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ALMA MAHLER, ALEXANDER ZEMLINSKY 

OG RUED LANGGAARD

RUED LANGGAARD FESTIVAL 2021

2. – 5. SEPTEMBER 



Rued Langgaard Festival går tæt på 

drømmebyen Wien omkring år 1900 

set gennem komponisterne Alma Mahler 

og Alexander Zemlinskys musik, Stefan 

Zweigs ord og Gustav Klimts billeder.

Den indiske digter Rabindranath Tagore 

er et berøringspunkt mellem Langgaard 

og Zemlinsky, da begge komponister 

var inspireret af Tagore og skrev musik 

til hans digte. I år er det 150 år siden 

Zemlinsky blev født.

W IEN

Rued Langgaard Festival 2021

2. – 5. september 

Alma Mahler, Alexander Zemlinsky 

og Rued Langgaard
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RIBE DOMKIRKE
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PROGRAMOVERSIGT

TORSDAG D. 2/9

Åbningskoncert

Kl. 15.00 / Sct. Catharinæ Kirke

Åbningstale v. Asbjørn Rønn-Simonsen, 

formand for Langgaard-Fonden

Vinderne af Rued Langgaard Konkurrencen 

Louise McClelland, Kristian Riisager og Absalon 

Quartet

Entré 50 – 100 kr. + gebyr

Parsifal i Ribe

Kl. 19.00 / Domkirkepladsen og Domkirken

Sangerne Magnus Vigilius, Brit-Tone Müllertz, 

Stephen Milling, Slesvigske Musikkorps 

dirigeret af Per-Otto Johansson

Entré 75 – 200 kr. + gebyr

Langgaard Lounge

kl. 22.30 / Hotel Ribe

Kristian Riisager, klaver, spiller Alexander 

Zemlinsky: Fantasien über Gedichte von 

Richard Dehmel, op. 9 

Moderation: Jens Cornelius

Gratis

LØRDAG D. 4/9

Den stille by

Kl. 11.00 / Domkirken 

DR VokalEnsemblet dirigeret af Marcus Creed

Entré 90 – 180 kr. + gebyr 

Foredrag, koncert og Wienercafé

Kl. 15.00 / Sct. Catharinæ Kirke

Christine Proksch, Esbjerg Ensemble med 

musikere fra Syddansk Musikkonservatorium

Entré 125 – 250 kr. + gebyr

Jeg går blandt blomster

Kl. 20.00 / Sct. Catharinæ Kirke 

Signe Asmussen, Sophie Haagen og Berit 

Johansen Tange

Entré 90 – 180 kr. + gebyr

Forklaret nat

Kl. 22.30 / Domkirken

Esbjerg Ensemble

Alexander Zemlinsky: Strygekvartet nr. 2 

(1913-15) (38’)

Entré 50 – 100 kr. + gebyr

SØNDAG D. 5/9

Højmesse

Kl. 10.00 / Ribe Domkirke

Musik af Rued Langgaard 

Tagore, Freud, Strauss, Böcklin og 

Rodenbach – hvad læste, så og hørte 

Langgaard?

Kl. 13.00 / Langgaard Salen, Kannikegården

Foredrag ved Bendt Viinholt Nielsen 

Kun med partoutkort

Trio con Brio i Wien

Kl. 15.00 / Sct. Catharinæ Klosterkirke

Trio con Brio med Michael Andreas Grolid

Entré 90 – 180 kr. + gebyr

FREDAG D. 3/9

Meningen med livet

Kl. 10.30-11.15 / Ribe Katedralskole

Foredrag ved Søren Fauth, litteraturforsker og 

forfatter, om vilje og lidelse i Wagners Parsifal 

og hos Rued Langgaard.

Gratis

Den store Mester kommer – syng med!

Kl. 11.40-12.15 / Ribe Katedralskole 

Salmen Den store Mester kommer af Rued 

Langgaard skabt i en ny version, hvor alle kan 

være med.

Gratis

Gitanjali-hymner

Kl. 15.00 / Sct. Catharinæ Kirke 

Berit Johansen Tange, klaver

Entré 30 – 60 kr. + gebyr

Lyrisk Symfoni

Kl. 20 / Domkirken 

Sangerne Trine Bastrup Møller,  

Jens Søndergaard og Sønderjyllands  

Symfoniorkester dirigeret af Kristiina Poska

Entré 100 – 250 kr. + gebyr

Langgaard Lounge

Kl. 22.30 / Hotel Ribe

Kristian Riisager, klaver, spiller Rued Langgaard: 

Ved Hotel ”Kongen af Danmark”, Niels 

Juelsgade (7’).

Moderation: Jens Cornelius

Gratis
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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 Kannikegården kun 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 beb@km.dk

Partoutkort til festivalen giver gratis adgang til Ribe Kunstmuseum i festivaldagene.

 

ADRESSER

Ribe Domkirke, Torvet 15

Sct. Catharinæ Kirke, Sct. Catharinæ Plads 4

Ribe Katedralskole, Puggaardsgade 22

Langgaard Salen, Kannikegården, Torvet 15

Hotel Ribe, Sønderportsgade 22

RUED LANGGAARD FESTIVAL I DR P2

Koncerten 3/9 sendes 10/9 kl. 19.20

Koncerten 4/9 sendes 8/9 kl. 19.20

Koncerten 5/9 sendes 17/9 kl. 19.20

Koncerterne kan genhøres på dr.dk/P2koncerten

 

FOTO

Venligst ingen fotografering under koncerterne. 

Se fotos fra festivalen på www.facebook.com/langgaardfestival

Se mere på www.langgaardfestival.dk

RUED LANGGAARD FESTIVAL

Esben Tange, kunstnerisk leder

Birgitte Ebert, koordinator

Lennart Nielsen, producent

Karen Bendix, PR- og kommunikationskonsulent

Marie Skaaning, Projektleder og Festival Student-koordinator

Folmer Iversen, fotograf 

RUED LANGGAARD 

SELSKABETS BESTYRELSE

Henrik Rørdam (formand)

Dagmar Warming

Jens Cornelius

Philip Schmidt-Madsen

David Danholt

Gabriella Bergman

Birgitte Ebert (kasserer)

Rued Langgaard Festival har i 2021 iværksat ‘Mød Langgaard’ for 3.-6. klasser 

samt Rued Langgaard Masterclass og Konkurrence for konservatoriestuderende 

på de tre klassiske konservatorier. Vinderne af konkurrencen spiller 

åbningskoncerten ved festivalen. Festival Student for gymnasieelever 

og MGK fortsætter som aktivitet før og under festivalen.
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Så enkelt beskriver Stefan Zweig i bogen Verden 

af i går kunstens rolle i Wien omkring år 1900, og i 

samme åndedrag siger han: ”Kun overfor kunsten 

følte alle wienere, at de havde samme ret.”

Efter 1. Verdenskrig, hvor det Østrig-Ungarske 

kejserrige var gået under, og Wien ikke længere 

var et privilegeret magtcentrum, var det i høj grad 

gennem kunsten, at befolkningen i Wien kom på 

fode rent åndeligt og mentalt.

Det er muligt, at Stefan Zweig smører lidt tykt 

på, når han med udgangspunkt i sine egne erfar- 

inger fra især Wien og Salzburg skriver, at den 

kunstneriske eventyrlyst i ikke blot Wien men i hele 

Østrig steg i samme takt som den galoperende 

inflation i 1920’erne.

Musikken spillede nu op til dans langt ud på 

natten, og man sad gerne med overtøj på i en is-

kold opera, hvor der ikke var råd til opvarmning. 

Når dirigenten hævede taktstokken, og tæppet 

gik til side, var alt smukkere end nogensinde før. 

Eller sagt med Zweigs ord: ”Da pengene lod os i 

stikken, følte vi, at kun det evige i os selv var sandt 

og bestandigt.”

Lad så være at Østrig også har nogle alvorlige 

skyggesider, ikke mindst hvad angår det mang-

lende opgør med nazitiden og det menneskesyn, 

der er knyttet dertil. Men tanken om, at vi igennem 

kunsten kan udtrykke os med større personlig in-

tegritet, større menneskelighed og finde mod til at 

være dem vi er hver især, er smuk og løfterig, så 

lad den stå et øjeblik.

Læg dertil at det kunstsyn, som Stefan Zweig 

forbinder med Wien, rimer ualmindeligt godt på 

Rued Langgaards forestillinger om kunstens be-

tydning. Da Rued Langgaard som 58-årig, mindre 

et år inden sin død i 1952, sender et sidste brev til 

Statsradiofonien (DR) i et forgæves forsøg på at få 

sin musik spillet, skriver han:

”Den evige Varieren af den poetiske klang-

skønne Musik er Livet. Kan ingen indse det mere, 

duer Mennesket ikke."

For Rued Langgaard var der ingen tvivl. Musik 

VELKOMMEN

Den dybe 
klang af Wien
“Kærlighed til kunst gjaldt i Wien som en borgerpligt.”

Af Esben Tange / kunstnerisk leder

“Kun overfor kunsten følte alle wienere, 
at de havde den samme ret, for kærlighed
til kunst gjaldt i Wien som en borgerpligt.”

Citat fra "Verden af i går" af Stefan Zweig
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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  

efter Langgaards død.

Fra den tidlige barndom årlige sommerophold 

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

en vigtig kunstnerisk inspiration. 

Uropførelse af Symfoni nr. 1 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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og liv er uadskilleligt, og kun i kraft af en fortsat 

dyrkelse af en romantisksindet musik kan vi også 

i fremtiden forstå os selv som mennesker.

Derfor går vi ved Rued Langgaard Festival tæt 

på drømmebyen Wien omkring år 1900 igennem 

Alma Mahler og Alexander Zemlinskys musik, i 

Stefan Zweigs ord og Gustav Klimts billeder.

Netop disse fire kunstnere var ligesom Rued 

Langgaard moderne romantikere, der på hver sin 

måde dyrkede en følelsesladet skønhedskunst, 

som fik en særlig dyb klang i netop Wien. Her gik 

kunsten hånd i hånd med den øgede forståelse af 

menneskesindets mysterier, som især Sigmund 

Freud udforskede. 

Rued Langgaard var kun en enkelt gang i Wien, 

i 1922, hvor han fik spillet to værker i Musikverein, 

i den såkaldte ”gyldne sal”. Foruden Symfoni nr. 

2 Vaarbrud var det Symfonisk Festspil, der er en 

tidlig version af orkesterstykket Saga blot, som nu 

endelig får sin uropførelse ved dette års festival.

I modsætning til Alma Mahler og Alexander 

Zemlinsky, der kendte hinanden og bevarede kon-

takt, også efter at Alma brød det kærlighedsfor-

hold, de havde i deres ungdom, lader der ikke til at 

være personlige forbindelser mellem Rued Lang-

gaard og de to wiener-komponister. Men de er be-

slægtede i den forstand, at de alle komponerede 

en særlig følelsesladet længselsfuld musik, hvor 

det ikke kun drejer sig om kærligheden til et andet 

menneske, men også om en kosmisk kærlighed.

Længslen efter at bliver en del af en større uni-

versel kærlighed kommer særligt til udtryk i Zem-

linsky og Langgaards fælles optagethed af digte 

af Rabindranath Tagore, der ligger til grund for 

både Langgaards Gitanjali-Hymner og Zemlinskys 

Lyrisk Symfoni, som begynder med ordene:

”Jeg har ingen ro. Jeg længes efter uopnåelige 

ting. Min sjæl vandrer omkring i længsel efter at 

kunne favne det dunkle, det fjerne.”

Velkommen til Rued Langgaard Festival 2021: 

Wien – Alma Mahler, Alexander Zemlinsky 

og Rued Langgaard.

Esben Tange, kunstnerisk leder.

VELKOMMEN KORT OM KOMPONISTERNE

Esben Tange, kunstnerisk leder 

af Rued Langgaard Festival.
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KORT OM KOMPONISTERNE

“Efter at være blevet forladt af Alma 
Mahler, giftede Zemlinsky sig med 
Ida Guttmann i 1907 og senere efter 
Idas død med sin kompositionselev 
Louise Sachsel.”

“Alma Mahler blev et kulturelt 
ikon, dels gennem sit ægteskab 
med Gustav Mahler, dels gennem 
sine bekendtskaber og affærer 
med fremtrædende kunstnere 
som Zemlinsky, Klimt og Oskar 
Kokoschka og ægteskaber med 
Walter Gropius og Werfel.”

ALEXANDER ZEMLINSKY 
Født 14. oktober 1871 i Wien

– død 15. marts 1942 i New York.

Zemlinsky blev jødisk opdraget, men konver- 

terede senere til protestantismen. Spillede klaver 

fra barnsben og orgel i synagogen og blev optaget 

på konservatoriet i Wien i 1884, først med klaver 

som hovedfag, siden teori og komposition. 

Han havde en værdifuld støtte i Johannes 

Brahms og blev tidligt venner med den fire år 

yngre Arnold Schönberg, som Zemlinsky også  

underviste i komposition. Senere udviklede  

Schönberg tolvtone-teknikken, som Zemlinsky 

ikke benyttede. I 1901 bliver Schönberg Zem-

linskys svoger, da Schønberg giftede sig med 

Zemlinskys søster Mathilde. 

I 1897 fik Zemlinsky succes med sin 2. sym-

foni, der uropførtes i Wien, og ikke mindst med 

støtte fra Gustav Mahler blev han en anerkendt 

komponist, ligesom han blev kapelmester ved 

Wiens Carltheater. 

Efter at være blevet forladt af Alma Mahler, gif-

tede Zemlinsky sig med Ida Guttmann i 1907 og 

senere efter Idas død med sin kompositionselev 

Louise Sachsel. Ansættelser på Wiener Volkso-

per, Wiener Hofoper, Deutsches Landestheater i 

Prague og sidst under Otto Klemperer ved Kroll 

Opera i Berlin.

I 1938 slog han sig ned i New York, men nåede 

ikke at slå igennem som komponist i sit nye fæd-

reland. Blandt hans værker tæller flere symfonier 

og en lang række operaer og andre vokalværker.

ALMA MAHLER 
Alma Maria Mahler Gropius Werfel (døbt Alma 

Margaretha Maria Schindler) født i Wien 31. 

august 1879 – død 11. december 1964 i New York.

Datter af den i tiden berømte landskabsmaler 

Emil Jakob Schindler, som døde i 1892. Studere-

rede tidligt komposition og kontrapunkt hos Josef 

Labor, en blind organist, der også introducerede 

hende til verdenslitteraturen. Et mæslingeangreb 

nedsatte hendes hørelse permanent. Direktøren 

for Wien Burgtheater, Max Reinhard, blev hendes 

mentor, og senere studerede hun komposition 

hos Alexander Zemlinsky, med hvem hun også 

indledte et forhold efter en kort affære med ma-

leren Gustav Klimt. 

I 1902 blev hun gift med komponisten Gustav 

Mahler, med hvem hun fik to døtre. Den ældste 

døde af difteri, den yngste blev skulptør. 

Alma Mahler komponerede klaverstykker og 

kammermusik, og det blev også til en enkelt scene 

fra en opera, men det er sangene, hun er mest 

kendt for. I ægteskabet Mahler blev hun tvunget til 

at lægge kompositionen på hylden, efter en ægte-

skabelig krise genoptog hun det i en kort overgang 

med tilskyndelse fra sin mand. 

Ved nazisterne Anschluss i Østrig 1936 flyg-

tede hun til Frankrig og siden til USA med sin 

mand, forfatteren Franz Werfel.

Alma Mahler blev et kulturelt ikon, dels gennem 

sit ægteskab med Gustav Mahler, dels gennem 

sine bekendtskaber og affærer med fremtræd- 

ende kunstnere som Zemlinsky, Klimt og Oskar 

Kokoschka og ægteskaber med Walter Gropius 

og Werfel.
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TORSDAG D. 2/9
Verden af i går Maraton

Årets bog ved Rued Langgaard Festival er Stefan 

Zweigs Verden af i går (1942). Her ser wieneren 

Stefan Zweig (1881-1942) tilbage på den verden, 

han voksede op i, og som skulle gå til grunde med 

ham. ”Tiden selv leverer Billederne, jeg kommer 

blot med de ledsagende Ord, og det bliver ikke 

i første Række min egen Skæbne, jeg fortæller, 

men en hel Generations, min Generation.”

Hele romanen læses op i løbet af festivalen. Hør 

så meget du har lyst til før og efter arrangement- 

erne, hvor musikstuderende Jeppe Estrup læser 

op ved indgangene til festivalens spillesteder.

Åbningskoncert

Vinder af Rued Langgaard Konkurrencen 2021 

Kl. 15.00 / Sct. Catharinæ Kirke 

Med en delt førsteplads mellem Absalon Quar-

tet og lied-duoen Louise McClelland Jacobsen 

og Kristian Riisager var konkurrencen tæt ved 

den første Rued Langgaard Konkurrence. Med 

originale og medrivende fortolkninger var de to 

ensembler med til at kaste nyt lys fra en ny gene-

ration over Langgaards musik. Det gælder ikke 

mindst de dybtfølte stemninger i Langgaards 

sange og den visionære Strygekvartet nr. 2, hvor 

lyden af et tog i det fjerne går i dialog med indre 

sindstilstande.

Rued Langgaard: Vi tænkte slet ikke paa nogen-

ting (Vilhelm Krag) BVN 100

Åbningstale ved Asbjørn Rønn-Simonsen,  

Ribe-dreng, formand for Langgaard-Fonden og 

initiativtager til Rued Langgaard Masterclass og 

Konkurrence.

Rued Langgaard: Strygekvartetsats “Italiensk 

Scherzo” BVN 408 (1950)

Rued Langgaard møder Wien. Ved Esben Tange, 

kunstnerisk leder af Rued Langgaard Festival.

Rued Langgaard: Strygekvartet nr. 2 BVN 145 

(1918) (26’)

• Bortdragende Stormskyer

• Bortkørende Tog

• Skumrende Landskab

• Vandring

Rued Langgaard: 4 Sange BVN 67 (1914). 

Uddrag (4’)

• Gammel Melodi (Thor Lange)

• En Sommerklang (Rued Langgaard)

Rued Langgaard: Fünf Lieder BVN 77 (1914). 

Uddrag (11’)

• Frühlingsgruβ (Eichendorff)

• Morgendämmerung (Eichendorff)

• Was ist mir denn so Wehe (Eichendorff)

• Ich Weiβ einen groβen Garten (Eichendorff)

• Ein Fichtenbaum (Heine)

Rued Langgaard: 2 sange til tekster Emil Ritters-

haus (9’)

• Sterben BVN 49 (1911)

• Die Sonne meines Lebens BVN 45 (1910)

Louise McClelland Jacobsen, sopran.

Kristian Riisager, klaver.

Absalon Quartet

• Thera Ortved, violin.

• Andreas Lienhøft Larsen, violin.

• Caroline Risbo Gammeltoft- Hansen, bratsch.

• Olga Chwaszczewska, cello.ko
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Parsifal i Ribe

Kl. 18.55 Introfanfare spillet på lirekasser i be-

vægelse gennem Ribe frem til Domkirkepladsen.

Kl. 19.00 Domkirkepladsen og Domkirken

Rued Langgaard var dybt optaget af Wagners sid-

ste opera Parsifal, og den er en nøgle til at forstå 

Langgaards egen musik. Med Parsifal ønskede 

Wagner at skabe et festspil til helliggørelse af 

teatret. Den tanke er videreført i den musikdra-

matiske forestilling Parsifal i Ribe, der er skabt 

til opførelse på Ribe Domkirkeplads og Domkirke 

som et indvielsesritual for Rued Langgaard Festi- 

val. Parsifal i Ribe består af sceniske tableauer 

fra Richard Wagners Parsifal med gralsridderen 

Gurnemanz, troldkvinden Kundry og frelseren 

Parsifal.

Parsifal i Ribe (2013) med uddrag af Richard Wag- 

ner: Parsifal (1882). Bearbejdet til happening- 

mysteriespil ved Esben Tange. Arrangement, 

komposition og instrumentation for messing-

blæsere og slagtøj ved Bo Gunge.

Intermezzi med orgelmusik af Rued Langgaard:

• Nemo contra deum nisi deus ipse BVN 217

• Dantes ”Helvede” BVN 421

• Anden Paaskedag BVN 276.

(180’ incl. pause)

Parsifal: Magnus Vigilius

Kundry: Brit-Tone Müllertz

Gurnemanz: Stephen Milling

Birgitte Ebert, orgel

Slesvigske Musikkorps

Dirigent: Per-Otto Johansson

Den Gamle Lirekasse – Musik & Nostalgi: Kirsten 

og Sven Erik Gam

Lokale skuespillere

Kostumer: Birthe Hald

Lysdesign: Lars Egegaard Sørensen

Video: Rune Grassov

Iscenesættelse: Esben Tange

Langgaard Lounge

Kl. 22.30 / Hotel Ribe

Mød en række af dagens kunstnere, nyd et glas 

Grüner Veltliner fra Østrig eller en Rued Lang-

gaard porter fra Ribe Bryghus og hør drømmende 

wiener-musik af Alexander Zemlinsky. 

Alexander Zemlinsky: Fantasien über Gedichte 

von Richard Dehmel, op. 9 (1898) (12’)

• Stimme des Abends

• Waldseligkeit

• Liebe

• Käferlied

Kristian Riisager, klaver

Moderation: Jens Cornelius

FREDAG D. 3/9
Meningen med livet

Kl. 10.30-11.15 / Ribe Katedralskole

Foredrag ved Søren Fauth, litteraturforsker og 

forfatter, om vilje og lidelse i Wagners Parsifal og 

hos Rued Langgaard. Forstået igennem filosof-

fen Arthur Schopenhauers Verden som vilje og 

forestilling.

Den store Mester kommer – syng med!

Kl. 11.40 – 12.15 Ribe Katedralskole

Salmen Den store Mester kommer med tekst af 

B.S. Ingemann spillede en særlig rolle for Rued 

Langgaard, og han komponerede den i en række 

versioner. Niels-Ole Bo Johansen har nu med ud-

gangspunkt i Langgaards toner skabt en ny ver-

KONCERTPROGRAM

sion, hvor alle kan være med. Hør også to af Zem-

linsky og Langgaards mest magisk drømmende 

stykker inspireret af henholdsvis blomsterfloret i 

maj og stråler fra det ydre rum.

Alexander Zemlinsky: Maiblumen blühten überall 

(Richard Dehmel) for sopran og strygesekstet 

(1904) (10’)

Rued Langgaard: Upaaagtede Morgenstjerner 

fra Symfoni nr. 14 Morgenen (1947-48) (8’). For 

strygeorkester

Niels-Ole Bo Johansen: Den store Mester kom-

mer – med Langgaards egne ord (toner)... (1920-

24). Arrangement for vokal solo, ungdomskor, 

strygeorkester og den unge komponist Andreas 

Egeberg Christiansen over forskellige versioner 

af Rued Langgaards Den store Mester kommer 

(10’). Uropførelse

Lykke Appelon Ilkjær, sopran, studerende ved Det 

Jyske Musikkonservatorium

Kor og instrumentalister fra Ribe Katedralskole og 

Esbjerg Kulturskole

RAMA Strings fra Det Jyske Musikkonservatorium

Dirigent: Henrik Brendstrup

Gitanjali-Hymner og Rued Langgaard på tysk

Kl. 15.00 Sct. Catharinæ Kirke 

I Gitanjali-Hymner for solo klaver har Rued Lang-

gaard med udgangspunkt i digte af Rabindranath 

Tagore skabt en sjælden smuk musik, der hylder 

universet og den guddommelige kraft, som bin-

der alt sammen.

Rued Langgaard: Gitanjali-Hymner (efter Tagore) 

BVN 149 (1918,1920) (30’)

• I Din Musiks Glands

• II Himlen sukker

• III Den fjerne Sang

• IV Sejlfærd

• V Sommerhvisken

• VI Himmel – Ensomhed

• VII Den hvileløse vind

• VIII Tavshedens Hav

• IX Regnfulde Blade

• X Gyldne Strømme

Berit Johansen Tange, klaver

Pause

Præsentation af Rued Langgaard Perspektiven, 

den første tyske bog om Rued Langgaard. I 10 

videnskabelige artikler udgivet i Reihe Musikkon-

texte belyses en række aspekter knyttet til Rued 

Langgaards musik, liv og den kultur, han var en 

del af. Hør om bogen og mød nogle af forfatterne. 

Rued Langgaard set fra Wien.

Ved Juri Giannini, redaktør af Rued Langgaard 

Perspektiven

Den europæiske musikvidenskab tolker Rued 

Langgaard.

Ved Esben Tange

Rued Langgaard og de mange fortolkningsmu-

ligheder.

Ved Bendt Viinholt Nielsen.

Rued Langgaard og de andre.

Ved Michael Fjeldsøe

At læse Langgaards manuskripter.

Ved Birgitte Ebert og Berit Johansen Tange

Et glas vin

RUED LANGGAARD FESTIVAL / 2021



20

Lyrisk Symfoni

Kl. 20.00 Domkirken

Med det sjældent spillede storværk Lyrisk  

Symfoni har Zemlinsky skabt en gribende mu-

sikalsk fortælling om længsel, kærlighed og af-

sked – og i et raffineret, romantiske tonesprog, 

der viser wienerkulturen fra sin smukkeste side. 

Rued Langgaards Saga blot er et symfonisk or-

kesterværk inspireret af den fortryllede nordiske 

sommernat og færdiggjort i Ribe i 1941. Allerede i 

1917 begyndte Rued Langgaard at komponere på 

værket, der også findes i en version som Symfoni 

nr. 5, men først nu uropføres Saga blot i sin ende-

lige version. Koncerten indledes med tre sange 

af Alma Mahler, der nu for første gang opføres i 

Danmark i orkestrering af finske Jorma Panula. 

Alma Mahler: Fra Fünf Lieder. Bearbejdet for  

orkester af Jorma Panula (1924/2021).

• Der Erkennende (Franz Werfel)

• Lobgesang (Richard Dehmel)

• Hymne an die Nacht (Novalis)

Rued Langgaard: Saga Blot for orkester (1917-

18, 1919, 1940-41) BVN 140 (20’). Uropførelse af 

1941-version.

Pause

Alexander Zemlinsky: Lyrisk Symfoni for sopran, 

baryton og orkester til tekst af Rabindranath 

Tagore op. 18 (1922-23) (43’). Digte fra Der Gärt-

ner (1913) Blomsternes bevogter (dansk 1914)

• I Ich bin friedlos, ich bin durstig nach fernen  

 Dingen

• II O Mutter, der junge Prinz

• III Du bist die Abendwolke

• IV Sprich zu mir Geliebter

• V Befrei mich von den Banden deiner Süβe, Lieb

• VI Vollende denn das letzte Lied

• VII Friede, mein Herz

Trine Bastrup Møller, sopran

Jens Søndergaard, baryton

Sønderjyllands Symfoniorkester

Dirigent: Kristiina Poska

Langgaard Lounge

Kl. 22.30 Hotel Ribe

Mød en række af dagens kunstnere, nyd et glas 

Grüner Veltliner fra Østrig eller en Rued Lang-

gaard porter fra Ribe Bryghus og hør sjælden 

salonmusik af Rued Langgaard.

Rued Langgaard: Ved Hotel ”Kongen af Danmark”, 

Niels Juelsgade (7’). Fra Sonate nr. 3 ”Minder fra 

Høstens Tid” BVN 268 (1941)

Kristian Riisager, klaver

Moderation: Jens Cornelius

LØRDAG D. 4/9
Den stille by

Kl. 11.00 Domkirken 

Med Rued Langgaards Rosengårdsviser og nogle 

af Zemlinskys samt Alma og Gustav Mahlers fi-

neste sange i versioner for kor er der lagt op til 

en koncert, der viser i hvor høj grad den unge 

Langgaard var beslægtet med komponisterne 

fra Wien. For alle fire komponister er der tale om 

udsøgt stemningskunst. I værkerne af Ernst Toch 

og Stefan Wolpe, der begge var præget af wiener-

kulturen, oplever vi nogle af de nye eksperimen-

ter, som prægede de komponister, der satte sig 

op mod nationalsocialisterne.

KONCERTPROGRAM

Xxxxxx

“Wiens geni – et specifikt musikalsk geni – havde altid været, at det 
forenede alle folkelige og sproglige modsætninger i en harmoni, dens 
kultur var en syntese af alle vesterlandske kulturer; den, der levede og 

virkede på dette sted, følte sig befriet for snæverhed og fordomme.” 

Citat fra "Verden af i går" af Stefan Zweig
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Rued Langgaard: Aftenstemning BVN 109 (1915) 

(4’)

Alma Mahler arr. Clytus Gottwald: Drei frühe  

Lieder (1910)

• Die stille Stadt (Richard Dehmel)

• Laue Sommernacht (Otto Julius Bierbaum)

• Bei dir ist es traut (Rainer Maria Rilke)

Alexander Zemlinsky arr. Clytus Gottwald: Zwei 

Gesänge fra Sechs Lieder auf Gedichte von Mau-

rice Maeterlinck op. 13 (1910, 1913) 

• Als ihr Geliebter schied

• Und kehrt er einst heim

Gustav Mahler: arr. Clytus Gottwald: Die zwei 

blauen Augen (6’) fra Lieder eines fahrenden  

Gesellen (1884-5/1896)

Ernst Toch (1887-1964): Gesprochene Musik (Talt 

Musik) (1930) (10’)

• oaoaoa 

• ta tam ta tam ta tam 

• Fuge aus der Geographie

Stefan Wolpe (1902-1972): To Kinesiske Grav- 

skrifter Op. 25 (1937) for kor og slagtøj (8’)

Rued Langgaard: Rosengaardsviser BVN 164 

(1919) (11’)

• Vel må jeg kysse dig, Hjertenskær

• Bag muren sidder de roser små

• Træt

DR Vokalensemblet

Henrik Termansen og Relmu Levalle Campusano, 

slagtøj i To kinesiske gravskrifter

Dirigent: Marcus Creed

Wien – moderne romantisk drømmeby

Koncert, foredrag og Wienercafé

Kl. 15.00 Sct. Catharinæ Kirke

Alt imens kejserbyen Wien gik mod opløsning fik 

Freud indblik i den menneskelige sjæls afgrunde 

og kunstnerne skabte drømmeværker af hidtil 

uset skønhed.

Personligheder i Wien omkring år 1900

Foredrag ved Christine Proksch, cand.mag. i Lit-

teraturvidenskab, kulturjournalist og forfatter til 

bl.a. Turen går til Wien. Bosat i Wien.

Undergang og drøm

Ligesom i Beethovens symfonier sejrer helten til 

sidst i Mahlers Symfoni nr. 1, men nu kun i døds-

riget. Symfonien er et grandiost musikalsk optrin 

hvor natur, folkeeventyr og eksistentiel krise går 

i et, og hvor den gamle verden lægges i graven. 

Herefter er vejen banet for nye kunstneriske erken-

delsesformer, hvoraf adskillige udsprang i Wien.

Gustav Mahler: Symfoni nr. 1 (1884-89). Arrange-

ment for kammerorkester ved Klaus Simon.

Esbjerg Ensemble samt musikere fra Syddansk 

Musikkonservatorium

Wienerverden af i går – Klostergården

Efter koncerten

Wienercafé med servering af kaffe og kager. I 

samarbejde med Quedens Gaard, Ribe.

Wiener café musik med blæserne fra 

Esbjerg Ensemble

Jeg går blandt blomster

Kl. 20 Sct. Catharinæ Kirke

Sange af Alma Mahler, Alexander Zemlinsky og 

Rued Langgaard i visuel dialog med billeder af 

Gustav Klimt, hvor natur og erotik går op i en 

højere enhed. Hos Zemlinsky og Alma Mahler 

oplever vi i særlig grad en verden rig på længsel 

og dødsanelse og med skønheden som en alle-

stedsnærværende medspiller. Og i Langgaards 

sange tilføres der en ekstra ekstatisk dimension. 

I koncertens pause går vi tæt på Alma Mahlers 

skæbne, når skuespilleren Katrin Weisser viser 

sig i skikkelse af Alma, der ser tilbage på et liv 

med kunsten og nogle af dens vigtigste udøvere 

som omdrejningspunkt.

Alexander Zemlinsky: Sechs Lieder auf Gedichte 

von Maurice Maeterlinck op. 13 (1910, 1913) (17’)

• Die drei Schwestern

• Die Mädchen mit den verbundenen Augen

• Lied der Jungfrau

• Als ihr Geliebter schied

• Und kehrt er einst heim

• Sie kam zum Schloβ gegangen

Rued Langgaard: 3 sange til tekster Emil Ritters-

haus (16’)

• Für dich! BVN 44 (1909)

• Frühlingsnacht BVN 48 (1911)

• Im Mai BVN 50 (1911)

Pause og intermezzo i klostergården

Mød Alma Mahler (8’)

Monolog ved Katrin Weisser

Tekst: Eva Sommestad Holten fra dramaet Alma 

Mahler, uropført af Cph Chamber Performance. 

Alma Mahler: Vier Lieder (1901-1911) (13’)

• Licht in der Nacht (Otto Julius Bierbaum) 

• Waldseligkeit (Richard Dehmel)

• Ansturm (Richard Dehmel)

• Erntelied (Gustav Falke)

 Rued Langgaard:

• Du Tropfen Thau (4’) fra Waldeslieder   

 (Oscar  von Redwitz) BVN 81 (1914)

• Marienlied (Joseph von Eichendorff) 

 BVN 76 (1914) (3’)

 

Alma Mahler: Fünf Lieder (1900-1901) (13’)

• Die stille Stadt (Richard Dehmel)

• In meines Vaters Garten (Otto Eric Hartleben)

• Laue Sommernacht (Otto Julius Bierbaum)

• Bei dir ist es traut (Rainer Maria Rilke)

• Ich wandle unter Blumen (Heinrich Heine)

Signe Asmussen, sopran

Sophie Haagen, mezzosopran

Berit Johansen Tange, klaver

Lars Egegaard Sørensen, lysdesign

Esben Tange, koncept

Forklaret nat

Kl. 22.30 Domkirken

I sin Strygekvartet nr. 2 viser Alexander Zemlinsky 

sig fra sin mest lidenskabelige side. I en musik, 

der veksler mellem det højspændte og en magisk 

afklaret stilstand, mindes han fatale hændelser i 

Wiens kunstmiljø. Til trods for at musikken er ab-

strakt, er den som en åben bog, der giver adgang 

til følelsesmæssige dybder i underbevidstheden. 

Alexander Zemlinsky: Strygekvartet nr. 2 (1913-

15) (38’)

• Sehr mäßig – Heftig und leidenschaftlich – 

 Andante mosso – Etwas rascher –

• Adagio –

• Schnell (die Achtel) –

• Andante – Allegro molto – Langsam – Andante

Esbjerg Ensemble

KONCERTPROGRAM RUED LANGGAARD FESTIVAL / 2021
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SØNDAG D. 5/9
Højmesse

Kl. 10.00 Ribe Domkirke

Musik af Rued Langgaard 

Tagore, Freud, Strauss, Böcklin og Rodenbach 

– hvad læste, så og hørte Langgaard?

Kl. 13.00: Langgaard Salen, Kannikegården

Rued Langgaard var kun en dreng omkring år 

1900, men gennem hele livet var han optaget 

af og knyttet til denne periode. Men hvilke ting i 

kulturen omkring 1900 satte sig spor i hans tan-

keverden og musik?

Bendt Viinholt Nielsen graver ned i kilderne og 

forsøger at besvare dette spørgsmål.

Trio con Brio i Wien

Kl. 15.00 Sct. Catharinæ Kirke

Ved afslutningskoncerten med Trio con Brio, der 

blev dannet i Wien for mere end 20 år siden, op-

lever vi den unge Zemlinsky. Med sin Klarinettrio 

op. 3, der her høres i en version for klavertrio, 

imponerede han den aldrende Brahms med en 

mørkt rugende, velturneret musik, der ikke var 

fjern fra Brahms egen musik. Oplev også Alma 

og Gustav Mahler i et sjældent harmonisk mu-

sikalsk møde, når sangen Licht in der Nacht i en 

version skabt til lejligheden introducerer Mahlers 

Klaverkvartet. I Rued Langgaards klavertrio Fjeld-

blomster er inspirationen en bjergskov, hvor det 

suser spøgelsesagtigt i bjergtoppene.

Rued Langgaard: To stykker efter Rabindranath 

Tagore: Gitanjali

• Tavshedens Hav (Version 1929) BVN 201  

 (1918/1929) (3’)

• Glædens Strømme BVN 202 (1929) (4’) 

 Uropførelse

Alma Mahler: Licht in der Nacht i version for cello 

og klaver. Fra Vier Lieder (1915)

Gustav Mahler: Klaverkvartet i a mol (1875-76) 

(10’)

Johannes Brahms: Klavertrio i c mol op. 101 

(1886) (21')

• Allegro energico

• Presto non assai

• Andante grazioso

• Allegro molto

Pause

Rued Langgaard: Fjeldblomster (1908) Klavertrio 

(9’)

Alexander Zemlinsky: Klavertrio op. 3 (1895) (25’)

• Allegro non troppo

• Andante

• Allegro

Trio con Brio, Copenhagen

Soo-Jin Hong, violing

Soo-Kyung Hong, cello

Jens Elvekjær, klaver

Michael Andreas Grolid, Bratsch 

(i Gustav Mahler: Klaverkvartet)

“Intet sted var det lettere at være europæer, 
og jeg ved, at jeg til dels kan takke denne by, 

der allerede på Marcus Aurelius’s tid forsvarede den 
romerske og universielle ånd, for, at jeg tidligt lærte 

at elske fællesskabets idé som mit hjertes højeste.” 

Citat fra "Verden af i går" af Stefan Zweig
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Absalon Quartet er et ungt, ambitiøst 

ensemble, der blev dannet i 2020 med 

base i København. Kvartetten blev 

kåret som førsteprisvinder ved Rued 

Langgaard Konkurrencen 2021 og be-

står af Thera Ortved og Andreas Lien-

høft på violiner, Caroline Risbo på viola 

og Olga Chwaszczewska på cello. De 

fire unge studerende arbejder under 

tilsyn af professor Tim Frederiksen 

på Det Kongelige Danske Musikkon-

servatorium.

Signe Asmussen er tilbagevendende 

solist med alle landets orkestre, lige-

som hendes store interesse for kam-

mermusik og den nye kompositions-

musik har ført til utallige cd-indspilnin-

ger og kontinuerligt, tæt samarbejde 

med kammerensembler som Esbjerg 

Ensemble, Ensemble Storstrøm, 

Athelas Sinfonietta, Figura, Scenatet 

og Theatre of Voices. Sammen med 

disse ensembler har hun uropført 

adskillige nye værker og musikdra-

matiske produktioner. Med gentagne 

engagementer på både Det Kongelige 

Teater og Den Jyske Opera og som 

fast medlem Guido Paevatalus kam-

mer-operakompagni "GuidOpera" og 

Carol Conrad og Thomas Koppels 

”Operettekompagniet” har hun en 

omfattende turné-virksomhed rundt 

til alle landets musikhuse og –teatre.

Henrik Brendstrup og RAMA Strings. 

Henrik Brendstrup er professor ved 

Det Jyske Musikkonservatorium. Han 

er uddannet fra Det Kongelige Dan-

ske Musikkonservatorium hos Erling 

Bløndal Bengtsson samt i London hos 

William Pleeth og Ralph Kirshbaum. 

Henrik Brendstrup konkurrerede sig 

tidligt til en plads i Det Kongelige Ka-

pel, men forlod dette til fordel for det 

fremtrædende Chamber Orchestra 

of Europe, med hvilket han siden har 

turneret verden rundt. Som solist og 

kammermusiker har han optrådt over 

hele Europa, og han er en tilbageven-

dende gæst ved vigtige internationale 

kammermusikfestivaler. Han har 

en omfattende og vidtspændende 

cd-produktion og har arbejdet tæt 

sammen med betydende danske 

komponister som Anders Nordentoft, 

Ib Nørholm og Poul Ruders. Desuden 

leder han RAMA (Royal Academy of 

Music Aarhus) Strings, et strygeor-

kester, bestående af studerende fra 

Det Jyske Musikkonservatorium og 

MGK-elever, der fungerer som orke-

sterskole for de studerende, og som 

udadtil repræsenterer faggruppen for 

strygeinstrumenter på konservatoriet.

Marcus Creed er siden 2014 DR Vo-

kalensemblets chefdirigent Han er 

uddannet ved King's College i Londen, 

siden i Oxford og Guildhall School 

tilbage i London. Efter dirigenteksa-

men flyttede Marcus Creed i 1976 til 

Tyskland, først som korinstruktør ved 

Berlins operakor og siden bl.a. som 

kunstnerisk leder af RIAS Kammerkor, 

med hvilket han har udgivet en række 

internationalt anerkendte cd'er. Fra 

1998 er Marcus Creed professor i 

direktion ved Hochschule für Musik i 

Köln, og siden 2003 har han desuden 

ledet SWR Vokalensemble Stuttgart.

DR Vokalensemblet er DRs lille kor og 

består af 18 professionelle sangere. 

Ensemblet debuterede i januar 2007 

og havde frem til 2012 Stephen Layton 

som særlig gæstedirigent. Siden 2014 

har Marcus Creed været chefdirigent. 

Koret har et bredt repertoire, men 

der sættes mere og mere fokus på 

barokmusik og nutidig musik. Korets 

medlemmer er typisk også solister, 

og en del har betydelige solistiske 

opgaver sideløbende med ensemble-

virksomheden. DR Vokalensemblet 

har udgivet en række cd’er, der har 

skabt international opmærksomhed, 

bl.a. sammen med blokfløjtespilleren 

Michala Petri.

Birgitte Ebert er uddannet i Køben-

havn, Lübeck og Paris med debutkon-

cert fra Det Kongelige Danske Musik-

konservatorium i 1990. Hun var 1990-

1999 organist ved Hellerup Kirke, 

indtil hun i 2000 blev domorganist 

i Ribe. Hun er aktiv som orgelsolist 

og kammermusiker i ind- og udland 

og har bl.a. været solist med DRuen 

og Sønderjyllands Symfoniorkester. 

Birgitte Ebert er medstifter af og kas-

serer i Rued Langgaard Selskabet og 

koordinator af den årlige Rued Lang-

gaard Festival. Hun har desuden været 

medredaktør på fire bind orgelværker 

under Rued Langgaard Udgaven. Trio con Brio Copenhagen blev dannet af de to koreanske søstre Soo-Jin og Soo-Kyung Hong og den danske pianist  

Jens Elvekjær i Wien i 1999. Pressefoto.
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Schopenhauers hovedværk Die Welt 

als Wille und Vorstellung til dansk for 

Gyldendal i 2005 og holdt foredrag om 

tysk litteratur og filosofi ved danske, 

tyske og amerikanske universiteter.

Sophie Haagen, mezzosopran, er kan-

didat i sang fra Det Kongelige Danske 

Musikkonservatorium, og hun afslut-

ter i 2021 sine studier på Operaakade-

miet i København. Hun har desuden 

studeret ved Eastman School of Mu-

sic, New York, og School of the Aspen 

Music Festival i Colorado. I oktober 

2019 vandt Sophie Haagen sammen 

med pianisten Elias Holm førstepris 

ved Copenhagen Lied-Duo Competi-

tion, der arrangeres af Det Kongelige 

Danske Musikkonservatorium. Hun 

er en erfaren oratorie- koncert- og 

liedsanger, og den årlige optræden 

på Copenhagen Opera Festival har 

desuden givet hende stor erfaring 

med både ny musik og alternative 

koncertsteder.

Louise McClelland Jacobsen, sopran, 

studerer fra 2021 på Operaakademiet i 

København hos professor Helene Gjer-

ris og har desuden modtaget coaching 

af den anerkendte pianist Helmut 

Deutsch, Bo Skovhus, Anne Sofie von 

Otter og den velansete professor Yvi 

Jänicke i Hamborg. Hun vandt sam-

men med Kristian Riisager, klaver, 

førsteprisen i Rued Langgaard Kon-

kurrencen 2021. Louise McClelland 

har de seneste år bl.a. været solist 

med DR Symfoniorkestret, Concerto 

Skuespilleren Katrin Weisser viser sig i skikkelse af Alma Mahler, der ser tilbage 

på sit liv i kunsten. Foto: Lis Kasper Bang.

Copenhagen og Jönköpings Sinfoni-

etta som oratorie- og liedsanger. Der-

udover har hun vundet priser og mod-

taget flere fondslegater for sine evner.

Per-Otto Johansson er uddannet på 

Musikhögskolan i Malmö med trompet 

og direktion hos blandt andre profes-

sor Gunnar Staern. Efter studier på Det 

Kongelige Danske Musikkonservato-

rium hos professor Michel Tabachnik 

og Frans Rasmussen debuterede han 

som dirigent i 2003. Samme år fik han 

debut som operadirigent på Norrlands 

Opera i Umeå og blev fra 2005 tilknyt-

tet Malmö Opera och Musikteater, hvor 

han bl.a. har dirigeret Figaros Bryllup 

og La Bohème. Per-Otto Johansson 

Esbjerg Ensemble blev oprettet i 

1967 som det første professionelle 

kammerensemble i Danmark. Ensem-

blet består nu af 10 musikere fra hele 

verden, fordelt som strygekvartet, 

blæserkvintet og slagtøj. Ensemblet 

har en lang række cd’er bag sig med 

værker af bl.a. Beethoven, Mozart, 

Sjostakovitj og Fauré. Mest fremtræ-

dende er dog indspilningerne af dansk 

musik af Carl Nielsen, Bent Sørensen, 

Karl Aage Rasmussen og Per Nørgård. 

Udover koncerter i Danmark er Esbjerg 

Ensemble ofte at finde på internatio-

nale scener gennem invitationer til 

bl.a. Festspillene i Bergen, Klangs-

puren Schwaz, Nordlichter Berlin og 

Kina foruden jævnlige koncerter i 

Nordtyskland.

Jeppe Estrup er komponist og guita-

rist og studerer musikvidenskab ved 

Københavns Universitet. Blandt hans 

værker kan nævnes Impromptu for 

guitar fra 2016, Koncertouverture fra 

2015, Strygekvartet og Værk for kam-

merorkester fra 2017 og Koncert for 

kvintet fra 2018. 2018-2020 var han en 

af de udvalgte til at følge DR’s Malko 

Dirigentskolen.

Søren Fauth er cand.mag. i tysk og 

teatervidenskab ved Københavns 

Universitet i 1999 og dr.phil. i tysk 

litteratur ved Syddansk Universitet i 

2006. I 2013 debuterede han som dig-

ter med Universet er slidt, og siden er 

der kommet en række udgivelser. Sø-

ren Fauth var fra 2010-2018 professor 

ved Aahus Universitet og fra 2018 igen 

lektor, som før sin tid som professor. 

Han har oversat første bind af Arthur 

DR Vokalensemblet er DRs lille kor og består af 18 professionelle sangere. Pressefoto.
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har en lang række engagementer i de 

nordiske lande, og Holland, hvor han 

har dirigeret operaer og orkesterkon-

certer bl.a. med Arnhem Philharmonic 

(Het Gelders Orkest).

Stephen Milling, bassanger, er blandt 

verdens førende fortolkere af Wagners 

repertoire, bl.a. har han været tæt for-

bundet med Hagens rolle i Götterdäm-

merung siden sin kritikerroste debut i 

2015 på Bayreuth Festival under Kirill 

Petrenko. Han har sunget Wagner-par-

tier på The Metropolitan Opera i New 

York og i koncert med London Philhar-

monic Orchestra, Bayerische Staatso-

per og Staatsoper Unter den Linden 

under Daniel Barenboim. Rollen som 

Gurnemanz i Parsifal har han sunget 

på både Wiener Staatsoper under Sir 

Simon Rattle og på Osterfestspiele 

Salzburg under Christian Thielemann, 

ligesom han har indsunget partiet på 

en DVD for Deutsche Grammophon. 

Brit-Tone Müllertz, sopran, er uddan-

net fra Operaakademiet i København 

og siden hos Tonny Landy, Klaus 

Lewinsky og Eva Johansson. Hun har 

sunget en lang række Wagnerpartier i 

tysk og østrigske operahus, bl.a. som 

fast del af ensemblet i Landestheater 

Linz 2013-15. I 2014 blev hun nomi-

neret som årets bedste unge sanger 

for rollen som Sieglinde i Valkyrien af 

operamagasinet Opernwelts årsbog. I 

2018 fulgte endnu en nominering for 

titelrollen i Richard Strauss’ Ariadne 

på Naxos. I 2020 debuterede hun i 

Bayreuth som Ortlinde i Wagners 

Valkyrien, men også engagementer i 

Konzerthaus Berlin, Concertgebouw 

Amsterdam, Liederhalle Stuttgart, 

Gasteig München, Nürnberg Meister-

singerhalle og Frankfurt Alte Oper er 

på programmet for hende i disse år.  

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 på Det Kongelige Teater. 

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.

Kristiina Poska studerede kordirek-

tion ved Estonian Academy of Music 

and Theatre i Tallinn og orkesterdi-

rektion ved Hochschule für Musik 

Hanns Eisler, Berlin. Hun vandt publi-

kumsprisen ved Malko Konkurrencen 

i 2012 og den prestigefyldte German 

Conductors’ Prize 2013. Kristiina 

Poska var musikdirektør ved Theater 

Basel i sæsonen 2019-20 og blev 2019 

desuden udnævnt til chefdirigent for 

Sinfonieorkest Vlaanderen. I august 

optrådte hun ved Festival Berlioz 

med Orchestre national de Lyon, og 

kommende engagementer bringer 

hende til flere operahuse i Tyskland 

og Schweiz.

Christine Proksch er en dansk free-

lancejournalist i Wien, der i mere end 

20 år har formidlet Wien og Østrig med 

fokus på kultur, turisme og politik. Hun 

skriver for bl.a. Weekendavisen, Poli-

tiken, Jyllands-Posten og Information 

og er desuden forfatter til tre Turen 

Går Til-bøger fra Politikens Rejsebø-

ger: Turen Går Til Wien, Turen Går Til 

Østrig og Turen Går Til Budapest & 

Ungarn. Christine Proksch er byråds-

medlem i Wien, formand for kulturud-

valget i Wien-Josefstadt og sidder i 

socialudvalget sammesteds. Hun er 

cand.mag. i litteraturvidenskab med 

speciale i østrigsk litteratur omkring 

år 1900 og har læst på Københavns og 

Wiens Universitet. Desuden er hun ba-

chelor i kulturformidling og kulturjour-

nalistik fra Københavns Universitet.

Kristian Riisager er bachelor i klaver 

fra Hochschule für Musik “Hanns 

Eisler” Berlin. 2020 begyndte han sin 

kandidatuddannelse på Det Kongelige 

Danske Musikkonservatorium hos pro-

fessor Jens Elvekjær. Sammen med 

sopranen Louise McClelland Jacobsen 

vandt han førsteprisen ved den første 

Rued Langgaard Konkurrence i 2021, 

hvor de sammen fremførte lieder af 

Rued Langgaard. Han har vundet flere 

danske og internationale priser og 

konkurrencer, bl.a. Aarhus Internatio-

nal Piano Competition og Astana Piano 

Passion i Kasakhstan i 2015. Kristian 

har spillet et stort antal koncerter i ind- 

og udland, både som kammermusiker 

og solist med orkester.

Slesvigske Musikkorps, i daglig tale 

SMUK, er et af forsvarets tre fuldtids-

professionelle musikkorps og består 

af 16 musikere (messingblæsere og 

slagtøj). SMUK hører formelt set under 

Telegrafregimentet i Fredericia og har 

siden 1953 være hjemmehørende i Ha-

derslev. SMUK repræsenterer forsva-

ret ved en lang række arrangementer 

og koncerter både herhjemme og i ud-

landet, ligesom musikkorpset deltager 

ved militære parader og er med til at 

markere nationale mærkedage. Det er 

kendt for sin store musikalske bredde, 

der bl.a. har vist sig i samarbejdet med 

en lang række store solister og en om-

fattende cd-produktion. 

Jens Søndergaard, baryton, er ud-

dannet fra Operaakademiet i 2003 og 

debuterede fra solistklassen på Det 

Kongelige Danske Musikkonservato-

Kristiina Poska har studeret kordirektion ved Estonian Academy of Music and Theatre i Tallinn og orkesterdirektion ved 

Hochschule für Musik Hanns Eisler, Berlin. Pressefoto.
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Magnus Vigilius, tenor, har sunget ved en lang række udenlandske operahuse og debuterer i 2021 ved Festspillene i  

Bayreuth. Pressefoto.

rium i 2005. 2004-2007 sang han på 

Das Deutsche Nationaltheater Wei-

mar, men han har desuden medvirket i 

en lang række operaer med Oper Halle, 

Den Jyske Opera, Operaen i Midten, 

Århus Sommeropera, Det Kongelige 

Teater og Den Ny Opera i Esbjerg. Jens 

Søndergaard har medvirket som solist 

ved adskillige kirkekoncerter i ind- og 

udland i de store kirkemusikalske vær-

ker af Brahms, Mozart og Bach. 

Sønderjyllands Symfoniorkester er 

et turnerende landsdelsorkester med 

65 fastansatte musikere og med rød-

der tilbage til 1936. Orkestret spiller 

omkring 150 arrangementer om året: 

symfonikoncerter, kirke-, skole-, gymna-

sie- og familiekoncerter. Hertil kommer 

koncerter med lokale amatørkor, årlige 

fælleskoncerter med Schleswig-Hol-

steinisches Sinfonieorchester og kon-

certer med gymnasiekor fra hele regi-

onen. Sønderjyllands Symfoniorkester 

spiller til Den Jyske Operas forestillin-

ger i landsdelen og medvirker jævnligt 

ved transmissioner på DR P2. Endvidere 

indspiller orkestret løbende cd’er, bl.a. 

for selskaberne 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 er uddannet 

pianist fra Det Kongelige Danske Mu-

sikkonservatorium hos Anne Øland og 

debuterede fra kammermusikklassen 

i 2000. Hun har siden 2002 været an-

sat som akkompagnatør og repetitør 

samme sted. Hun har optrådt som 

akkompagnatør, kammermusiker 

og solist i utallige sammenhænge i 

ind- og udland og samtidigt arbejdet 

intenst med Rued Langgaards musik, 

bl.a. som medredaktør og konsulent på 

flere udgivelser under Rued Langgaard 

Udgaven. Hun har udgivet tre cd’er med 

hans soloklaverværker på mærket Da-

capo, og en fjerde er under udarbej-

delse. Desuden har hun sammen med 

violinisten Gunvor Sihm stået for den 

første komplette indspilning af Lang-

gaards værker for violin og klaver. 

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).

Trio con Brio blev dannet af de to ko-

reanske søstre Soo-Jin og Soo-Kyung 

Hong og den danske pianist Jens Elve-

kjær i Wien i 1999. Trioen har vundet 

en lang række priser, ligesom de har 

indspillet en række cd’er, optrådt på de 

største musikfestivaler verden over og 

lavet fjernsyns- og radioproduktioner 

i en lang række lande, både i Europa 

og i Østen. Trioen har base i Danmark, 

idet både Soo-Jin og Soo-Kyung Hong 

er ansat i DR Symfoniorkestret. Trioen 

står desuden for den kunstneriske le-

delse af bl.a. kammermusikfestivalen 

på Lundsgaard ved Kerteminde og Hel-

lerup Kammermusikforening.

Magnus Vigilius debuterede som 

tenorsanger fra Det Kongelige Danske 

Musikkonservatorium i 2001. Han har 

optrådt som solist med orkestre som 

Det Kongelige Kapel, Odense Symfoni-
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“I Gustav Klimts allegoriske maleri Die Musik 

(1895) domineres højre side af en sfinks som 

symbol på musikkens hemmelighedsfulde kraft. 

Om Langgaard har set en reproduktion af Klimts 

billede vides ikke, men et faktum er det, at Langgaard 

i 1909 komponerede tonebilledet Sfinx, der på 

programmatisk vis udtrykker musikken som en gåde. 

Det lå i tidens symbolistiske strømninger at opfatte 

musik som et symbolsprog, der kunne udtrykke 

spændet mellem det dybeste og det højeste, liv og død 

(bemærk dødningehovederne i Klimts billede!).”

DIE 
MUSIK 

Maleri af Gustav Klimt

orkester, Storstrøms Symfoniorkester 

og Randers Kammerorkester. Siden 

2012 har Magnus Vigilius arbejdet 

med det tyske heltetenorrepertoire, 

og i 2014 modtog han 2. prisen samt 

Orkesterprisen ved den internationale 

Lauritz Melchior Sangkonkurrence. 

Han debuterede som Wagner-sanger 

i 2016, har sunget ved en lang række 

udenlandske operahuse og debuterer i 

2021 ved Festspillene i Bayreuth.

Katrin Weisser er tysk skuespiller, 

bosat i Danmark siden 2010. Hun re-

præsenterer en bredspektret erfaring 

inden for film, tv og teater, internatio-

nalt såvel som dansk som skuepsiller 

i bl.a. i DR’s Arvingerne, Henrik Ruben 

Genz’s spillefilm Tordenskjold og 

Kold, Parminder Singhs satiriske serie 

Partiets mand, dramaserien Gidsel-

tagningen og senest i komedieserien 

Hånd i Hånd II. Katrin Weisser høstede 

stor ros i rollen som Clara Schumann 

i Clara – Indre Stemmer og senere 

forestillingen Immigranten. I 2018 og 

igen i 2020 gestaltede hun endnu en 

stor kvindeskikkelse i den klassiske 

verden; komponisten Alma Mahler på 

Republique Teater. Hun har desuden 

instrueret flere forestillinger, bl.a.  

Lonely House under Copenhagen Ope-

rafestivalen og Mozarts Der Schau-

spieldirektor på Operaakademiet.

Oversættelser

Parsifal i Ribe: Henrik Nebelong

Lyrisk Symfoni: Magna Blanke

Diverse sangtekster: Lars Kjeld 

Hansen og Markus Tange

Trine Bastrup Møller, sopran, 

har sunget flere dramatiske roller, 

og skal bl.a. synge rollen som

Brynhilde i Wagners Valkyrien 

på Det Kongelige Teater.

MEDVIRKENDE




