabe verden på 

et højere stade. 

Skrjabin døde, inden Mysteriet var færdigkompo-

neret, men han nåede at skrive teksten til Mysteriets 

såkaldte Indledende Handling samt en række skitser 

til musikken. Med udgangspunkt i dette materiale 

har komponisterne Bo Gunge og Lars Møller kom-

poneret en musikalsk liturgi, der trækker på både 

klassisk musik, jazz og verdensmusik. Det er vores 

håb med dette værk at genopvække Skrjabins ånd 

og de visioner, der ligger bag Mysteriet. Alt kan ske!

Langgaard, der vokser op i det mindre konflikt-

fyldte Danmark, er i stedet kritisk overfor den tilta-

gende åndløshed og selvoptagethed, der præger de 

første årtier af 1900-tallet. Med begrebet ”Jeg’ets 

storhedsvanvid” diagnosticerer Langgaard en kultur, 

VELKOMMEN

“Det er tilfældet i Langgaards 
Antikrist, hvor ild er en bærende 
kraft. Igennem hele livet var 
Langgaard optaget af ild og i 
særdeleshed gasflammer, som 
han havde oplevet i sin barndoms 
gadelamper, og de bliver i Antikrist 
til en bærende rekvisit.”

“Her, i bevidstheden om ilden 
som et på samme tid positivt 
lysgivende fixpunkt og som et 
udslettelsens epicenter, mødes 
Langgaard og Skrjabin i særlig 
grad, for også hos Skrjabin 
er ild afgørende.”

RUED LANGGAARD FESTIVAL / 2020
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ALEKSANDR SKRJABIN

Født 6. januar 1872 i Moskva, 

død af en blodforgiftning 27. april 

1915 – 43 år gammel – i Moskva. 

Enebarn. Af adelig officersslægt, mistede sin mor 

som 1-årig og voksede op hos sin farmor.

Komponist og pianist. Komponerede udelukkende 

for soloklaver og orkester (evt. med kor).

Klaverundervisning hos Nikolaij Zverev, der 

også var lærer for bl.a. Sergei Rachmaninov. Be-

skadigede sin højre hånd, hvorefter venstre hånd 

blev mere fremtrædende i klavermusikken.

Studerede på konservatoriet i Moskva, hvor 

han siden blev klaverprofessor.

Debuterede i Skt. Petersborg i 1895 og indgik 

samme år en fast aftale om udgivelse af egne 

kompositioner på et anerkendt musikforlag.

Giftede sig i 1897 med pianisten Vera Ivanova 

Isakovitj, men forlod hende og børneflokken til for-

del Tatiana de Schloezer, der var en dyb beundrer 

af Skrjabins musik, og med hvem han fik flere børn.

Med udgangspunkt i Schweiz rejste han til 

Italien, Frankrig, Belgien og USA for at spille kon-

certer og komponere. Boede i perioder i Paris og 

Bruxelles med sin nye familie, men vendte 1909 

tilbage til Moskva.

Skrev digte og librettoer. Optaget af filosofi 

og teosofi. Arbejdede bevidst med forbindelsen 

mellem toner og farver.

Blandt hovedværkerne tæller 10 klaversona-

ter og en lang række præludier og poème, blandt 

andet Vers la Flamme. I alt 5 symfoni, hvoraf de 

sidste tre har titlerne Le Divine Poème, Le Poème 

de l’extase og orkesterværket Prometheus, Ilddigt, 

hvori der indgår et lysklaver.

Arbejdede fra 1908 og frem til sin død med 

det ufuldendte værk Mysteriet, der skulle opføres 

i et til lejligheden bygget tempel ved Himalaya, og 

hvori Skrjabin drømte om en syntese af lyd, syn, 

lugt, følelse, dans, dekoration, orkester, klaver, san-

gere, lys, skulptur, farver og visioner.

KORT OM LANGGAARD OG SKRJABIN RUED LANGGAARD FESTIVAL / 2020
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“Skrev digte og librettoer. Optaget 
af filosofi og teosofi. Arbejdede 
bevidst med forbindelsen mellem 
toner og farver.”
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RUED LANGGAARD 

Født 28. juli 1893 i København 

– død 10. juli 1952 i Ribe. 

Komponist, organist, dirigent, pianist, kontrover-

siel figur i datidens danske musikliv.

 Debuterer i 1905 11 år gammel som organist 

ved koncert i Marmorkirken i København.

Komponistdebut i 1908 som 14-årig. Aktiv 

som komponist resten af livet. Komponerer mere 

end 400 værker hvoraf mange først uropføres ef-

ter Langgaards død.

Fra den tidlige barndom årlige sommerophold 

i Sverige, bl.a. fiskerlejet Arild på Kullen, der udgør 

en vigtig kunstnerisk inspiration. 

Uropførelse af 1. Symfoni, Klippepastoraler i 

1913 i Berlin med Berliner Filharmonikerne. I de 

følgende år en række opførelser af især orkester-

musik i Tyskland. Forgæves livslang kamp for at 

få operaen Antikrist opført.

Blev af og til spillet i 1930’erne og 40’erne af 

Statsradiofoniens orkester.

Boede i barndomshjemmet i Niels Juelsgade 

i København frem til moderen Emma Langgaards 

død i november 1926. Tre måneder efter blev Rued 

Langgaard gift med Constance Tetens, moderens 

veninde og hushjælp igennem de sidste 6 år.

Forelsker sig i 1913 som 20-årig i den jævnald-

rende Dora From i kurbyen Kyrkhult i Sverige. Dora 

og Rued ses sidenhen i København. Mødet med 

Dora sætter sig spor, der kan følges i Langgaards 

musik resten af livet. 

I næsten 30 år forsøgte Langgaard at få et em-

bede som organist, men uden held. I 1940 som 

47-årig fik han sit livs eneste egentlige ansættelse 

som organist og kantor ved Ribe Domkirke.

Flytningen til Ribe fører til en revitalisering 

af Langgaard som komponist og resulterer i en 

række værker for orgel og klaver samt Symfoni-

erne nr. 9-16.  

“I næsten 30 år forsøgte Langgaard 
at få et embede som organist, men 
uden held. I 1940 som 47-årig 
fik han sit livs eneste egentlige 
ansættelse som organist og 
kantor ved Ribe Domkirke.”
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TORSDAG D. 3/9
Mysteriet. Festivalåbning

Kl. 16.30 / Ribe Domkirke

Da Aleksandr Skrjabin døde i 1915 som 43-årig, ef-

terlod han sig skitser til indledningen af Mysteriet, 

et stort rituelt værk, der skulle opføres over 7 dage 

i en tempellignende bygning ved Himalayas fod i 

Indien – med deltagelse af både instrumentalister, 

sangere og dansere og med appel til alle sanser. 

Publikum skulle ikke blot være tilhørere, men del-

tagere, og Skrjabin forestillede sig, at Mysteriet 

ville føre til en åndelig verdensrevolution. Med 

udgangspunkt i Skrjabins skitser har Bo Gunge og 

Lars Møller komponeret Mysteriet ved drømmens 

undfangelse, en musikalsk liturgi, der trækker på 

både klassisk musik, jazz og verdensmusik.

Præ-temafanfare

Festivalåbning ved Ulla Visbech, 

Kulturchef Esbjerg Kommune

Temafanfare

Skrjabins verden – ind i Mysteriet 

Intro ved Esben Tange

Mysteriet 

Bo Gunge og Lars Møller: Mysteriet ved 

drømmens undfangelse (40´) Uropførelse. 

Bearbejdelse og arrangement af 

Aleksandr Skrjabin/Mysteriet. Indledende 

Handling (1903-15) 

• Celebrant og Vandreren: Jakob Bloch 

 Jespersen (basbaryton)

• Slagtøjsgruppe: Christian Martinez 

 (Esbjerg Ensemble), Anders Elten, 

 NN.

• The Orchestra: Jesper Riis (trompet), 

 Kasper Wagner (saxofon), Kaspar 

 Vadsholt (bas) m.fl. 

• Vor Frelsers Kirkes Kor, Esbjerg

• En stemme: NN (sopran)

• Lurorkestret ”Det Herlige Enfoldige 

 Lurendrejerlaug udi Brørup by”

• Big Band Ribe

• Yogagruppe: Kirstine Bennike Solten, 

 Dagmar Kristine Fabricius Bjørnskov, 

 Signe Jette Gjerluf Kristiansen

• Dirigenter: Mikkel Andreassen og Lars Møller

• Koncept: Esben Tange, Bo Gunge, 

 Lars Møller og Jakob Bloch Jespersen.

Aleksandr Skrjabin kort

Kl. 19.00 / Ribe Domkirke

Til trods for at Aleksandr Skrjabin kun kompone-

rede for klaver og orkester, var han en visionær 

komponist, der kom til at spille en enestående 

rolle i både russisk og europæisk musikhistorie.

Foredrag ved Bertel Krarup, musikhistoriker 

og tidligere konservatorierektor.

Til minde om en far – Langgaard 

strygekvartet-maraton I

Kl. 20.00 / Sct. Catharinæ Kirke

Rued Langgaards samlede værker for stryge-

kvartet, der her for første gang opføres i sin hel-

hed, giver et sjældent indblik i en komponist, der 

spænder fra en romantisk og dybt personlig, tilba-

geskuende stil til et moderne ekspressivt udtryk. 

I Strygekvartet nr. 1 og Variationer over ”Mig hjer-

telig nu længes” mindes Rued Langgaard en tabt 

tid, der var endegyldigt forbi med faderen Siegfried 

Langgaards død i begyndelsen af 1914. Få år efter 

sætter Langgaard den nye verden i toner med en 

visionær maskinmusik i Strygekvartet nr. 2.ko
n
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Sent i livet begyndte Langgaard på endnu en stryge-

kvartet, men efter få tanker bryder han af og noterer 

i manuskriptet: ”Ak, hvorfor fortsætte, hvem bryder 

sig om skøn ny Musik”. Den ufærdige kvartet er al-

drig blevet spillet til koncert, så det er på tide.

Rued Langgaard: 

Strygekvartet Allegro grazioso (1950) 

(1’) Fragment. Uropførelse.

Rued Langgaard: Strygekvartet nr. 1 

BVN 68 (1914-15 rev. 1936) (38’)

• Andante ma non troppo

• Allegretto scherzando

• Grave

• Sostenuto

Pause

Rued Langgaard: Variationer over ”Mig 

hjertelig nu længes” BVN 71 (1914-15) (15’)

• Introduction: Solenne sostenuto, lento

• Var. I: Andante sostenuto

• Var. II: Poco lento sempre tranquillo

• Var. III: Lento

• Var. IV: Andante sostenuto – Lento 

 – Andante sostenuto

• Var. V: Poco allegro tranquillo

• Var. VI: Tranquillo sospirando

• Var. VII: Poco allegro maestoso

 – Allegro fiero – Più tranquillo

Rued Langgaard: Strygekvartet nr. 2 BVN 145 

(1918) (26’)

• Bortdragende Stormskyer

• Bortkørende Tog

• Skumrende Landskab

• Vandring

Nightingale String Quartet

Langgaard Lounge

Kl. 22.30 / Ribe Domkirke

Mød en række af dagens kunstnere, nyd en Rued 

Langgaard porter fra Ribe Bryghus og hør Lang-

gaards Sponsa Christi tædium vitæ, der ulmer af 

religiøs ekstase, og Skrjabins Sonate nr. 10, hvor 

det svirrer med triller, og hvorom Skrjabin sagde: 

”Min tiende sonate er en insektsonate. Insekter er 

født af solen… de er solens kys.” 

Rued Langgaard: Sponsa Christi tædium vitæ 

(Kristi Brud livslede) Fantasia virtuosa BVN 297 

(1944) (5’)

Aleksandr Skrjabin: Sonate nr. 10 op 70 (1912-13) 

(12’)

Gustav Piekut, klaver

Moderation: Jens Cornelius

FREDAG D. 4/9
RagaMeditation morgenkoncert

Kl. 09.00 / Processionsgangen, Kannikegården

Begynd dagen med en RagaMeditation, hvor klas-

sisk musik fra Indien fortolkes på solosaxofon. 

Hør også om Aleksandr Skrjabin og Rued Lang-

gaards østlige inspiration samt om den østlige 

og afrikanske mystik og traditionelle musik, der 

ligger til grund for Mysteriet, opført ved Festiva-

lens åbningskoncert.

RagaMeditation i klassisk indisk Dhrupad stil (25’)

Lars Møller, saxofon

KONCERTPROGRAM

Sct. Catharinæ Kirke og klostergård 

i Ribe er sammen med Ribe Domkirke 

centrum for koncerterne ved 

Rued Langgaard Festival.

Foto: Folmer Iversen.
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BVN 155 (1918) (23’)

• Allegro con brio

• Molto allegro scherzando

• Lento dolente

• Allegro agitato

Rued Langgaard: Strygekvartet nr. 6 

i én sats BVN 160 (1918-19) (15’)

• Poco tranquillo – Poco vivace… Semplice, 

 non mosso (Svensk Folkevisemelodi)

Nightingale String Quartet

Koncertintroduktion

Kl. 19.30 / Sct. Catharinæ Kirke

Intro til Skrjabins farver, Prometheus og Antikrist

Ved Søren Schauser, forfatter og lektor ved Det 

Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Ild – Prometheus og Antikrist

Kl. 20.30 / Domkirken 

Skrjabins sidste store værk, Prometheus, der har 

undertitlen Le Poème de Feu (Ilddigt), bygger på 

myten om Prometheus, der stjal ilden fra guderne 

for at give den til menneskene. I et vibrerende, 

moderne tonesprog, hvor melodi og harmoni 

opløses i en højere enhed, fornemmes Skrjabins 

forestilling om Prometheus som visdommens 

flamme. Foruden kor, orkester og soloklaver er 

Prometheus komponeret for et lysklaver, der med 

udgangspunkt i en farveskala, hvor alle farver har 

en betydning, projiceres synkront med musikken.

Langgaard beskrev sit hovedværk Antikrist som 

en ”Mysterieopera”. I operaens første fem billeder 

– Vildsomhedens Lys – Hoffærdigheden – Håb-

løsheden – Begærligheden – Alles strid mod Alle 

– skildres forskellige sider af ”Jegets Storheds-

vanvid”, der leder frem til vendepunktet i det sid-

ste billede Fortabelsen, hvor dommedag indtræffer, 

og den gamle verden fortæres af flammer. Antikrist 

er et signaturværk for Rued Langgaard Festival og 

ligesom ved iscenesættelsen i 2015 følges Lang-

gaards anvisninger til regi og scenografi, der blandt 

andet indbefatter gaslygter med ”usikre gasflam-

mer”, ”brede gasflammer” og ”forblæste gasblus”. 

Aleksandr Skrjabin: Prometheus, Le Poème de 

Feu (Ilddigt), for klaver, orkester, kor og farvekla-

ver. Op. 60 (1910) (Michael Kurth version) (21’)

Orgel i flammer - pause og intermezzo 

på Domkirkepladsen

Undervejs i koncerten inddrages Domkirkeplad-

sen hvor billedkunstneren Ea Borre opfører vær-

ket Materialisering af Rued Langgaards skæbne-

akkord. Værket er et installatorisk, kompositorisk 

og performativ værk. Kunstneren har til lejlighe-

den skabt et orgel som en fritstående installation 

på domkirkepladsen, hvor tonerne frembringes 

ved opvarmning fra gasflammer. Der indgår i alt 

fire toner, der stammer fra et personligt skæbne-

motiv, som Langgaard har benyttet i en række 

værker fra slutningen af 1920’erne og frem til 

Ribe-tiden. Ea Borres Materialisering af Rued 

Langgaards skæbneakkord er en fortolkning af 

Langgaards barndoms fascination af gaslygter 

og skæbnemotivet, som blandt andet beskriver 

Rued Langgaards desperation i hans senere år.

Ea Borre: Manifestation af Rued Langgaards 

skæbnemotiv (10’)

Performer: Ea Borre 

Panelsamtale og dialog med publikum (25’)

Lars Møller, Bo Gunge og Esben Tange

Rued Langgaard: 

Gitanjali-Hymner (Efter Tagore). Uddrag.

• Den hvileløse Vind (3’)

Berit Johansen Tange, klaver

Ego

Kl. 10.30 – 11.15 / Ribe Katedralskole

Både Aleksandr Skrjabin og Rued Langgaard var 

kunstnere med en helt særlig selvforståelse. De 

havde en forestilling om, at de med deres musik 

kunne ændre verdens gang.

Foredrag ved Søren Schauser, lektor og forfatter 

til blandt andet Ego. Det tænkende menneske fra 

hulemand til verdensborger.

Ind i musikken

Kl. 11.40 – 12.15 / Ribe Katedralskole

Kom tæt på musikken og musikerne i Nightingale 

String Quartet, der er midt i en Langgaard Mara-

ton, hvor alle Langgaards ni strygekvartetter 

opføres i løbet af tre dage. Få også indblik i for-

spillet til Antikrist samt musik af Skrjabin, som 

Langgaard-bandet Dybfølt Kvintet og elever ved 

Ribe Katedralskole nyfortolker.

Rued Langgaard: Rosengaardsspil 

BVN 153 (1918) Uddrag. 

Nightingale String Quartet

Rued Langgaard: Strygekvartet nr. 3 

BVN 183 (1924) Uddrag.

Nightingale String Quartet

Antikrist Forspil. Arrangement af Mathæus Bech

Kirstine Elise Pedersen, cello og Mathæus Bech, 

kontrabas (medlemmer af Dybfølt Kvintet)

Studerende fra Ribe Katedralskole

Prometheus/Sfærernes Musik, Metamorfoser. 

Arrangement af Mathæus Bech

Kirstine Elise Pedersen, cello og Mathæus Bech, 

kontrabas (medlemmer af Dybfølt Kvintet)

Studerende fra Ribe Katedralskole

Rosengaardsmusik – Langgaard 

strygekvartet-maraton II

Kl. 15.00 / Sct. Catharinæ Kirke

Rued Langgaards samlede værker for stryge-

kvartet, der her for første gang opføres i sin hel-

hed, giver et sjældent indblik i en komponist, der 

spænder fra en romantisk og dybt personlig, tilba-

geskuende stil til et moderne ekspressivt udtryk.

I kurbyen Kyrkhult i Blekinge, hvor Rued Lang-

gaard boede i huset Rosengaarden, oplevede 

den unge Langgaard sit livs kærlighed i somme-

ren 1913. Igen og igen vender Langgaard tilbage 

til denne skelsættende tid. Det er tilfældet i de 

tre kvartetter fra 1918, hvor nostalgisk drøm og 

klassisk enkelthed går op i en højere enhed. Og 

det gælder også den korte sats I Holmens Kirkes 

Kapel, der efter at have været bortkommet nu en-

delig kan uropføres.

Rued Langgaard: I Holmens Kirkes Kapel (Lille 

Strygekvartet) BVN 388 (1949) (1’) Uropførelse 

(version for strygekvartet).

Rued Langgaard: Rosengaardsspil 

BVN 153 (1918) (26’)

• Interiör

• ”Mozart”

• Draabefald

• Rococo

Rued Langgaard: Strygekvartet i As-Dur 

KONCERTPROGRAM
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Rued Langgaard: Antikrist BVN 192 (1921-23, 

omarb.1926-30) (100’)

Arrangement med hensyntagen til 

Covid-19 ved Michael Schønwandt 

Opera i prolog, seks Billeder og en Slutning.

Tekst af komponisten.

• Lucifer og En stemme: Simon Duus, baryton

• Gådestemningens Ekko: 

 Trine Bastrup Møller, sopran

• Gådestemningen og Løgnen:

  David Danholt, tenor

• Munden, der taler store Ord: 

 Gert Henning-Jensen, tenor

• Mismodet: Adam Frandsen, tenor

• Dyret i Skarlagen: Peter Lodahl, tenor

• Den store Skøge: Signe Asmussen, sopran

• Hadet: Frederik Rolin, baryton

• Guds Stemme: Elof Westergaard

• Kristoffer Hyldig, klaver

• Matias Vestergård Hansen, lysklaver

• Vor Frelsers Kirkes kor

• Sønderjyllands Symfoniorkester

• Dirigent: Michael Schønwandt

• Iscenesættelse: Esben Tange

• Lysdesign og special effects: 

 Lars Egegaard Sørensen

• Kostumer: Birthe Hald

• Produktionsassistent: Bjørn Ibsen

• Forestillingsleder: Lotte Bille Glæsel

• Lokale statister fra Ribe Kammerkor 

 og Drakomir

LØRDAG D. 5/9
Larmens Kirke-Øde og Guds Effata

Kl. 10.00 / Ribe Domkirke

Teologiske tanker og refleksioner om Lang-

gaards Antikrist, en ”Kirke-opera”, hvor musik, ord 

og scenetableauer spiller sammen.

Foredrag ved Elof Westergaard,

biskop over Ribe Stift.

Den store Mester kommer – Langgaard 

strygekvartet-maraton III

Kl. 11.00 / Sct. Catharinæ Kirke

Rued Langgaards samlede værker for stryge-

kvartet, der her for første gang opføres i sin hel-

hed, giver et sjældent indblik i en komponist, der 

spænder fra en romantisk og dybt personlig, tilba-

geskuende stil til et moderne ekspressivt udtryk. 

Strygekvartet nr. 3 er radikal musik, komponeret i 

samme periode som Antikrist, og ligesom i ope-

raen oplever vi en kamp på toner, når Langgaard 

konfronterer tidens destruktive kræfter med sal-

memelodien Den store Mester kommer. I Stryge-

kvartet nr. 5 fra året efter er Langgaards musik 

forvandlet. En tabt fortid anes i kvartetten, der i 

en periode hed ”Glemsels-Stemninger”. Fortiden 

er også nærværende i Strygekvartet nr. 4, og i 

dette tilfælde er det igen sommerminderne fra 

Rosengaarden og Kyrkhult i Sverige – set gen-

nem et slør af skønhed. 

Rued Langgaard: Strygekvartet nr. 3 

BVN 183 (1924) (15’)

• Poco allegro rapinoso (rovbegærligt)

• Presto scherzoso artifizioso 

 (underfundigt)

• Tranquillo – Scherzoso schernevole 

 (spodsk)

Rued Langgaard Festivals 

kunstneriske aktiviteter udfoldes

 i og omkring Ribe Domkirke, 

hvor Rued Langgaard var 

domorganist i årene 1940-52.

 Foto Lars Egegaard Sørensen.
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Rued Langgaard: Strygekvartet nr. 5 

BVN 189 (1925) (30’)

• Andante quasi andantino misterioso

• Scherzo grazioso

• Lento misterioso

• Lento – Allegretto quasi andantino… 

 Molto allegro

Rued Langgaard: Strygekvartet nr. 4 

“Sommerdage” BVN 215 (1931) (21’)

• Andantino scherzoso

• Scherzoso

• Sostenuto – Allegretto, scherzoso… 

 Allargando

Strygekvartetsats “Italiensk Scherzo” BVN 408 

(1950) (2’)

Nightingale String Quartet

Ekstase

Kl. 15.00 / Domkirken 

I det store orkesterværk Le Poème de l’Extase 

har Skrjabin skabt en flimrende, farverig mu-

sik, hvor han søger ekstasen, der for Skrjabin 

var højdepunktet af al væren, og som netop var 

mulig at opnå igennem kunsten. Sideløbende 

med musikken skrev Skrjabin et 300 linjer langt 

digt, der også har titlen Le Poéme de L’Extase, og 

hvori kosmos og ånd forenes i en ny verdensor-

den med kunstneren i centrum. Til slut i digtet 

lyder det: ”Universet forkynder med et glædesfyldt 

skrig: Jeg er!” Musikken til Le Poème de l’Extase 

præsenteres her for første gang i en version for 

orgel. Koncerten begynder med Langgaards Elias i 

Uvejret og Nemo contra deum nisi deus ipse (Ingen 

imod Gud undtagen Gud selv) over henholdsvis en 

bibelsk tekst og et citat af Goethe. Begge værker 

er uhyre dramatiske og beskæftiger sig med de 

sidste tider, hvor en ild skal rasere verden. 

Rued Langgaard: Elias i Uvejret BVN 204

 (1930-31) (7’)

Rued Langgaard: Nemo contra deum nisi deus 

ipse (Ingen imod Gud undtagen Gud selv) BVN 

217 (1932-33) (15`)

Aleksandr Skrjabin: Le Poéme de L’Extase 

op. 54 (1905-1908) (21’) I arrangement for orgel 

ved Erik Kolind. Uropførelse.

Erik Kolind, orgel

Vers la Flamme

Kl. 20.00 / Sct. Catharinæ Kirke

Skrjabin komponerede sin Klaversonate nr. 5 sam-

tidig med orkesterværket og digtet Le Poème de 

l’Extase og satte fire linjer fra digtet over sonaten: 

”Jeg kalder jer til liv, oh mystiske kræfter! Druk-

net i skaberåndens mørke dybder, frygtsomme 

antydninger af liv, jeg bringer jer dristighed.” I de 

følgende klaverværker Sonate nr. 9 Sort Messe, 

Deux Danses op. 73 og Vers la Flamme oplever vi  

mystik i forskellige forklædninger. Fra det sødme-

fyldt kærtegnende i Sonate nr. 9 til mødet med den 

altfortærende lysflamme i Vers la Flamme. I det 

blafrende Efteraarslygteskær tager Langgaard os 

med ned i helvede, hvor flammerne fortærer de for-

pinte sjæle, og hvor gnistrende accenter antænder 

et bål i musikken. I ungdomsværket Fantasie-So-

nate er vi i en romantisk verden, rig på ekstase, 

men også mod længsel efter noget højere, hvilket 

antydes i en ”himmelsk Stemme” mod slutningen. 

Mange år efter i satsen Efteraarsengel i Vanvids-

fantasi vender Langgaard igen blikket mod himlen, 

der anes i et lysende skær i det hinsides.

Lysdesign med udgangspunkt i Skrjabins 

farveteori og billeder af Vasilij Kandinsky.

Aleksandr Skrjabin: Deux Danses 

op. 73 (1914) (7’)

• Guirlandes

• Flammes sombres (mørke flammer)

Rued Langgaard: I det blafrende 

Efteraarslygteskær Stemningsbilleder i een Sats 

BVN 206 (1930 1931-33) (9’)

Rued Langgaard: Fantasie-Sonate 

BVN 121 (1916) (18’)

Aleksandr Skrjabin: Klaversonate nr. 5 

op. 53 (1907) (12’)

Ildnatur – pause og intermezzo 

Klostergården / Sct. Catharinæ Kirke

Poetisk akademisk foredrag om ild og kunst (7’)

Tore Tvarnø Lind, black metal-forsker og lektor ved 

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab.

Niklas Sivelöv: Impromptu blanc 5/9 2020

Aleksandr Skrjabin: Sonate nr. 9 Sort Messe 

op. 68 (1912-13) (9’)

Rued Langgaard: Vanvidsfantasi 

BVN 327 (1947/49) Uddrag

• Efteraarsengel (6’)

Aleksandr Skrjabin: Vers la Flamme, Poéme 

op. 72 (1914) (7’)

Niklas Sivelöv, klaver

Lysdesign: Lars Egegaard Sørensen

Koncept: Esben Tange

Et Blik ind i Herlighedsriget – debutkoncert 

med Dybfølt Kvintet

Kl. 22.30 / Domkirken 

Dybfølt Kvintet er et nyt ensemble med musikere 

fra forskellige musikalske miljøer, der nyfortolker 

Rued Langgaards musik ved at spiller nye arran-

gementer af originale værker. Ved debutkoncerten 

indleder Dybfølt Kvintet med forspillet til Antikrist, 

hvorom Langgaard sagde: ”Guds vilje, løfter vort 

Haab mod Herlighedsriget”. I Efterhaanden vanvit-

tigt Tempo, der bygger på klaverstykket Hél-Sfæ-

rernes Musik, spiller motivet As – F – D – B, der 

var et personligt skæbnesymbol for Langgaard, en 

afgørende rolle. 

• Antikrist, Forspil

• Kobjælder i Granskoven 

 (fra Sommerferie i Blekinge)

• Vals til Rued (Andante religioso)

• Svensk (fra Sommerferie i Blekinge)

• Den Hvileløse Vind (fra Gitanjali Hymner)

• Sol derovre gaar til Hvile (fra Lenaustemninger)

• Strygekvartet nr. 3 – Poco allegro rapinoso 

 (rovbegærligt)

• Symfoni nr. 2, Vaarbrud – Moderato 

 con poco moto

• Prometheus/Sfærernes Musik, Metamorfoser

• Efterhaanden vanvittigt Tempo 

 (Hél-Sfærernes Musik)

• Vals til Rued, Reprise

Dybfølt 

• Henrik Goldschmidt, obo

• Adi Zukanovic, keyboard

• Lena Jonsson, violin

• Kirstine Elise Pedersen, cello

• Mathæus Bech, bas

RUED LANGGAARD FESTIVAL / 2020KONCERTPROGRAM
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SØNDAG D. 6/9
Højmesse

Kl. 10.00 / Domkirken 

Med musik af Langgaard

Langgaard og det filosofiske

Kl. 13.00 / Ribe Domkirke

Rued Langgaard var gennem hele livet optaget 

af filosofi og mystik. Filosoffen Severin Christen-

sen spillede en særlig rolle og fik betydning for 

Langgaards forestilling om Alle Tings Musik – et 

fremtidigt religiøst samfund, hvor kunst og musik 

spiller en hovedrolle.

Foredrag ved Bendt Viinholt Nielsen, forfatter til 

Den ekstatiske outsider, Rued Langgaards værk-

fortegnelse m.m.

Afgrund og musikalsk spøg

Kl. 15.00 / Sct. Catharinæ Kirke

I en periode på små 10 år skrev den unge Rued 

Langgaard en række vidt forskellige originale 

kammermusikværker, der spænder fra det humo-

ristiske til det apokalyptiske. I Scherzo og Augusti-

nusiana for strygetrio samt Septet er vi på klassiske 

grund med glimt i øjet, hvorimod der viser sig en 

drømmeverden rig på skovstemninger og religiøse 

anelser i I Blomstringstiden og Lenaustemninger for 

vokal og strygekvartet. Endelig får vi i Humoreske 

og Afgrundsmusik et indblik i de dæmoniske kræf-

ter, der også er på spil i dommedagsoperaen Anti-

krist. Afgrundsmusik, der oprindelig er komponeret 

for solo klaver, får her en ekstra farlig dimension 

i kraft af Allan Gravgaard Madsens arrangement, 

skrevet til Esbjerg Ensemble.

Rued Langgaard: Scherzo over Motiverne C A og 

”Ach, du lieber Augustin” BVN 62 (1913) To violiner 

og cello. (6’)

Rued Langgaard: Augustinusiana. En musikalsk 

spøg BVN 63 (1914) To violiner og cello. (5’)

Rued Langgaard: Humoreske Sekstet. Fløjte, obo, 

engelskhorn, klarinet, fagot og militærtromme. 

BVN 176 (1922-23) (12’)

Rued Langgaard: I Blomstringstiden BVN 136 

(1917) (9’)

2 Stykker til digte af Alvilde Prydz. Sopran stryge-

kvartet

• Der ringer klokker over by

• Stille orgelklang

Pause

Rued Langgaard: Lenaustemninger BVN 138 

(1917) (14’)

Mezzosopran og strygekvartet

• Bleg, stille Falmen alle Vegne Roligt

• Gjennem Krat og dunkle Bregner Ikke hurtigt

• Vindstød over Søen fare Hurtigt

• Sol derovre gaar til Hvile Temmelig langsomt

Rued Langgaard: Afgrundsmusik. En Sonate 

for Klaver BVN 169 (1921-24) Arrangement 

(2015/2017) ved Allan Gravgaard Madsen for  

Esbjerg Ensemble. (16’)

• Inflessibile mostruoso (Strengt, rædselsfyldt)

• Frenetico, quasi rondo

Rued Langgaard: Septet Fløjte, obo, 2 klarinetter, 2 

horn og fagot BVN 95 (1915) (14’)

Signe Asmussen, sopran

Esbjerg Ensemble

Ved Rued Langgaard

 Festival er lyssætningen 

en væsentlig del af

 koncertoplevelsen i 

de store kirkerum.

 Foto: Folmer Iversen.
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MEDVIRKENDE

Mikkel Andreassen tog Kirkemu-

sikalsk Diplomeksamen 1991 fra 

Vestjysk Musikkonservatorium med 

Peter Møller som orgellærer og med 

Søren Birch, Søren K. Hansen og 

Alice Granum som undervisere i kor-

ledelse. Han var organistassistent 

ved Løgumkloster Kirke 1991-1993 

og organist ved Hørsholm Kirke 

1993-2000. Fra 1995 -2000 modtog 

han kompositionsundervisning hos 

Bernhard Lewkovitch. Siden 2000 er 

Mikkel Andreassen organist og kantor 

ved Vor Frelsers Kirke i Esbjerg og fra 

2017 desuden underviser i orgelspil og 

koordinator for den klassiske studie-

retning på Syddansk Musikkonserva-

torium, Esbjerg. 

Signe Asmussen, sopran, er diplom- 

og solistuddannet fra Det Kongelige 

Danske Musikkonservatorium hos 

Keld Thaarup og Bodil Øland. Siden 

sin debut i 2001 har hun været tilba-

gevendende solist med stort set alle 

landets orkestre og professionelle en-

sembler, og hun har arbejdet sammen 

med en lang række internationale diri-

genter. Hendes store evner både som 

kammermusiker og fortolker af ny 

musik har gjort hende til en af de mest 

benyttede solister i Danmark og bl.a. 

indbragt hende Aksel Schiøtz-prisen i 

2009. Derudover er Signe Asmussen 

en af de få klassiske sangere, der også 

mestrer og er dybt engageret i den 

danske rytmiske musik. Hun er med-

lem af bestyrelsen for Solistforenin-

gen af 1921 og Langgaard-Fonden.

Ea Borre er uddannet fra Det Jyske 

Kunstakademi og er desuden udlært 

orgelbygger fra Th. Frobenius og Søn-

ner Orgelbyggeri. Hun beskæftiger 

sig med kinetisk kunst og abstrakt 

instrumentbygning. Siden 2009 har 

hun sammen med den elektroniske 

komponist Voks optrådt på bl.a. Ros-

kilde Festival, “Worldtronics” Haus der 

Kultur der Welt (Berlin) og Click Festi-

val. Hendes værker har været vist på 

bl.a. Kunstforeningen Gammel Strand, 

Lakfestival og SPOR Festival for New 

Music & Sound.

Jens Cornelius er cand.phil. i musikvi-

denskab fra Københavns Universitet og 

siden 1992 programmedarbejder ved 

DR’s klassiske radiokanal P2 og pro-

gramskribent for DR SymfoniOrkestret. 

Han har skrevet artikler og anmeldelser 

for bl.a. magasinet Klassisk og Jyl-

lands-Posten og værkintroduktioner 

af dansk musik for pladeselskabet Da-

capo. Han er desuden medlem af Rued 

Langgaard Selskabets bestyrelse. 

David Danholt, tenor, er uddannet fra 

Operaakademiet og Det Kongelige 

Danske Musikkonservatorium. Han 

har en omfattende koncertvirksom-

hed som oratorie- og operasanger og 

har optrådt på operascener i USA og 

i Europa, bl.a. på festspillene i Bay- 

reuth, hvor han sang rollen som Clau-

dio i Wagners Das Liebesverbot. I 2014 

vandt han 1. prisen i den internationale 

Wagner Konkurrence i Seattle. David 

Danholt har bl.a. modtaget Reumerts 

Talentpris og Musikanmelderringens 

Kunstnerpris og er tilknyttet Det Kon-

gelige Teater som gæstesolist.

Simon Duus, basbaryton, er uddannet 

fra Operaakademiet i 2011 og debute-

rede i 2015 fra solistklassen ved Det 

Jyske Musikkonservatorium. Han har 

spillet rollen som Colline i Puccinis 

La Boheme på Den Jyske Opera, lige-

som han har kunnet opleves som bl.a. 

Leporello i Mozarts Don Giovanni på 

Opera Hedeland og Figaro i Figaros 

Bryllup på Det Kongelige Teater. I 

sommeren 2015 optrådte Simon Duus 

i rollen som Henrik i Carl Nielsens Ma-

skarade på turné med Det Kongelige 

Teater. Simon Duus har bl.a. modtaget 

Léonie Sonnings Musikstipendium, 

Reumert Talentpris i 2012, Det Dan-

ske Wagnerselskabs Bayreuth-stipen-

dium i 2013 og Musikanmelderringens 

Kunstnerpris i 2014. Han er fra i år fast 

medlem af Den Kongelige Operas so-

listensemble. 

Dybfølt Kvintet er dannet på initiativ 

af bassisten Mathæus Bech og består 

foruden ham af Henrik Goldschmidt, 

obo, Adi Zukanovic, keyboard, Lena 

Jonsson, violin, og Kirstine Elise Pe-

dersen, cello. Kvintetten er skabt ud 

fra en fascination af Rued Langgaards 

musik og et forsøg på at tilegne sig 

den og formidle den gennem et sær-

ligt folkemusikalsk filter. Dybfølt Kvin-

tet har sin debut ved Rued Langgaard 

Festival 2020. 

Nightingale String Quartet spiller Rued Langgaards samlede strygerkvartetter henover festivaldagene. Foto Nikolaj Lund.
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Anders Elten, der siden barnsben i 

Ribe har spillet slagtøj, og som nu har 

specialiseret sig i at spille marimba, er 

solistuddannet fra Det Kongelige Dan-

ske Musikkonservatorium, hvor han 

også nu er underviser. Han er aktiv 

som både solist og kammermusiker 

og har spillet koncerter i hele Europa, 

USA og Asien. Anders Elten har vun-

det en lang række store konkurrencer 

på instrumentet, bl.a. den store pris 

ved Enkor Music Competition i Tysk-

land og 3. pris ved Universal Marimba 

Competition i Belgien, en af verdens 

største marimbakonkurrencer. I 2016 

tilsluttede han sig World Percussion 

Group som solist, og med ensemblet 

spillede han et stor antal koncert på 

amerikanske universiteter. 

Esbjerg Ensemble blev oprettet i 1967 

som det første professionelle kam-

merensemble i Danmark. Ensemblet 

består nu af 10 musikere fra hele ver-

den, fordelt som strygekvartet, blæser-

kvintet og slagtøj. Ensemblet har en 

lang række cd’er bag sig med værker af 

bl.a. Beethoven, Mozart, Sjostakovitj 

og Fauré. Mest fremtrædende er dog 

indspilningerne af dansk musik – Carl 

Nielsen, Bent Sørensen, Karl Aage Ras-

mussen og Per Nørgård. Udover kon-

certer i Danmark er Esbjerg Ensemble 

ofte at finde på internationale scener 

gennem invitationer til bl.a. Festspil-

lene i Bergen, Klangspuren Schwaz, 

Nordlichter Berlin og Kina foruden 

jævnlige koncerter i Nordtyskland.

Adam Frandsen, tenor, er uddannet fra 

Moores School of Music in Houston, 

Texas, Yale University School of Mu-

sic og Curtis Institute. Han optræder 

jævnligt med Opera Hedeland og Ope-

raen på Det Kongelige Teater, ligesom 

han har sunget partier i bl.a. Austra-

lien, Polen, Göteborg og Wien. Som 

koncertsanger har han bl.a. sunget 

Beethovens 9. symfoni med dirigen-

ten Lorin Maazel og Das Lied von der 

Erde med Mahler Chamber Orchestra.

Bo Gunge er uddannet komponist 

fra Det Jyske Musikkonservatorium i 

1997. Efter ansættelser som musiklæ-

rer på Testrup Højskole og teorilærer 

på Aarhus Universitet arbejder han 

nu som freelance-komponist, bosid-

dende udenfor Ribe. Værklisten tæller 

bl.a. en obokoncert, 2 symfonier, en 

klaverkoncert, et requiem og en lang 

række kor- og kammermusikværker. 

Han har skrevet flere værker til Ribe 

Domkirke, bl.a. musik til 4 kirkespil. 

Hans nyeste værk, operaen Grænse-

mageren, skulle have været opført af 

Sønderjyllands Symfoniorkester og 

Opera på Grænsen i juni 2020, men er 

udsat til 2022. 

Gert Henning-Jensen er er uddannet 

på Operaakademiet i København og på 

Mozarteum i Salzburg. Lige siden har 

han været lyrisk tenor ved Operaen på 

Det Kongelige Teater. I dag synger han 

på verdens store operahuse og kon-

certsale – Metropolitan Opera, New 

York, Covent Garden, London, Sta-

atsoper Berlin, Bastille Opera, Paris, 

Toulouse, Liège, Rom, Wien, Bruxelles, 

L.A. Opera, Tokyo, Pesaro, Santa Fe, 

Salzburg – med dirigenter som Ber-

nard Haitink, Giuseppe Sinopoli, James 

Levine, James Conlon, Peter Schreier, 

Yuri Termikanov, Ulf Schirmer, Michael 

Schønwandt, Leif Segerstam, Hugh 

Wolff og Richard Hickox. 

Kristoffer Hyldig debuterede i 2010 

på Det Kongelige Danske Musikkon-

servatorium efter studier hos profes-

sor Niklas Sivelöv og Tove Lønskov. 

Han spiller jævnligt i musikforenin-

Pianisten Kristoffer Hyldig

spiller bl.a. Skrjabins sidste store 

værk, Prometheus. Pressefoto.

Pianisten Niklas Sivelöv har beskæftiget sig indgående med Skrjabins musik, og spiller Aleksandr Skrjabins klaverværker 

lørdag d. 5. september. Pressefoto.
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ger og på festivaler, både som solist, 

kammermusiker og akkompagnatør 

og er medstifter af Messiaen Quar-

tet Copenhagen. Siden 2006 har han 

udgivet indspilninger med lieder, 

kammermusik og soloværker af bl.a. 

Debussy, Ravel, Messiaen, Bent Sø-

rensen og Hindemith og har desuden 

været nomineret til P2’s musikpris. 

Som solist har han optrådt med bl.a. 

Aalborg Symfoniorkester, CPH Phil og 

Det Kongelige Kapel. Han fik juryens 

specialpris i EU Piano Competition 

2009 og har derudover fået tildelt flere 

priser, heriblandt Jakob Gades store 

legat, Léonie Sonnings Musikfonds-

stipendium og Musikanmelderringens 

Kunstnerpris

Jacob Bloch Jespersen debuterede 

i 2006 på Det Kongelige Teater, hvor 

han siden også har medvirket i bl.a. 

DVD-produktionen af Carl Nielsens 

Maskarade. Desuden har Jakob Bloch 

Jespersen sunget en række roller 

på Den Jyske Opera, Den Ny Opera i 

Esbjerg og Opera Hedeland og med-

virket i en række moderne operapro-

duktioner med Holland House og 

Figura Ensemblet. Jakob Bloch Jes-

persen er en efterspurgt koncertsan-

ger bl.a. i samarbejde med Concerto 

Copenhagen, Lautten Compagney, 

Arte Die Suonatori, Wroclaw Baroque 

Orchestra, Trinity Baroque, Barokkso-

listene og Leipziger Kammerorkester. 

I det moderne repertoire har han med-

virket i uropførelser med bl.a. Athelas 

Sinfonietta, London Sinfonietta, Kam-

merensemble Neue Musik Berlin og 

Theatre of Voices.

Erik Kolind tog sin kandidatgrad i 

kirkemusik fra Det Kongelige Danske 

Musikkonservatorium i 2009 hos 

professorerne Hans Fagius og Bine 

Bryndorf og har endvidere studeret 

orgel, improvisation og musikteori 

ved musikkonservatorierne i Lübeck 

og Paris. Fra 2010 til 2016 var Erik 

Kolind ansat som organistassistent 

og producent i Holmens Kirke, og han 

er i dag organist ved Store Magleby 

Kirke på Amager. Han har modtaget 

en række legater, blandt andet Kon-

gehusets Caïx-Legat i 2009 og Léonie 

Sonnings Musikstipendiat i 2014. 

Peter Lodahl er operasanger, iværk-

sætter og musikchef for landsdelsor-

kestret Copenhagen Phil. I perioden 

2016-2019 var han direktør for CPH 

Opera Festival. Han er uddannet som 

klassisk tenorsanger på Det Jyske 

Musikkonservatorium og senere på 

Operaakademiet i København. Peter 

Lodahl har efter 2008 fortsat sine stu-

dier hos Gregory Lamar i New York. Ef-

ter at have været fastansat på operaen 

i Kiel og efter 2003 på Komische Oper 

i Berlin blev Lodahl i 2009 hentet hjem 

af den operachef Kasper Holten for at 

tiltræde en stilling som operasolist på 

Operaen i København (2009-2017). 

Samme år medvirkede Lodahl som 

Don Ottavio i Holtens nyskabende 

operafilm Juan. Peter Lodahl har na-

tionalt og især internationalt sunget 

ledende tenorpartier overalt i verden 

og arbejdet tæt sammen med bl.a. 

operainstruktører som Hans Neuen-

fels, Calixto Bieto, Barrie Kosky, Keith 

Warner, Stefan Herheim, Christoph 

Marthaler og Cristof Loy foruden di-

rigenter som Michael Schønwandt, 

Franz Welser-Möst, Manfred Honeck, 

Adam Fischer blandt mange andre.

Lars Møller er saxofonist, komponist 

og dirigent og en af de ledende figurer 

i dansk jazz. Han har boet og arbejdet 

i både New York og New Delhi og arbej-

det sammen med både fremstående 

klassiske ensembler som Copenha-

gen Phil og Athelas Sinfonietta og 

jazzmusikere fra hele verden foruden 

en lang tilknytning til DR Big Band. 

Lars Møller har særligt markeret sig 

i spidsen for Lars Møller Group og 

bigbandet The Orhestra. Lars Møller 

fungerede som kunstnerisk leder af 

Aarhus Jazz Orchestra i årene 2012-

15 og har siden 2016 været composer 

in residence hos orkestret.

Trine Bastrup Møller begyndte sin 

karriere som lyrisk mezzosopran og 

studerede i London på Royal Academy 

Opera School, the National Opera Stu-

dio og Operaakademiet i København. 

For nyligt skiftede hun fra mezzoso-

pran til sopran og debuterede i den 

egenskab i rollen som Tosca i Puccinis 

opera af samme navn ved Slotsope-

raen i 2018. Flere dramatiske roller er 

kommet til siden, bl.a. Turandot i 2019 

Immling Festival i Bayern, Tyskland. 

Kommende engagementer omfatter 

bl.a. rollen som Brynhilde i Wagners 

Valkyrien i Tyskland. Trine Møller har 

modtaget en lang rækker priser, bl.a. 

Lucille Graham Award, Axel Schiøtz 

Prisen, Elisabeth Dons' Mindelegat og 

Aalborg Opera Pris.

Bendt Viinholt Nielsen er musikbiblio-

tekar og musikforsker. Han var ansat 

i musikforlagsbranchen 1977- 84, 

dernæst i Dansk Musik Informations 

Center (MIC) og er siden 2003 ansat i 

Slots-og Kulturstyrelsen under Kultur-

ministeriet, hvorfra han nu er pensio-

neret. Desuden er han periodevis til-

knyttet forskningsafdelingen ved Det 

Kongelige Bibliotek. I 1991 udgav han 

en fortegnelse over Rued Langgaards 

værker (BVN-fortegnelsen) og i 1993 

en Langgaard-biografi, der i 2012 ud-

kom i en udvidet og revideret udgave. 

I 2000 etablerede Bendt Viinholt 

Nielsen Rued Langgaard Udgaven, 

en videnskabelig udgivelsesrække af 

komponistens værker.

Nightingale String Quartet blev dan-

net i foråret 2007 og består af Gunvor 

Sihm og Josefine Dalsgaard, violin, 

Marie Louise Broholt Jensen, bratsch 

og Louisa Schwab, cello. Alle fire er 

uddannet ved Det Kongelige Danske 

Musikkonservatorium, hvor Tim Fre-

deriksen var deres mentor og kammer-

musiklærer. Med deres indspilninger 

af Rued Langgaards samlede produk-

tion for strygekvartet, udgivet af Da-

capo, har de høstet stor international 

opmærksomhed fra musikmagasiner 

som bl.a. BBC Music Magazine and 

Gramophone. I 2010 modtog de DR’s 

talentpris og i 2013 DR’s P2 prisen for 

den bedste danske udgivelse, samt 

Anmelderringens Kunstnerpris 2013. I 

2014 blev de som det første ensemble 

udnævnt til Gramophone "Young Artist 

of the Year". 

Gustav Piekut studerer på Det Konge-

lige Danske Musikkonservatorium hos 

Sopran Signe Asmussen og Esbjerg Ensemble fremfører Rued Langgaards samlede værker for sopran og strygere samt 

blæsere og strygere søndag d. 6. september kl. 15.00 i Sct. Catharinæ Kirke. Pressefoto.
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Jens Elvekjær. Han debuterede som 

blot 12 år gammel med Sønderjyllands 

Symfoniorkester og har siden givet ad-

skillige koncerter i bl.a. Danmark Tysk-

land, Litauen og Irland.Han har, trods 

sin unge alder, vundet adskillige priser 

ved internationale klaverkonkurrencer. 

Senest ved Aarhus International Piano 

Competition 2017, hvor han foruden 

tre særpriser vandt 2. prisen i hoved-

konkurrencen. I maj 2015 var han den 

yngste semifinalist samt vinder af spe-

cialprisen for den bedste fortolkning 

af et Mozart-værk i Dublin Internatio-

nal Piano Competition. I februar 2016 

vandt han The Golden Parnassus – den 

højeste pris ved the International Piano 

Forum i Sanok, Polen. Aktuelt modtog 

han i 2020 P2-prisen.

Mathias Reumert er slagtøjsspiller, 

performer og dirigent. Han er en af 

sin generations mest indspillede 

slagtøjsspillere indenfor ny klassisk 

musik og arbejder tæt sammen med 

en række fremtrædende komponi-

ster. Hans anmelderroste DVD SOLO 

har som én blandt få udgivelser inden 

for avantgarde-genren opnået ud-

bredelse blandt et alment publikum. 

Efter at have vundet førstepriser  

ved tre internationale konkurrencer, 

deriblandt Gaudeamus Interpreters’ 

Competition, debuterede han på CD 

med Poul Ruders’ slagtøjskoncert 

Monodrama, dirigeret af Thomas 

Søndergård – en Dacapo-udgivelse, 

som blev fremhævet af bl.a. New York 

Times og Philadelphia Inquirer. Som 

leder af crossover ensemblet Ekko-

zone boltrer Reumert sig i grænselan-

det mellem klassisk og rytmisk musik. 

Han indledte en sideløbende karriere 

som klassisk dirigent i 2015.

Frederik Rolin, baryton, afsluttede sine 

studier ved Det Kongelige Danske Mu-

sikkonservatorium i København og stu-

derer nu på Operaakademiet i Køben-

havn. Han har medvirket i flere partier i 

operaer af bl.a. Ravel, Verdi og Puccini 

under sin studietid, ligesom han har 

sunget ved Aalborg Opera Festival, 

Klassisk Lillesand, Opera på Stranden, 

i guidOpera’s Rigoletto og i Messias 

i Malmø. I 2016 modtog han Leoniè 

Sonning Musikfonds Stipendium. 

Søren Schauser er lektor i musik-

historie ved Det Kongelige Danske 

Musikkonservatorium. Han forsker 

bredt i kultur- og idéhistoriske for-

hold, men har tidligere haft en karriere 

som bratschist i diverse symfonior-

kestre og European Union Baroque 

Orchestra. Han tog siden musikpæ-

dagogisk diplomeksamen i musikhi-

storie og musikteori og en ph.d.-grad 

i filosofi fra Syddansk Universitet og 

har skrevet en lang række artikler til 

New Grove Dictionary of Music and 

Musicians 2nd Edition samt bøgerne 

Klassisk! fra 2015, Tones drøm fra 

2016, Moderne tider fra 2018 og es-

saysamlingen Piano dreams i samar-

bejde med professor Niklas Sivelöv. 

Søren Schauser er også aktiv som 

skribent i Berlingske Media og som 

foredragsholder og kulturformidler i 

almindelighed.

Michael Schønwandt er fra 2015 

chefdirigent for Opéra et Orchestre 

National de Montpellier i Frankrig. 

Han debuterede som dirigent i 1977 

og har siden været chefdirigent for 

Collegium Musicum, 1. gæstedirigent 

ved La Monnaie Operaen i Bruxelles, 

i Nice og for DR Radiosymfoniorke-

stret. 1992-1998 var han chefdirigent 

for Berliner Sinfonie Orchester og der-

efter chefdirigent for Det Kongelige 

Kapel og musikchef ved Det Kongelige 

Teater i København fra 2000 til 2011. 

Han har dirigeret en lang række af ver-

dens førende symfoniorkestre som 

Wiener Philharmonikerne, Berliner 

Philharmonikerne, London Symphony 

Orchestra, Philharmonia Orchestra, 

Orchestre de la Suisse Romande og 

Concertgebouw i Amsterdam. Han 

har dirigeret opera på Covent Garden 

i London, Opéra de Paris, Wiener Sta-

atsoper og i Berlin, Hamborg og Stutt-

gart. Fra 2008 er han 1. gæstedirigent 

for Stuttgarter Operaen. Schønwandt 

har medvirket i en lang række plade-

indspilninger, blandt andre Poul Ru-

ders' opera Tjenerindens fortælling, 

den komplette indspilning af Carl 

Nielsens symfonier på cd og DVD og 

Richard Strauss opera Salome samt 

på dvd Richard Wagners Nibelungens 

Ring med Det Kongelige Kapel.

Niklas Sivelöv er klaverprofessor på 

DKDM. Han har studeret ved Kung-

Komponisterne Bo Gunge og Lars Møller (foto) har sammen skrevet videre på skitserne til Skrjabins rituelle værk Mysteriet, 

som opføres som festivalens åbningskoncert på Ribe Domkirkeplads torsdag d. 3. september. Pressefoto.
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liga Musikhögskolan i Stockholm, 

hvorfra han debuterede som solist i 

1991. Siden fortsatte han sine studier 

i Helsinki, Bukarest og London. Hans 

repertoire strækker sig fra Bach, Beet-

hoven og Schubert til Bartók, Prokof-

jev og Per Nørgård foruden egne kom-

positioner. Han er desuden en af de få 

klassiske pianister, som også mestrer 

kunsten at improvisere. Niklas Sivelöv 

har udgivet flere cd'er, der både har 

været en succes hos musikkritikere 

og publikum. Niklas Sivelöv har spillet 

koncerter verden over og givet master-

classes i Spanien, Finland, Portugal, 

England og USA. Endvidere har han 

vundet mange prestigefyldte priser. 

Sønderjyllands Symfoniorkester 

er et turnerende landsdelsorkester 

med 65 fastansatte musikere og med 

rødder tilbage til 1936. Orkestret spil-

ler omkring 150 arrangementer om 

året: symfonikoncerter, kirke-, skole-, 

gymnasie- og familiekoncerter. Hertil 

kommer koncerter med lokale ama-

tørkor, årlige fælleskoncerter med 

Schleswig-Holsteinisches Sinfonieor-

chester og koncerter med gymnasie-

kor fra hele regionen. Sønderjyllands 

Symfoniorkester spiller til Den Jyske 

Operas forestillinger i landsdelen og 

medvirker jævnligt ved transmissi-

oner på DR P2. Endvidere indspiller 

orkestret løbende cd’er, bl.a. for sel-

skaberne Danacord og Dacapo. 

Lars Egegaard Sørensen er lysdesig-

ner og medskaber på langt over 200 

forestillinger både i Danmark og i ud-

landet. Han arbejder også som sceno-

graf og visuel designer og har speciali-

seret sig i nyudvikling af 3D-projektion 

til koncerter, opera, teater, installatio-

ner, events og udstillinger. Lars Ege-

gaard Sørensen har arbejdet med op-

sætninger og turné i England, Finland, 

Frankrig, Kroatien, Letland, Litauen, 

Italien, Norge, Rusland, Schweiz, Spa-

nien, Sverige, Sydafrika og Tyskland. 

Som lysdesigner har han arbejdet på 

en lang række forestillinger, som har 

vundet Reumertpriser. 

Berit Johansen Tange debuterede fra 

Det Kongelige Danske Musikkonserva-

toriums kammermusikklasse i 2000. 

Hun er en erfaren og efterspurgt ak-

kompagnatør og kammermusiker og 

har siden 2002 været fastansat på 

konservatoriet som akkompagnatør 

og repetitør. Som solist har Berit Jo-

hansen Tange arbejdet intenst med 

Årets musikdramatiske værk 

er Rued Langaards ’Antikrist’, 

med dirigent Michael Schønwandt, 

Sønderjyllands Symfoniorkester, 

kor og solister i Ribe Domkirke 

fredag d. 4. september. Pressefoto.

Langgaardbandet Dybfølt med bassisten Mathæus Bech og musikere fra både 

klassisk, rytmisk og folkemusik, har debutkoncert under festivalen, hvor de 

nyfortolker originale Langgaard værker. Pressefoto.

Rued Langgaards klavermusik. I 2005 

udkom hendes cd med Langgaards 

soloklaverværker, som samme år blev 

nomineret til P2-prisen. Siden er yder-

ligere to Langgaard-cd’er udkommet, 

og hun har, sammen med Gunvor Sihm, 

indspillet samtlige værker for violin og 

klaver af Rued Langgaard for pladesel-

skabet Dacapo. 

Esben Tange er cand. mag. i musik- og 

medievidenskab fra Københavns Uni-

versitet. Musikkritiker ved Berlingske 

Tidende 1994-95. Programmedarbej-

der i DR P2 fra 1995. Fra 2007 redaktør 

og koncertvært. Medlem af Léonie 

Sonnings Musikfonds bestyrelse fra 

2004. Formand siden 2012. Medstifter 

af Rued Langgaard Selskabet i 2007. 

Selskabets formand frem til 2011. Fra 

2010 er Esben Tange kunstnerisk leder 

af Rued Langgaard Festival i Ribe. Har 

siden 2002 og i samarbejde med pia-

nisten Berit Johansen Tange skabt en 

række visuelt formidlede koncertfore-

stillinger med musik af Langgaard, 

Schumann, Wagner m.fl. Koncept og 

iscenesættelse af musikdramatik, bl.a. 

Parsifal i Ribe (2013), Antikrist (2015) 

samt forestillinger bygget over Niels 

W. Gades Elverskud (2017) og Griegs 

Peer Gynt (2019). Foredragsholder 

og skribent af artikler om klassisk og 

moderne musik. Forfatter til Hjerterne 

opad I. Mod Lyset. Rued Langgaard, 

Musikken og Symbolismen (2014).

Elof Westergaard, biskop over Ribe 

Stift, er uddannet teolog fra Aarhus 

Universitet i 1991 og fik umiddelbart 

derefter embede som sognepræst 

i Husby, Sønder Nissum og Thors- 

minde efter at være blevet ordineret 

som præst i Ribe Domkirke. Fra 2005 

til 2014 var han præst i Mariehøj Sogn 

og fra 2009 til 2014 tillige provst i Sil-

keborg Provsti. Han blev bispeviet i 

Ribe Domkirke 1. juni 2014 og bor nu 

i Bispegården i Ribe. Tidligere var han 

aktiv som korsanger, en færdighed, 

der allerede har ført til flere musikal-

ske samarbejder i hans tid i Ribe. Han 

er desuden en flittig forfatter og fore-

dragsholder.

Vor Frelsers Kirkes Kor består af en 

blanding af konservatoriestuderende, 

uddannede sangere og musikere og 

velsyngende amatører. Ved opførelser 

af større og mere krævende værker, 

suppleres koret med tidligere medlem-

mer, men også tilrejsende korsangere 

fra hele Danmark. Koret beskæftiger 

sig for det meste med romantisk og 

nyere musik. I 2008 opførte koret, som 

det første kor i Danmark, Rachmani-

novs Skt. Chrysostomos Liturgi op. 31. 

I 2012 udgav koret en komplet indspil-

ning af Rachmaninovs Vesper op. 37 

på Paula Records. Dirigent er organist 

ved Vor Frelsers Kirke, Esbjerg, Mikkel 

Andreassen.
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