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Forsiden: Violone fra Enghave Barok, fotograf Palle Smith-Petersen.

Tilbage til Bach - og frem til det 21. århundrede

Det har været den almindelige opfattelse, at Johann Sebastian Bachs 
musik blev glemt efter hans død. Først med Felix Mendelssohn-Bart-
holdys genopførelse af Matthæuspassionen i Berlin i 1829, i hvad man 
troede var 100-året for dets førsteopførelse, blev der sat gang i interessen 
for Bachs musik. Bach-selskabet blev stiftet i 1850, og man begyndte at 
udgive noderne til hans musik. Der er ingen tvivl om, at aktiviteterne 
omkring Berlin-Singakademie, som Mendelssohn ledte, var betydnings-
fulde for eftertiden, men Bachs musik var ikke helt ukendt i tiden. Det 
fremgår af Claus Røllum-Larsens artikel, som fortæller om kendskabet 
til Bachs musik i Danmark i tiden op til ca. 1800. En central person 
for udbredelsen af kendskabet til musikken, var sønnen Carl Philipp 
Emanuel, der portrætteres af Steen Frederiksen. Det er naturligvis unød-
vendigt at pege på den udbredte interesse for Bachs musik i dag i det 
21. århundrede - mere interessant er det at spørge til, hvorfor musikere 
er optaget af hans musik, og hvordan de beskæftiger sig med værkerne. 
I dette nummer af Custos bringer vi et interview med lederen af Eng-
have Barok, Christian Dehn Bang, der giver os et spændende indblik i sit 
arbejde med Bachs vokalmusik og med formidlingen af “Bachs univers”. 
Henrik Døcker har lyttet sig igennem en stor bunke nye cd-udgivelser og 
kan som sædvanlig fortælle os farvestrålende historier - for eksempel om 
komponerende missionærer. Der omtales spændende værker fra højborge 
såsom London og Versailles, men det er også lykkedes at finde indspil-
ninger af mindre kendte værker, herunder anonyme kompositioner i en 
nodesamling fra slotskirken i Dresden. Kunne man tænke sig at få fing-
rene i et udvalg af de spændende cd’er, som omtales i Custos, kan man 
prøve lykken med quizzen på side 23. “Sjælden blanding af finkultur, 
humor og lystighed” - sådan omtales en af forårets spektakulære opfø-
relser, nemlig tegneserieoperaen Escarramán, der anmeldes af Christian 
Hildebrandt. De kommende sommermåneder bringer nye spændende 
opførelser af tidlig musik. Kast et blik på tilbuddene i koncertkalenderen. 

Bjarke Moe

Henrik Holm 
- formand
Tidligere kulturskoleleder i Viborg, 
gambist og klassik guitarist. 
Tidligere medlem af DMpFs bestyrelse 
og Statens Musikråds Musikudvalg. 
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Cand.mag. (musik/kunsthistorie). Tidli-
gere medarbejder og musikchef i DR. 
I bestyrelsen for Léonie Sonnings 
Musikfond, KoncertKirken, Schubert-
selskabet.

Solveig Wøldike
- kasserer
Tidligere IT-specialist, men foretog et 
branche-skift for to år siden og nu er 
fokus på regnskab og bogholderi. Er en 
glad nyder af musik, men spiller ikke selv.

Henrik Døcker 
- bestyrelsesmedlem
Journalist, tidl. mangeårig medarbejder 
ved Ritzaus Bureau, mangeårig skribent-
virksomhed om barokmusik. Systema-
tisk storsamler af indspillet barokmusik. 
Æresmedlem af TMDK.

Jens Overbye
- bestyrelsesmedlem
Uddannet guitarist og musikhistoriker 
fra DKDM. Underviser i guitar på Kø-
benhavns Musikskole og i musikhistorie 
ved forskellige højskoler. Formand for 
Dansk Guitar Selskab.

Gilbert Martinez 
- suppleant
Cembalist og dirigent, bosat dels i San 
Francisco, dels i Valby. 
Formand i Music Sources, TMDKs 
søsterorganisation i Californien.

Kirsten Aage
- suppleant
Blokfløjtenist, studerende i solistklassen 
ved Det Kongelige Danske Musik-
konservatorium. Underviser på Den 
Lille Musikskole, Frederiksberg. www.
kirstenaage.dk

TMDKs bestyrelse
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Interessen for J.S. Bachs musik er vist uformindsket, om ikke 
større i vore dage end nogen sinde tidligere. Man behøver blot 
som et enkelt eksempel nævne den fornyede beskæftigelse med 
Bachs kantater, som nu ikke blot har deres plads i koncertli-
vet, men også søges inddraget i gudstjenestemusikken. Hvor 
længe har Bachs musik egentlig været kendt og dyrket i Dan-
mark? Dette spørgsmål forsøger denne artikel at besvare ved at 
indkredse hvornår, hvordan og gennem hvem hans musik er 
blevet en del af dansk musikhistorie.1 Emnet har tidligere været 
behandlet for Danmarks og herunder Slesvig-Holstens vedkom-
mende i Gerhard Hahnes bog fra 1954, hvor forfatteren også 
søger at påpege danske og slesvig-holstenske komponisters over-
tagelse af Bach’ske stilelementer i deres værker.2 Nærværende 
artikel er alene tænkt som et forsøg på en kortlægning af beskæf-
tigelsen med Bach og hans musik i Danmark før ca. 1800.

De tidlige kontakter
Sporene efter personlig kontakt mellem Johann Sebastian 
Bach og danske musikere er ganske få. Obovirtuosen Christian 
Samuel Barth (1735-1809), der blev kaldet til stillingen som 
1. oboist i Det Kongelige Kapel i 1786, havde fået sin tidlig-
ste musikundervisning i Thomasskolen i Leipzig, medens Bach 
virkede der som lærer. Kontakt i andet led finder vi hos den 
norskfødte Israel Gottlieb Wernicke (1755-1836), som havde 
studeret i Berlin hos Bach-eleven Johann Philipp Kirnberger 
(1721-1783) og i 1781 blev kaldet til kapelmesterstillingen ved 
Det Kongelige Teater. Om Wernicke, der var en dygtig klaver-
spiller, fortælles det, at han som ung optrådte ved hoffet og spil-
lede “de ‘sværeste’ Sager af Sebastian Bach”.3 Vi vil forbigå den 
norskfødte komponist og militærmand Johan Georg von Ber-
touch (1668-1743), der havde forbindelse til Bach-familien, og 
som korresponderede med J.S. Bach, og derimod vende blikket 
mod den kongelige kammermusicus Niels Schiørring (1743-
1798). Han falder uden for kredsen omkring J.S. Bach, men 
havde studeret hos Carl Philipp Emanuel Bach, “som han Livet 
igennem kom til at staa i et nært og hjerteligt Forhold til.”4 
Schiørrings elevforhold nævnes her, fordi der er tale om en nær 
tilknytning til den endnu da levende Bach-tradition. C.Ph.E. 
Bach (1714-1788), J.S. Bachs næstældste søn, var musikdirek-
tør ved Hamborgs fem hovedkirker og derudover en fremtræ-
dende komponist og forfatter til lærebogen Versuch über die 
wahre Art das Clavier zu spielen (Berlin, 1753, rev. udg. Leipzig, 
1787) – et skelsættende skrift inden for musikpædagogikken. 
Det nære forhold mellem Schiørring og Bach bekræftes af det 
manuskript til Schiørrings Choral-Bog (1783), som beror på 
Det Kongelige Bibliotek, og hvori C.Ph.E. Bach har kommen-
teret satsmæssige forhold.5

Johann Adolph Scheibe

Direkte i forbindelse med J.S. Bach kom Johann Adolph 
Scheibe (1708-1776), den senere hofkapelmester hos Christian 
VI. Musikhistorikeren Carl Thrane (1837-1916) har i sit hoved-
værk Fra Hofviolonernes Tid (1908) givet følgende ikke så lidt 
maleriske beskrivelse af Scheibes forhold til Bach; den bringes 
uforkortet, fordi den i sig selv er et stykke formidlingshistorie: 
“Han lagde sig efter Orgelspil og indstillede sig til en Orga-
nistprøve, hvor Kantoren ved Leipzigs Thomaskirke, Sebastian 
Bach, var Censor. En Anden blev ham foretrukken. Med Rette 
eller Urette betragtede han det som den vilkaarligste Tilsidesæt-
telse, der skyldtes Bachs personlige Uvilje mod ham. For ærgjær-
rig og ømfindtlig til at glemme det Skete fik han efter en Del 
Aars Forløb, da han havde slaaet sig ned i Hamborg, Hævnens 
Vaaben i Haand. Han udgav et Maanedsskrift ‘Der kritische 
Musicus’ og tog her i et anonymt Brev Sigte paa Bach, der ikke 
nævnedes ved Navn, men som en ‘vis Musikant i Leipzig’, hvis 
Hænder og Fødder kunde gaa til Forbauselse, naar han spillede 
Orgel. Men hans Kompositioner vare ikke saa lystelige. De vare 
hverken naturlige eller behagelige, men svulstige og forvirrede, 
altfor kunstlede. Destoværre rammede Slaget. Bach følte sig 
ilde berørt, og hans Ven, Magister Birnbaum, tog Handsken op 
og gav et langt Svar. Scheibe nægtede ikke sit Forfatterskab til 
Brevet og tog hensynsløst til Gjenmæle, trevlende Bach-Birn-
baum højst logisk, lidet sympathetisk, op. Mod behøvede han 
ikke, thi i Henseende til en Gren af Bachs Kompositionsvirk-
somhed havde han mange Meningsfæller. Hvad der undskyl-
der ham, er, at han betragtede sig som højlig forurettet, men da 

DEN TIDLIGE BESKÆFTIGELSE MED J.S. BACH 
OG HANS MUSIK I DANMARK

Af Claus Røllum-Larsen
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han meget godt erkjendte, at Bach var et Geni, falder der ved 
hans hele Tone en Skygge paa ham.”6 Den omtalte organistprøve 
gjaldt embedet ved Thomaskirken i Leipzig, som Scheibe søgte 
i 1729, og hvor Bach som kirkens kantor ganske rigtigt sad i 
ansættelseskommissionen. Scheibe søgte i øvrigt i de følgende år 
flere organistembeder uden dog at opnå ansættelse. Bl.a. søgte 
han stillingen ved domkirken i Freiberg i 1731 og kunne her 
bilægge sin ansøgning en anbefaling fra Bach. Det ville være 
urimeligt her ikke at nævne, at Scheibe i 1739 skrev en meget 
anerkendende anmeldelse af den Italienske koncert BWV 971. 
Det hedder heri bl.a. “En så stor mester inden for musikken, 
som hr. Bach er, og som især og næsten udelukkende har kastet 
sig over tasteinstrumentet, måtte det også være, som gav os et 
stykke i denne genre.”7

 Vi har ingen vidnesbyrd om, hvorvidt Scheibe i sin tid i 
København opførte værker af Bach. En strømpil har vi måske 
i den kendsgerning, at der i de to bevarede fortegnelser over 
hofmusikarkivet ikke optræder et eneste værk af Bach.8

C.E.F. Weyse

En af de danske komponister, der tidligst havde øre for J.S. Bach 
og hans musik, var Christoph Ernst Friedrich Weyse (1774-
1842). Hans første møde med Bachs musik var gennem Caspar 
Siegfried Gähler (1747-1825), der var syndicus (juridisk råd-
giver eller byskriver) og senere 1. borgmester i Altona, og som 
Weyse, i følge eget udsagn, i musikalsk henseende havde over-
ordentlig meget at takke for.9 Foruden at være jurist var Gaehler 
en stor musikelsker, elev af C.Ph.E. Bach, som han tilligemed 
omgikkes, og en fortrinlig cembalist. Weyse fortæller i sin selv-
biografi, at han som ganske ung fik megen ros for sit klaver-
spil; “især gjorde jeg mig meget til af at kunne spille Alt, hvad 
der blev forelagt mig, i hurtigste Tempo fra Bladet. Da Gaehler 
imidlertid forelagde mig et Præludium af J.S. Bach, vilde det, for 
første Gang i lang Tid, aldeles ikke gaae med denne Spillen fra 
Bladet, hvorover jeg blev ikke lidet frapperet. Nu gjorde Gaehler 
mig opmærksom paa det Upræcise i mit Spil, og gav mig J.S. 
Bachs Værk hjem med til videre Øvelse. Vanskeligheden anspo-
rede mig, og hvorvel jeg ikke fandt megen Fornøjelse i dette 
mig ubekjendte Genre, øvede jeg mig dog flittig og var snart 
istand til at forespille Gaehler adskillige Stykker af J.S. Bach til 
hans Tilfredshed og temmelig correct. Nu laante Gaehler mig 

siden af sin rige Skat af Musikalier Alt, hvad jeg fik lyst til. Som 
en Discipel af den Hamborger Bach var han en inderlig Beun-
drer af denne store Mand, ejede alle hans Værker og den største 
Deel af J.S. Bachs Værker i Manuskript.” Senere hedder det: “Jeg 
maa imidlertid tilstaae, at jeg ikke synderlig benyttede Gaehlers 
Beredvillighed og Tilbud; en Sonate af Boccherini var mig kjæ-
rere end den skjønneste Fuga af S. Bach; ham beundrede jeg kun 
som en Heros uden at elske ham.”10 Det var antagelig familiens 
huslæge, Johann August Unzer (1727-1799), der var en stor 
musikentusiast, som havde sat Weyse i forbindelse med Gaeh-
ler.11 Den omtalte “Hamborger Bach” var den tidligere nævnte 
C.Ph.E. Bach.
 Det var hos Gaehler, at Weyse mødte professor Carl Frie-
drich Cramer (1752-1807), som Unzer havde fortalt om Weyses 
musikalske talent, og som efter at have hørt Weyse spille ind-
villigede i at give ham en anbefalingsskrivelse til J.A.P. Schulz, 
hvorved han foranledigede Weyses rejse til København i 1789.12 
Johann Abraham Peter Schulz (1747-1800), der i årene 1787-
1795 var kapelmester ved Det Kongelige Teater, blev ganske 
kort efter Weyses ankomst til København præsenteret for ham. 
Weyse har selv beskrevet mødet: Schulz spurgte den nyan-
komne: “‘Er De Hr. Weyse?’, ‘Ja’! ‘Spiller De Sager af Sebastian 
Bach’ ‘Ja!’ ‘Kan De spille den Fuga?’ Han opgav mig Themaet, 
jeg kjendte den, kunde den udenad og spillede den for ham. 
‘Det er godt!’ sagde han, forlod Cabinettet og satte sig, uden 
videre at bekymre sig om mig, ved et Spillebord i Salen.”13 Den 
følgende dag besøgte Weyse Schulz, blev hans elev og flyttede 
ind hos ham. Året efter var han godt i gang med at uddybe sit 
kendskab til Bach: “Forresten componerede jeg denne Sommer 
[1790] af egen Drift et Præludium og en Fuga i soit-disant Seb. 
Bachs Smag, en stor Phantasie, og en Sonate, hvormed Schulz, 
som et Arbejde af en Begynder, var vel tilfreds. Ogsaa indøvede 
jeg mig flittig i Seb. Bach, som jeg nu fandt stort Behag i (…).”14

 Den meget musikinteresserede justitsråd Peter Grønland 
(1761-1825),15 der i øvrigt selv stammede fra Holsten, havde 
formidlet den direkte kontakt mellem Schulz og Weyse; i sin 
selvbiografi fortæller Weyse således: “Grønland interesserede 
sig strax første Dag for mig, efterat jeg havde spillet mine egne 
Phantasier og nogle Bachske Stykker for ham, og jeg besøgte 
ham næsten daglig, undertiden endogsaa 2-3 Gange, og spillede 
da hele Timer for ham, meest Compositioner af Seb. Bach, hvis 
inderligste Beundrer han var – eller ogsaa phantaserede jeg for 
ham.”16

 Blandt de relativt få oplysninger vi har fra Weyses senere år 
om hans forhold til Bach er, at han spillede cis-mol fugaen fra 
et af de to bind Wohltemperiertes Klavier.17 I et brev fra 1842 
skrevet i Roskilde omtaler han at have hørt domorganist Hans 
Matthison-Hansen give koncert – vel i domkirken – og blandt 
værkerne var “Sebastian Bachs Cis mol Fuge, jeg helst spiller 
selv, paa Fortepiano; (…).”18 Weyses interesse for Bach gav sig i 
øvrigt udslag i hans 37 utrykte canons, hvoraf nr. 17, 18 og 35 
benytter tonerne BACH.19 Det kan i den forbindelse nævnes, at 
Weyses samtidige Friedrich Kuhlau (1786-1832) under et besøg 
hos Beethoven i 1825 på stående fod komponerede en canon 
over navnet BACH.20

“Mein Herze schwimmt im Blut”
Grønland er en central skikkelse i den tidlige Bach-reception i 
Danmark og i den Bach-kreds, der opstod i København. Man vil 
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forstå på Weyses udtalelser, at Grønland nærede en endog meget 
stærk interesse for Bach, og denne gav sig konkret udslag i hans 
private bibliotek, som rummede noderne til flere Bach-værker.21 
Efter Grønlands død i 1825 overlod hans enke i to omgange 
bøger og noder fra sin mands samling til Det Kongelige Biblio-
tek. I den anden af disse leveringer, som fandt sted i 1835, var 
en del musikalier, bl.a. Bachs Clavier-Übung I (trykt i Leipzig 
1731) og måske også bind II, som Grønland havde modtaget af 
professor Cramer i Kiel.22

 Langt mere interessant og værdifuld er imidlertid den 
Bach-autograf, som formodentlig indgik i Det Kongelige Bib-
liotek ved samme aflevering. Der er tale om partituret til kan-
taten “Mein Herze schwimmt im Blut” BWV 199 for sopran, 
obo, to violiner, viola og continuo. Hvordan dette manuskript 
er kommet i Grønlands eje, kan vi kun gisne om. Det vides, 
at det sammen med stemmematerialet til såvel den originale 
udgave i c-mol som den i d-mol efter Bachs død overgik i 
C.Ph.E. Bachs eje, hvorefter partitur og stemmesæt blev skilt, 
idet partituret muligvis gik videre til den berlinske autografsam-
ler Georg Pölchau (1773-1836) eller måske til C.Ph.E. Bachs 
efterfølger som musikdirektør i Hamborg Christian Friedrich 
Gottlieb Schwencke (1767-1822). Begge stemmesæt beror i dag 
i Staatsbibliothek zu Berlin. Grønland foretog i øvrigt en afskrift 
af kantaten, som er dateret 5. oktober 1824.23 Weyse modtog 
denne afskrift – uvist hvornår ‒ og den indgik i Det Kongelige 
Bibliotek ved indlemmelsen af Weyses musiksamling efter hans 
død i 1842.24

 Under arbejdet på den første samlede udgave af J.S. Bachs 
værker, der udkom i årene 1851-1899, var man ikke opmærk-
som på autografen til “Mein Herze schwimmt im Blut”, og den 
er følgelig ikke medtaget. Imidlertid finder man fra kantaten 
“Zwei Instrumentalstimmen. Zu einer unbekannten Kirchen-
kantate” i Bach-udgavens bind 41 (1891), s. 202f. Det var kla-
verpædagogen Carl Adolf Martienssen (1881-1955), der identi-
ficerede manuskriptet til kantaten som en autograf og udgav det 
som Veröffentlichungen der Neuen Bachgesellschaft 13. årg., hæfte 
2 (Leipzig, 1913). Fundet af den hidtil ukendte Bach-autograf 
blev beskrevet og analyseret af musiksamleren og musikviden-
skabsmanden Werner Wolffheim (1872-1930).25 Kort efter 

publikationen lod organisten P.S. Rung-Keller i øvrigt kanta-
ten opføre ved en koncert i Cæciliaforeningen 26. november 
1912.26

Andre vidnesbyrd om Bach-interessen
At Bach var et kendt navn i Danmark i første del af 1800-
tallet har vi andre vidnesbyrd om. Kaster man fx et blik i Adam 
Oehlenschlägers (1779-1850) Levnet (1830-1831), finder man 
omtale af J.S. Bach to gange, og begge gange er det Bach som 
kontrapunktiker, der spøger: om J.A.P. Schulz hedder det såle-
des: “I sin Kirkemusik viser han en høi Siæl, fuld af Andagt og 
Følelse; og skiøndt han endnu ikke forstod at bruge de blæsende 
Instrumenter, saaledes som man siden har lært det af Haydn og 
Mozart, hører man dog i hans Compositioner den grundige 
Contrapunctist af den Bach’ske Skole.”27 Lidt senere karakteri-
serer Oehlenschläger organisten og syngemesteren Hardenack 
Otto Conrad Zinck (1746-1832) bl.a. med ordene “grundig 
Theoretiker af den Bachske Skole”.28 Zinck var fra 1768 elev af 
C.Ph.E. Bach.29 Ligesom Wernicke havde Schulz studeret hos 
Bach-eleven Kirnberger og tilhørte dermed rettelig den Bach’ske 
skole. Hahne kalder slet og ret Schulz “en af de mest fremtræ-
dende forkæmpere for J.S. Bachs musik i Danmark.” – uden 
dog at belægge det med konkret dokumentation.30 Oehlensch-
lägers karakteristik af Schulz er helt i tråd med Hahnes kon-
statering af sammensætningen af Weyses nodesamling: “Man 
værdsatte frem for alt Bach som mesteren inden for den kon-
trapunktiske kunst og lagde desuden – som de skriftlige kilder 
viser ‒ den største vægt på cembalo- og orgelværkerne.”31 Der 
er således ingen tvivl om, at Bach i sin egenskab af teoretiker 
og læremester havde en betydelig position i Danmark i begyn-
delsen af 1800-tallet. Vi ved fx også, at komponisten Johannes 
Frederik Fröhlich (1806-1860) som ca. 19-årig i 1825 afskrev 
begge bind af Bachs Wohltemperiertes Klavier.32

Noder 
Skal man forsøge at kortlægge den tidlige udbredelse eller 
spredning af nodetryk med Bachs værker i Danmark, må man 
ty til den store mængde af bevarede auktions-, lejebiblioteks- og 
forlagskataloger. De vidner om tre forskellige forhold: de først-
nævnte dokumenterer, hvad der på et givet tidspunkt har været 

    Titelbladet til Bachs op. 1, Clavir-Ubung, første del (1731)

Det autografe manuskrift til kantaten “Mein Herze schwimmt im Blut”, 
som beror på Det Kongelige Bibliotek. Flere steder i manuskriptet tegner 
Bach små hjerter i vokalteksten i stedet for at skrive ordet ‘hjerte’.
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ejet – ikke nødvendigvis, hvad der har været benyttet til musi-
kalske opførelser – de næst- og sidstnævnte, hvad der har været 
mulighed for at anskaffe eller leje – ikke nødvendigvis, hvad der 
er blevet erhvervet eller lejet eller, for den sags skyld, spillet. Det 
er således et materiale, der åbner for muligheder, men ikke med 
sikkerhed indicerer musikkens spredning i form af opførelser. 
Det er dog et materiale, som alene i kraft af sin kvantitet og 
spredning over en lang periode er betydningsfuldt for et arbejde 
som det nærværende. Der består under arbejdet med dette vær-
difulde materiale et permanent problem vedrørende identifi-
kation af værker af J.S. Bach over for værker af især C.Ph.E. 
Bach, som var en meget populær komponist i slutningen af 
1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. Kun forekomster af 
værker, som med overvejende sandsynlighed kan tilskrives J.S. 
Bach, er medtaget i denne artikel. Et andet væsentligt problem, 
som knytter sig til en stor del af de informationer, der er hentet 
fra materialet, er den generelt tvivlsomme værkidentifikation. 
 Den tidligste registrering af et J.S. Bach-værk findes i et 
auktionskatalog trykt af Andreas Hartvig Godiche i 1754.33 
Det drejer sig om Clavier Uebung, dvs. en af de fire dele Clavi-
er-Übung, som Bach udgav i årene 1726-1741. Clavier-Übung 
op. 1 var det første værk, Bach selv udgav, og det eneste af hans 
værker, der bærer opusnummer. Til trods for den manglende 
nærmere identifikation af værket må oplysningen karakterise-
res som et – om end enkeltstående – vidnesbyrd om en tidlig 
dansk reception af Bachs værker. I et katalog over en auktion 
hos enkefrue “Doctorinde Capito” fra 180334 genfinder man 
titlen Clavierübung, men her med tilføjelsen “4 Theil”, hvilket 
må forstås som 4. del, dvs. Goldberg-variationerne BWV 988, 
samt “6 Sonaten fürs Orgel” BWV 525-530. Dette katalog 
indeholder yderligere et Bach-værk: “vierstimmiche Choral-
gesänge, 1-2 Theil” (formodentlig udgaven samlet af C.Ph.E. 
Bach og udgivet af Breitkopf, Leipzig, 1784). Fra et lidt senere 
katalog (1811) over bl.a. bøger, effekter m.m. fra biskop Nico-
lai Edinger Balles (1744-1816) bo, optræder“5 3 Hefter Fuger 
og Fantasier af Joh Seb. Bach, rar”.35 Antallet må være 3 – og 
femtallet dermed antagelig en sættefejl. “rar” betyder formo-
dentlig, at trykkene er sjældne. 
 Medens Bachs navn først dukker op i katalogerne over 
musikalske lejematerialer i 1830’erne, finder vi værker af ham 
i forlagskataloger fra 1780’erne. I 1784 udgiver boghandler 
Chr. Fr. Pelt således et sortimentskatalog, som suppleres med 
et tillæg i 1786. I kataloget optræder vierstimmige Choral-
gesänge (samlet af C.Ph.E. Bach og udgivet af Breitkopf, Leip-
zig, 1784).36 Den 5. juli 1801 meddeles det i Adresseavisen, at 
E.F.J. Halys musikhandel tilbyder subskription på Bachs sam-
lede værker, ‒ en udgivelse, som Lose tilbyder i 1803.37 Det har 
ikke været muligt at identificere denne titel – den kan næppe 
relatere til J.S. Bach.38 Herudover er Bachs navn fraværende i 
kataloger fra Søren Sønnichsen (1787),39 E.F.J. Haly (1799).40

 Vi skal langt ind i 1800-tallet, før litteraturen om Bach på 
dansk ser dagens lys, ligesom det først er i 1820’erne, at vi har 
dokumentation for, at koncerter med Bachs musik optræder 
på koncertprogrammer eller omtales i dagspressen. Den renæs-
sance for Bachs musik, der blev indvarslet i 1829 med Mendels-
sohns opførelse af Matthæuspassionen i Leipzig satte sig først 
igennem i Danmark i sidste del af 1800-tallet. Men det er en 
helt anden historie.

Sammenfatning 
Kun ganske få danske musikere havde været i personlig kon-
takt med Bach – mest interessant i denne forbindelse er den 
senere kongelige kapelmester Johann Adolph Scheibe – og nogle 
få havde været elever af Bachs næstældste søn C.Ph.E. Bach i 
Hamborg, heriblandt den kongelige kammermusikus Niels 
Schiørring, som vides at have stået i et nært personligt forhold til 
“Hamborger Bach”. En egentlig dyrkelse af Bachs musik finder 
vi i den kreds, som havde holsteneren Peter Grønland som cen-
trum. Grønland var en stor beundrer og kender af Bachs musik, 
og sin indsigt på dette område gav han videre til sin elev C.E.F. 
Weyse. Allerede fra barnsben i Altona kendte Weyse C.Ph.E. 
Bach, som han havde mødt, og han spillede tillige værker af 
J.S. Bach. Cirklen omkring Grønland repræsenterer efter alt 
at dømme den tidligste engagerede beskæftigelse med Bachs 
værker i Danmark; her havde Bach formodentlig i første række 
status som teoretiker og læremester i kontrapunkt. Det tyder på, 
at en sådan beskæftigelse med Bachs værker var udbredt inden 
for kredsen af danske komponister i hvert fald langt op i 1800-
tallet. 
 Får man stillet spørgsmålet: “Hvornår blev musik af J.S. Bach 
første gang spillet i Danmark?” bliver man imidlertid spørgeren 

Aria fra Goldberg-variationerne, som blev trykt i Clavierübung, 
fjerde del (ca. 1741).
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svar skyldig. Det kan næppe besvares. Om, og i givet fald hvor-
dan Bachs musik er indgået i musikeres repertoire, ved vi meget 
lidt om. I et auktionskatalog fra 1754 optræder titlen Clavier 
Uebung under navnet Bach, hvilket er det tidligst fundne vid-
nesbyrd om et Bach-værk i det undersøgte materiale. Springene 
mellem Bach-forekomster i auktionskataloger er store ‒ først i 
1784 og senere i 1803 og 1811 dukker Bachs navn op igen, 
men først fra 1848 finder man fyldige udvalg af Bachs værker i 
katalogerne. Forlagsudgaver af Bachs værker synes første gang at 
dukke op i boghandler Chr. Fr. Pelts sortimentskatalog fra 1784; 
det drejer sig om Vierstimmige Choralgesänge, som C.Ph.E. Bach 
havde udgivet hos Breitkopf i Leipzig. Også her er springet til 
de næste fund stort – vi skal helt op efter midten af 1800-tallet, 
før Bachs værker atter optræder i de undersøgte kataloger. De 
musikalske lejebiblioteker udbyder først Bach-værker fra midten 
af 1830’erne, og ligesom i de øvrige kataloger er det også her i 
begyndelsen især værker for tasteinstrumenter, vi finder.
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Carl Philipp Emanuel Bach 
(1714-88) var Johann Seba-
stian Bachs næstældste søn. 
Efter at have studeret jura i 
Leipzig og i Frankfurt a.d. 
Oder flyttede Philipp Ema-
nuel i 1738 til Berlin, og her 
traf han samme år den preus-
siske kronprins, der i begej-
string over Bachs cembalo-
spil knyttede ham til hoffet i 
1740. I sin selvbiografi skrev 
Bach, at han havde “den nåde, 
helt alene at akkompagnere 

den første fløjtesolo, hans majestæt som konge spillede på Char-
lottenburg-slottet”.
 Bach havde sikkert ventet sig meget af ansættelsen, men at han 
nåede sine resultater, skyldtes mere ham selv end omgivelserne. 
Ganske vist færdedes han i en intellektuel atmosfære, havde kolle-
ger som Graun, Franz og Georg Benda og modtog varige indtryk 
af de italienske operaer, men Frederik II.’s ensidige og vedvarende 
dyrkelse af italiensk og fransk kultur begrænsede mulighederne. 
“Det er med musik som med ædle vine: de mister ikke blot al 
kraft og fylde, når de udsættes for luft, men kan også fordærves 
af ælde, hvis de opbevares for omhyggeligt”. – Ordene er den rej-
sende englænder Charles Burneys, efter at han i 1772 havde hørt 
Frederik den Store spille en af Quantz’ mange fløjtesonater. Måske 
var musikken komponeret 30 år før, ‒ Burney kom under alle 
omstændigheder for sent.
 Quantz var et af ofrene for det musikalsk isolerede Berlin. Phi-
lipp Emanuel Bach kunne have været endnu et, hvis ikke hans 
instrument siden barndommen i Leipzig havde været cembaloet. 
De galante omgivelser og den åndelige isolation pirrede nærmest 
hans karakter, ‒ noget lignende skete senere for Haydn. Philipp 
Emanuel måtte være personlig og ægte, lægge sin sjæl i arbejdet 
som modvægt til “de moderne komponisters fjasen på clavichor-
det, det sødlige, åndsforladte væsen og deres tingel-tangel”. Når 
Bach blev i Berlin indtil 1768 var årsagen altså ikke, at han ønskede 
at blive, tværtimod søgte han faderens stilling som Thomaskantor i 
Leipzig og i 1753 en stilling som kantor i Zittau. Grunden var, at 
kongen ikke ville slippe den stadig mere berømte komponist. Selv 
kunne Bach som saksisk statsborger rejse, men den mulighed var 
til stede, at man kunne tilbageholde hans kone og tre børn, der 
alle var preussiske undersåtter. Først efter syvårskrigen og “efter 
gentagne allerunderdanigste ansøgninger” tillod Frederik II. sin 
bedste pianist at rejse til Hamburg som efterfølger for gudfaderen, 
Telemann.
 Det blev Bachs musik, der overlevede og burde gøre det meget 
mere, end den gør i dag – blandt de nordtyske værker blev det også 
hans koncerter og klavermusik, Haydn og Beethoven kunne bygge 
videre på. Beethoven studerede Philipp Emanuels musik intenst, 
og da Haydn købte sit første hefte klaversonater af Bach, fortalte 

han selv: “Da kom jeg ikke væk fra klaveret, før sonaterne var gen-
nemspillede … Jeg spillede dem utallige gange for min fornøjelses 
skyld, især når jeg følte mig trykket af sorger eller følte mig modløs 
– altid gik jeg opmuntret og i godt humør fra instrumentet … 
Den, der kender mig grundigt, må finde, at jeg skylder Emanuel 
Bach virkelig meget, at jeg har forstået ham og flittigt studeret 
ham”.
 Carl Philipp Emanuel var elev af sin far og skrev selv: “I kom-
position og cembalospil har jeg aldrig haft andre lærere end min 
far”. Hans første sæt sonater var seks “Preussiske” sonater, der 
udkom i 1742 og seks “Württembergske” sonater fra 1744. De er 
tresatsede ligesom langt de fleste af hans ca. 265 sonater, og i hver 
sats anvender han som regel kun ét tema. Som den fremragende 
improvisator, han var, havde han ikke brug for mere til at skabe 
en logisk og sammenhængende udvikling. Selv om han naturligvis 
ikke kunne fornægte sin egen tid, gav han udtryk for dens tanker 
på en meget personlig måde: “Musik skal røre hjertet, og dertil 
bringer en klaverspiller det aldrig blot ved bulder, trommen og 
arpeggioer”.
 For Bach var “Empfindsamkeit” nemlig lig med umiddelbar-
hed, et sjæleligt udtryk. Bachs stil var ikke galant som den fran-
ske cembalostil, derimod ekspressiv helt over i det romantiske: han 
eksperimenterede med hidtil uhørte harmoniske og modulatoriske 
spændinger, uventede pauser og recitativer (under påvirkning af 
tidens opera seria). Når disse eksperimenter overhovedet lod sig 
føre ud i livet, var grunden, at det instrument, Bach skrev for, 
var clavichordet. Den musik, hvor den ekspressive stil især gør sig 
gældende er hans 6 sonater “med ændrede repriser” fra 1758-59 
(reprisen varieres som regel ved at overstemmens melodi ornamen-
teres) og til dels i hans 18 sonater “for kendere og liebhavere” fra 
1758-85.
 C.Ph.E. Bach komponerede naturligvis også i andre genrer – 
vokalmusik (bl.a. flere passioner), omkring 20 symfonier, 125 kam-
mermusikværker og 60 koncerter (flest for cembalo og orkester).

KOMPONISTPORTRÆTTET

C.PH.E. BACH 
af Steen Frederiksen

C.Ph.E.Bach - Adolph Menzels berømte maleri af en fløjtekoncert i Sanssouci, hvor 
Frederik den Store bliver akkompagneret af Carl Philipp Emanuel Bach.
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PÅ OPDAGELSE I BACHS UNIVERS

Nysgerrighed er kodeordet. Og entusiasmen for Johann Sebastian Bachs musik smitter ‒ for Christian 
Dehn Bang brænder for at spille Bachs kirkemusik og fortælle om den. Både om de store perspektiver 
i musikken, om dens betydning for os i dag og om detaljerne i opførelserne og det minutiøse arbejde 
med at planlægge ensemblets aktiviteter. 

af Bjarke Moe

Enghave Barok og begyndelsen
Christian Dehn Bang er manden bag Enghave Barok. Som 
organist i Enghave Kirke har han stået i spidsen for at opbygge 
ensemblet og planlægge arrangementer i samarbejde med kir-
kens præster og den flok af specialiserede barokmusikere, som 
gennem nu en årrække har dannet grundstammen i ensemblet. 
Opførelserne foregår i Enghave Kirke, der med sit betoninte-
riør i det ikke alt for voluminøse kirkerum har givet gode aku-
stiske betingelser for de kammermusikalske opførelser af Bachs 
musik. Indtil videre har ensemblet opført 75 af Bachs kantater, 
alle de fire Missa Brevis og et par af motetterne. Det er blevet 
til en cd-udgivelse og et væld af positive anmeldelser i dagspres-
sen og andre steder. Jyllandsposten skrev i 2013, at Enghave 
Barok har “fundet opskriften på at trække fulde huse til fyrige 
barok-arrangementer på Vesterbro”. Kristelig Dagblad beskrev 
samme år en opførelse som en “stærk og sammenhængende 
oplevelse”, og i 2015 skrev Berlingske Tidende under over-
skriften “Verdensnavne på Vesterbro” følgende foromtale af en 
koncert: “Enghave Kirke på Vesterbro har været et spændende 
spillested de senere år. Specialet er barokmusik på den originale 
måde og Johann Sebastian Bach især. Og de udøvende hører 
til landets mest spændende på feltet overhovedet ‒ både hvad
angår musikerne og de medvirkende sangere. […] Det bliver 
ikke meget bedre!”
 Koncerterne i kirken er gratis, og beliggenheden i det gamle 
arbejderkvarter er ikke en ulempe. Tværtimod, hvis man spør-
ger Christian: “Vi er jo på ydre Vesterbro. Det har faktisk været 
en fin ting at lave det for åbne døre ‒ vi kan lave det uden, 
at der skal tages entre ‒ endnu i hvert fald. Og det har også 
betydet, at vi fra starten af har haft et bredt publikum. Der kan 
komme hjemløse og folk med tog fra Nordsjælland. Det er alle 
aldersgrupper, og det giver en særlig stemning, som passer godt 
til det ikke særligt skønne område af København, som vi jo 
ligger i.”
 De første opførelser fandt sted i starten af 2000-tallet, hvor 
Christian var nyansat organist i kirken. “Det startede i det små 
med bare en enkelt Bach-kantate og nogle a capella-korværker 
og orgelværker. Og så er det stille og roligt udviklet sig der fra.” 
Christian fortæller, at passionen for netop Bachs musik udkry-
stalliserede sig allerede ved de første opførelser. “I starten satte 
vi Bach-værkerne sammen med et Vivaldi-værk. Og jeg fik det 
selv sådan, at det er skøn musik på hver sin måde. Men der er så 
mange krummer i Bach, at næsten alt, man sætter det sammen 
med, kommer til at blegne på en eller anden måde. Og det er 
lidt unfair for den anden musik. I forhold til Bach og Vivaldi 

kan det jo næsten være at spise hvidt brød og fuldkornsrugbrød 
samtidig ‒ og det kan man jo sagtens”, griner Christian og fort-
sætter: “Man kan få nogle fine programmer ud af det. Men jeg 
blev bidt af Bachs univers, fordi jeg syntes, at der var så meget 
at dykke ned i.” Den første periode af ensemblets levetid blev 
brugt til at udforske forskellige muligheder, både hvad angik 
besætning og repertoire. Efter 5-6 år var ensemblet for alvor 
sammentømret, og i 2007 begyndte de at kalde sig for Enghave 
Barok. På det tidspunkt måtte andre komponister vige pladsen: 
“Da blev fokus 100% på Bach”, siger Christian og afslører, at 
der ikke er planer om, at andre end Bach skal på programmet 
igen fremover.

Ikke traditionelle koncerter
Enghave Barok afholder ikke traditionelle koncerter, hvor pub-
likum sidder passivt og lytter til musikken. Værkernes tekstlige 
tematik danner en sammenhæng i programmet, og musikken 
sættes ind i et liturgisk forløb med deltagelse af en præst. Pro-
grammerne er dermed hverken at forstå som rendyrkede kon-
certer eller som en traditionel gudstjeneste. Grunden til denne 
hybridform skal tilsyneladende findes i selve lokaliteten, hvor 
ensemblet opfører værkerne: “Kirken som kulturformidler kan 
jo nemt blive et koncerthus, hvor man bare kommer ind og 
hører musik, som man kunne have hørt hvilke som helst andre 
steder. Vi kan faktisk også noget andet. Vi kan lægge et ekstra 
lag til. Når vi særligt har med musik at gøre, som oprindelig er 
skrevet til gudstjenestebrug, så syntes jeg, det gav mening at 

Enghave Kirke, hvor Enghave Barok har til huse



11 CUSTOS 2/2016

lave en ‘koncert-gudstjenesteform’. Jeg har altid været meget 
bevidst om, hverken at kalde det ‘gudstjeneste’ eller ‘koncert’.” 
Ensemblet brugte denne særlige form helt fra begyndelsen og 
gør det stadig. 
 I centrum for opførelserne står de tekstlige tematikker, som 
værkerne udfolder. “Selvfølgelig kan man lytte til Bachs musik 
uden at tænke videre over, hvad teksten betyder. Men det, som 
altid har været i fokus for mig”, siger Christian “er at dykke ned 
i de mange lag, som ligger i Bachs musik. Og det allerførste lag 
er konteksten og det forhold, der er mellem teksten og musik-
ken. Det har fra starten været vores målsætning at formidle 
kendskabet til Bachs fantastiske musik til så stor en målgruppe 
som muligt. Det er vi heldigvis lykkedes ganske godt med, og 
derfor er det en ekstra glæde, at vi nu også er begyndt at lave 
skolekoncerter for 3.-5. klasser og gymnasieklasser, hvor vi for-
tæller om Bachs liv og samtid samt om vores instrumenter og 
de værker, vi opfører”.

           Christian Dehn Bang. Foto: Palle Smith-Petersen

Programlægning
Det, der er afgørende for programlægningen, er teksterne og 
deres tilknytning til kirkeåret. Hver søndag har tildelt evange-
lietekster (i vore dage to parallelle tekstrækker, men på Bachs 
tid kun én). Bach komponerede sine kirkekantater til opførelse 
på bestemte søndage i kirkeåret, og derfor er de tekstligt knyt-
tet til netop den evangelietekst, som hører til den pågældende 
søndag. I det øjeblik et nyt projekt kommer på tegnebræt-
tet, starter Christian typisk med at finde en dag, hvor arran-
gementet kan afholdes. “Når jeg lægger et program tager jeg 
altid udgangspunkt i den søndag, hvor det er lykkedes at samle 
det faste hold. Hvilke kantater er der til lige præcis den dag? 
Og så lægger jeg et program ud fra det, hvor vi både skal tage 
hensyn til den tematiske sammenhæng med søndagens tekster 
og til besætning i orkestret.” Særligt det sidste er naturligvis 
en væsentlig faktor, som er vigtig at tage med i betragtning, 
og derfor er det ikke muligt at vælge og vrage frit: “Hvis man 
bare tager alle kantater, der er til én bestemt søndag, kan man 
hurtigt få brug for et meget stort orkester”, siger Christian og 
griner. Med mange programmer bag sig fortæller hans erfaring 
ham, at planlægningen derfor kræver et grundigt forarbejde, 
hvor mange forskellige værker og tekster afsøges for at finde 
dem, der passer godt sammen. Bach komponerede 5 årgange 
med kantater til her søn- og helligdag. Af de ca. 300 kantater, 
der menes at have været, er ca. 200 bevaret, så hvis det kniber 
med at finde egnede værker til et projekt, kan man gå på opda-
gelse i kantaterne til de omkringliggende søndage, eller bruge 

liturgiske værker, eksempelvis messesatser, som ikke var bereg-
net til specifikke dage i kirkeåret.
 Bach komponerede kantaterne over librettoer til de enkelte 
søndages evangelietekster, og de blev opført ved højmessen på 
skift mellem Leipzigs to hovedkirker, Nikolaikirche og Tho-
maskirche. Kantaten var placeret før prædiken, eventuelt også 
efter, hvis kantaten havde to dele. Ved Enghave Baroks opførel-
ser af kantaterne er det ikke tanken at bruge værkerne i denne 
stramme liturgiske sammenhæng, og det skyldes, at det som 
nævnt ikke er traditionelle gudstjenester. Et typisk program 
indledes med et Bach-værk, hvorefter evangeliet, der knytter 
sig til den pågældende søndag, læses op. Herefter synges en fæl-
lessalme, som orkesteret spiller til, og hvor alle står op og synger 
med. Det kan være en salme, som relaterer sig til søndagen, 
men det kan også være en salme til en melodi, som indgår i 
den kantate, der lige er blevet opført. Det er tit en salme, som 
stammer fra Bachs tid, men Christian fortæller, at han gennem 
tiden har haft mange overvejelser om valget af salmer: “I starten 
tænkte jeg, at det bliver nødt til at være melodier, som refererer 
til Bachs tid. Men vi har faktisk med held nogle gange haft 
nyere melodier og ofte moderne tekster, som klæder forløbet 
rigtig godt.” Det har vist sig at give nogle spændende resultater 
at kombinere musik fra forskellige perioder i musikhistorien. 
Selvom de kalder sig et barokensemble holder de sig på dette 
punkt ikke stramt til et barokrepertoire, og Christian fortæller, 
at det ikke er så vigtigt, som han i starten troede det ville være. 
“Man har en intuitiv fornemmelse af, hvordan det vil virke”, 
siger han og fortsætter eftertænksomt: “Og når det bliver spillet 
af et barokorkester... der er faktisk noget med barokinstrumen-
ter og ny musik, som ikke er dumt.” 
 Efter fællessalmen følger en kantate, som er indledning til 
den prædiken, som præsten afholder bagefter. Christian for-
tæller, at prædiken er en ‘refleksion’, som tager udgangspunkt 
i evangelieteksten og drager paralleller til kantaterne. “Den del 
af det, synes jeg, er meget interessant. Når man læser teksterne 
i kantaterne, er der nogle af dem, som virker meget tungt og 
mørkt på os i dag. Og derfor er det meget interessant at få et 
nutidigt bud på tekstuniverset. Hvad betyder det her for os i 
dag? Og hvorfor skrev man sådan dengang?” 
 Afhængig af de valgte værkers længde kan der efter præ-
diken være endnu et værk, inden præsten lyser velsignelsen. 
Hele forløbet rundes af med endnu et Bach-værk. I stedet for 
at opføre blot én kantate, sådan som man gjorde ved en guds-
tjeneste i Leipzig, sættes flere værker sammen i programmet. 
Det kan give et problem for afslutningen af forløbet: “Vi har 
jo musik gennem hele forløbet, så det er nogle gange en udfor-
dring i at finde en god slutsats. Hovedparten af Bachs kantater 
slutter med en ret stilfærdig koral, hvilket jo også kan være fint 
i vores sammenhæng, men det er jo ikke altid det passer godt 
med dagens tekst, dagens tema eller det, man gerne vil opnå 
med den dag”. For at skabe en afbalanceret form gør Christian 
sig overvejelser om både det tekstlige og musikalske forløb. 
Han ser forløbet som en samlet helhed, hvor der slås en musi-
kalsk stemning an. “Som oftest afholder vi vores arrangementer 
på dage, hvor man gerne vil slutte med noget, som har en festlig 
karakter. Det sker, at vi har noget, der er mere indadvendt. Men 
når man har sådan et forløb, så vil man også gerne have, at alle 
musikere er i sving til sidst. Der er her, hvor koncertdelen af 
formen dikterer nogle ting.”
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Udforskning af opførelsespraksisser
De ti års virke har givet megen erfaring med opførelsen af Bachs 
musik. På spørgsmålet om, hvordan ensemblet har udviklet sig 
gennem tiden, slår Christian netop ned på opførelsespraksis. 
Således har ensemblet haft fokus på, hvordan besætningen sam-
mensættes på den bedste måde for at honorere musikken ud fra 
de forhold ensemblet har i Enghave Kirke. 
 De, der beskæftiger sig med opførelsespraksis i Bach vokal-
musik, vil vide, at forskere og udøvende musikere gennem tiden 
har diskuteret, hvor mange sangere, der deltog i de opførelser, 
som Bach selv stod i spidsen for. Selv om vi ved, hvor mange 
sangere han havde til rådighed, ved vi stadig ikke med sikker-
hed, hvordan han ville disponere over dem. Hvilke passager 
blev udført af solister, og hvilke passager blev fordoblet af flere 
sangere? Christian kalder det et “brandvarmt emne” at se på, 
hvordan man fordeler soli overfor ripieni  (den italienske beteg-
nelse for det orkestrale ‘fyld’, som udføres af flere musikere), og 
det er netop noget, der optager Enghave Barok. Bachforskerne 
såsom Joshua Rifkin og Andrew Parrott har udviklet teorier 
om, hvordan Bach mon gjorde. 
 “Jeg læste på det tidspunkt Andrew Parrotts bog The Essen-
tial Bach Choir, som beskæftiger sig med den praktiske side af 
teorien. Han har simpelthen prøvet det af i praksis og vide-
regiver nogle af sine erfaringer. Det var en vej, som vi næsten 
blev nødt til at prøve af, fordi vores tilgang i sin grundform er 
kammermusikalsk. Vi har én på hver stemme i orkestret, også 
strygerne, hvor Bach med sikkerhed har haft tre-fire på hver
violinstemme. Derfor har vi nu det seneste år arbejdet med en 
model, hvor vi har haft fire vokalsolister og et ekstra kor med 
fire sangere med solistmateriale.” 
 “Man kan se i Bachs tidlige værker, hvordan han bruger soli-
sti og ripieni, hvor ripieni-sangerne stiger af og på. Det kan man 
direkte aflæse af partituret. Typisk er en korsats bygget op med 
et orkesterforspil, og så bygger satsen op nedefra, måske med 
continuo og sangere eller med continuo, sangere og enkelte 

instrumenter, som spiller med. Og så er der typisk en anden 
gennemgang, hvor der er mere orkester på. Og det er så dér, 
han i de tidlige værker sætter de ekstra sangere ind. Simpelthen 
som en klanglig farve og en klanglig forstærkning.”
 “Vi har også haft koncerter med kun fire solister ‒ altså 
uden ripieni-sangere. Og vi har gjort os den erfaring, at i nogle 
værker går det fint”, fortæller Christian, men forklarer, at der 
knytter sig specielle udfordringer til de såkaldte koralkanta-
ter. Her har Bach ofte en sats, der baserer sig på en cantus fir-
mus-melodi, en fast stemme, som i lange nodeværdier præsente-
rer en koralmelodi, typisk melodien fra en salme. Typisk ligger 
koralmelodien i sopranen, og med kun én sanger, kommer 
stemmen til at mangle noget klanglig fylde. “Når man ser på de 
værker, har Bach typisk fordoblet stemmen med et horn eller 
en obo, og det giver noget fylde.” Ud fra idéerne om, at Bach 
anvender ripieni-sangere som klanglig fordobling, har ensem-
blet forsøgt sig med nogle cantus-firmus-sangere, som synger 
med på koralmelodien. Og det synes Christian har fungeret 
aldeles glimrende. “Der findes det særlige akustiske fænomen, 
at hvis du har én sanger, der synger en melodi ved en vis lyd-
styrke, og hvis du stiller en anden op ved siden af, som synger 
nøjagtig det samme ved den samme lydstyrke, så får du ikke 
dobbelt så meget lyd. Der skal tilføjes mange flere gange så 
meget lyd, før man opfatter det dobbelt så kraftigt. Og det er 
også derfor, at forskellen på, om man har 8 eller 12 sangere, 
ikke er voldsom stor. Den ér der, men det er ligeså meget en 
forskel i klangfarven. Hvis nu vi skal opføre sådan en koral-
kantate, og vi ikke lige har det horn, som fordobler koralmelo-
dien, til rådighed den søndag, er jeg ikke så bleg for at undlade 
hornet. Man kan se på den måde, Bach selv bruger sin musik, 
at han former den efter omstændighederne. Ikke forstået på 
den måde, at man bare frit kan omarrangere Bachs musik ‒ for 
det gør vi ikke ‒ men der er nogle områder, hvor man godt kan 
være fleksibel uden at miste substansen. Det er ikke partitur-
musik i den forstand, som moderne kompositionsmusik er.”

Enghave Barok anno 2015. Foto: Palle Smith-Petersen
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Men hvilke former for frugt bærer ensemblets eksperimente-
rende attitude? “Vi har haft både gode og dårlige erfaringer 
med det. Vi har lært nogle ting: hvad der fungerer, og hvad 
der ikke fungerer for os. Jeg vil på ingen måde påstå, at det er 
sådan Bach har gjort, for det er nogle helt andre forhold, han 
har haft, også med hensyn til akustik og til, hvor musikere er 
placeret.” Netop musikernes opstilling i kirken giver mange 
forskellige muligheder, som skal afprøves. Et billede fra Bachs 
tid viser, hvordan sangerne var inddelt i kor, som var placeret 
forskellige steder i rummet. “Det har vi arbejdet med for at 
skabe en dynamisk variation i placeringen. Det har egentlig 
fungeret klangligt godt, men det er vanskeligt kammermusi-
kalsk at arbejde med. Så vi er slet ikke færdige med det”, siger 
Christian og afslører dermed, at vi ikke har set og hørt det 
sidste til Enghave Barok og deres eksperimenter med Bachs 
kirkemusik.

Ironisk                       distance?
Glæden ved musikken stråler ud af ensemblet, og sammen 
med begejstringen følger også en vis portion humor. Ud over 
relevante koncertoplysninger prydes deres facebook-side 
af det ene vittige Bach-billede efter det andet, for eksempel 
Bach, der vasker op. Hvorfor denne tilsyneladende ironiske 
distance? “Vi har den tilgang, at vi ikke tager os selv så alvor-
ligt, men vi tager Bachs musik alvorligt. Bach bruger symbo-
lik i sit tonesprog på en meget finurlig måde ‒ jeg synes, at 
der er noget humor i den måde, han går til det på samtidig 
med, at det er alvorligt. Det er ikke pjank. Man kan tillade 
sig det, når man tager det, man laver, alvorligt. Vores brug af 

humor skyldes jo helt klart, at vi har et ønske om at formidle 
bredt. Et ønske om at tage afstand til den alvorlige tilgang til 
at gå ind og høre klassisk musik. Man behøver ikke lægge sit 
ansigt i rynkede folder.” Men Christian forsikrer, at vi ikke 
kan forvente humoren og det ironiske element bliver en del 
af opførelserne. “Det vil højest snige sig ind på forsiden af 
programmet, hvor plakaten er gengivet”, ler Christian og 
hentyder til den fødselsdagsgudstjeneste, som Enghave Barok 
afholdt i 2010 i anledningen af Enghave Kirkes 50-årsjubi-
læum. Her brugte man det ikoniske maleri af Bach, hvor han 
stolt holder nodemanuskriptet til en kanon i hånden. Papiret 
var til lejligheden skiftet ud med et Dannebrogsflag. 

Hvad fremtiden bringer
Nye projekter er i støbeskeen, og når dette blad er udkommet 
har tonerne fra ensemblet netop lagt sig. Men senere på året er 
der atter mulighed for at være med i Enghave Kirke. Som sæd-
vanlig forenes nysgerrighed med fingerspidsfornemmelsen for 
opførelsespraktiske detaljer. “For øjeblikket er jeg ved at lægge 
sidste hånd på resten af vores repertoire til 2016. Det er blevet 
nogle rigtig gode programmer med skønne og spændende 
værker” fortæller Christian og fortsætter: “Til vores projekt 
i maj skal vi bl.a. opføre Kantate 39 “Brich dem Hungrigen 
dein Brot”. Den blev komponeret til 1. søndag efter Trini-
tatis i 1726 og hører dermed til Bachs tredje kantateårgang. 
Der fandt muligvis en senere opførelse sted på den tilsvarende 
søndag i 1732. På det tidspunkt befandt en større gruppe pro-
testantiske flygtninge sig i Leipzig, som var blevet drevet på 
flugt fra Salzburg. Dette forhold, kombineret med kantatens 
opfordring til at dele med den fremmede og dem, som intet 
har, har givet kantaten tilnavnet “Flygtningekantaten”. Det er 
da også det seneste års flygtningestrømme til Europa, som er 
anledningen til, at vi i Enghave Barok syntes, det var på sin 
plads at programsætte denne kantate netop nu, fordi dens bud-
skab er særdeles aktuelt. Ved samme program opfører vi Kan-
tate 194 “Höchsterwünschtes Freudenfest”, der indeholder 
nogle interessante udfordringer omkring tonehøjden på den 

Billedet viser, at man på Bachs tid nogle gange placerede to kor af sangere 
adskilt fra hinanden. I midten ses solistkoret (fire unge sangere) og til højre 
ses ripieni-koret. Billedet er fra Freiberg, som ligger ca. 60 km fra Leipzig.

Med hjælp af Photoshop har Enghave Barok 
fået Bach til at kippe med Dannebrog
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ENGHAVE BAROK 
KOMMENDE KONCERTER

Søndag 9. oktober 15.00
BWV 96 “Herr Christ, der einge Gottessohn”
BWV 107 “Was willst du dich betrüben”
BWV 180 “Schmücke dich, o liebe Seele”

Søndag 20. november 15.00
BWV 105 “Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht”
BWV 115 “Mache dich, mein Geist, bereit”
BWV 116 “Du Friedefürst, Herr Jesu Christ”

STED: Enghave Kirke, Sønder Boulevard 120
1720 København V - overfor Enghave S-station

www.enghavebarok.dk
www.facebook.com/enghavebarok

Lyt til Enghave Barok online:
www.soundcloud.com/enghave-barok

en faders forklaring
I den tidlige musiks noder er der flere tegn end Custos-tegnet, som nutidens musikere er nødt til at kende. Her er J. S. 
Bachs forklaring i den lille nodebog, han i 1720 skrev til sin ældste søn, 10-årige Wilhelm Friedemann.  /sf

såkaldte kammertone, altså det antal svingninger som tonen 
A har. I dag spilles de fleste Bach-kantater i en kammertone, 
som klinger en halv tone lavere (415 Hz), end den moderne 
kammertone (440 Hz), som moderne instrumenter stemmer 
i. Men det duer simpelthen ikke til denne kantate. Der er en 
basarie som ligger ekstremt højt, hvilket Bach helt sikkert har 
valgt på grund af teksten “Was des Höchsten Glanz erfüllt”. 
Vi ser ingen andre steder hos Bach, at han komponerer SÅ 
eksponeret for sine sangere. Når man dykker ned i kantatens 
historie, viser det sig, at den oprindelig blev opført i forbin-
delse med en orgelindvielse i Strömthal 2. november 1723. 
Her var praksis at bruge “Tiefe Kammerton”, der klingede en 
hel tone lavere (392 Hz), end vores moderne kammertone. 
Og så falder brikkerne på plads. For at kunne opføre den har 
vi derfor måtte låne os frem, blandt vores netværk i Europa, 
til tre franske barokoboer der stemmer i 392 Hz. Violiner og 
viola medbringer hver to instrumenter, for de andre værker, 
vi opfører ved samme lejlighed, skal opføres i 415 Hz, og det 
det er umuligt at få instrumenterne til at stemme ordentligt, 
hvis der skal stemmes så meget om på kort tid. Cello, violone 
og orgel spiller til gengæld i 415 Hz, men efter noder, som er 
transponeret en halv tone ned.”
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DEN STORE NYE FESTIVAL FOR 
TIDLIG MUSIK I NÆSTVED

Endelig er Næstved Early Music Festival fremme ved målet – en tre-dages festival med 13 arrangemen-
ter i samarbejde med Jordi Savall. Overskriften er: L’Amour et la Paix – Kærligheden og freden, Fransk 
musik fra 1650-1750.

af Steen Frederiksen

CUSTOS 2/2016

Næstved Early Music Festival er stort set én mands værk, nemlig 
Peter Stevnhoved, tidligere manager for Concerto Copenha-
gen. Efter at hans kone fik præsteembede i Næstved og familien 
flyttede til Vestsjælland, tog Peter Stevnshoved fat på at reali-
sere sin drøm: en stor, højkvalitets festival for tidlig musik med 
ingen mindre end spanske/katalanske Jordi Savall som artist 
in residence. Stevnhoved skabte en imponerende interesse for 
tidlig musik i den aktive provinsby: han arrangerede en række 
koncerter med Concerto Copenhagen, Peter Spissky og hans 
Camerata Øresund, Via Artis Konsort, Den danske Degen 
Duo, Trio Musica Mentis, norske Barokksolisterne, Ars Nova 
Copenhagen samt Ensemble Authentia. Koncerter som den 
gamle middelalderby har oplagte lokaliteter til: Sankt Peders 
Kirke, Sankt Mortens Kirke, Herlufsholm Kostskoles Kirke, 
Kompagnihuset fra renæssancen og desuden Gavnø Slotskapel, 
Næsbyholm Slot.
 Masser af koncerter har Næstved Tidlig Musik Festival 
arrangeret de sidste par år. Dermed er det lykkedes at gøre 
usædvanligt mange af byens indbyggere interesserede i den tid-
lige musik – især barokmusikken – så der nu er ikke mindre 
end 280 medlemmer af foreningen. Én lang festival indtil nu, 
kunne man sige, men altså også en årelang publikums-opbyg-
ning til den 3-dages festival, der finder sted i weekenden fredag 

den 19. til søndag den 21. august i år.
 Hvordan får man så mange mennesker til at melde sig ind i 
en forening for tidlig musik? Det gjorde man i Næstved ved at 
finde spændende og skiftende koncertsteder, ved at starte med 
den kendte og elskede barokmusik, ved at kombinere koncer-
terne med mad og vin og frem for alt ved at markedsføre det 
hele på en begejstret, letforståelig måde.

Festivalen i august
Ikke mindre end 13 arrangementer rummer festivalen, deraf 
hele fire koncerter med Jordi Savall (plus et interview med 
ham). Overskriften Fransk musik fra 1650-1750 er hans fortje-
neste – og dermed en række musikoplevelser, vi ikke er vant til 
her til lands. Fransk tidlig musik er alt for sjælden på danske 
tidlig musik koncerter – måske kan festivalen blive en renæs-
sance for vores forhold til den franske musikkultur. 
 Højdepunktet bliver en koncert med orkester og kor lørdag 
den 20., hvor Savall dirigerer Charpentiers store Te Deum. Hvis 
man ikke kender musikken, kender alle i hvert fald begyndel-
sen af den, for det er den, EBU (European Broadcasting Union) 
bruger som kendingsmelodi. 
 Festivalorkestret under ledelse af Peter Spissky åbner 
herlighederne fredag eftermiddag – med en suite fra Lullys 
komedie-ballet Borgeren som adelsmand, orkestersuiten Flori-
legium Secundum af Georg Muffat (han var også født fransk, 
hvis nogen skulle være i tvivl) og en suite fra Lullys musik til 
Molières komedie Amphitryon. En time senere kan publikum 
begynde en tre timers vandring i Næstveds gamle bydel, hvor 
der fire steder er mad og drikke samt musik med forskellige 
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grupper. Fredagen slutter med en times gambe-koncert i Skt. 
Peders Kirke, hvor Jordi Savall spiller solo.

Lørdagens fem franske koncerter
Festivalens anden dag byder på middagskoncert med vokalmu-
sik omkring det nye Svaleredeorgel i Skt. Peders Kirke og efter-
middagskoncert i Herlufsholm Kirke med ensemblet Accade-
mia Dei Dissonanti under ledelse af oboisten Antoine Torun-
czyk. Torunczyk kender vi bl.a. fra samarbejdet med Concerto 
Copenhagen (han spiller Bachs obokoncert på en CoCo-cd) og 
ensemblet indgår også i Festivalorkestret. 
 Senere på eftermiddagen spiller Camerata Øresund i Skt. 
Mortens Kirke – musik i fransk stil, komponeret af danske 
komponister! Spændende, hvad det bliver for nogen. Om afte-
nen i Skt. Peders Kirke dirigerer Jordi Savall så kor og festi-
valorkester i bl.a. Marc-Antoine Charpentiers Te Deum fra ca. 
1690, og bagefter er der midnats-solokoncert med en endnu 
ikke offentliggjort solist i byens anden store gotiske kirke.

En fransk højmesse
Søndagen begynder med “fransk højmesse” i Skt. Peders Kirke 
– en liturgisk højmesse, hvor der indgår to franske messer eller 
motetter – under ledelse af den norske organist Bjørn Andor 
Drage, som også sidder ved kirkens nyrestaurerede orgel.
 Om eftermiddagen er der to koncerter: I Herlufsholm 
Kirke trio-musik spillet af norske Rolf Lislevand (lut, vihuela, 
barok guitar), den italienske cembalist Luca Guglielmi og Jordi 

Savall – den koncert bliver nok et af festivalens absolutte høj-
depunkter. 
 Efter den koncert må det dedikerede publikum haste ind 
i Næstved by igen for at være med til finale-koncerten, hvor 
Festivalorkestret og Peter Spissky serverer ouverturer og suiter 
af Jean-Philippe Rameau – bl.a. fra operaerne Dardanus og 
Platée.

Fremtiden
De tre dages tidlig-musik festival er et kostbart arrangement 
at gennemføre. Sponsorer og fonde har naturligvis bidraget til 
festen, men billetpriserne er alligevel ikke små. Forhåbentlig 
holder bukserne, så det er muligt at lave festival igen om et par 
år. I hvert fald fejler idéerne, viljen, optimismen og begejstrin-
gen for tidlig musik ikke noget i Næstved.

Accademia Dei Dissonanti

Antoine Torunczyk

Orkesterkoncert i Skt. Peders Kirke
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anmeldelse

ESCARRAMÁN ‒ SJÆLDEN BLANDING AF 
FINKULTUR, HUMOR OG LYSTIGHED

af Christian Hildebrandt

En opera comics kalder ensemblet Via Artis Konsort forestillingen 
Escarramán, der kunne opleves på Hofteatret ved Christiansborg i 
dagene 14.-17. april efter tidligere på foråret at have spillet på Den 
Fynske Opera i Odense og Musikkens Hus i Aalborg. Betegnelsen 
opera comics (tegneserieopera) leder tanken hen på operagenrens 
historiske opspaltning i opera seria og opera buffa ‒ henholdsvis 
alvorlige og komiske operaer. Ensemblet beskriver også Escarramán 
som en pastiche-opera, og den er da også både en nyskabelse og en 
revitalisering af gamle kunstformer.
 Fire sangerinder, en flamencodanser og et seks mand stort baro-
korkester indtager scenen, prægtigt klædt i dragter som hensætter 
os til svundne tider og steder. Den næste halvanden times tid ‒ med 
indlagt pause ‒ kastes vi ud i 10 tableauer med en blanding af stolte, 
spanske arier, inciterende folkelige sange, recitativer, danseopvisnin-
ger og snurrige indfald af skuespilsmæssige påfund, som kan lede 
tanken hen på commedia dell’arte.
 De 10 tableauer bindes sammen af historien om den fattige, 
spanske hofmusiker Juan de Vado, projiceret på bagtæppet som teg-
neserie ‒ en graphic novel i en blanding af klassisk ligne claire stil 
og farvemættet ekspressionistiske portrætter. Tegningerne, der også 
fungerer som kulissebaggrund for ensemblets musikalske situatio-
ner, følges af en fortællerstemme fra oven, hvorfra vi får handlingen 
som en blanding af en fiktiv historie, historiske fakta og samtids-
kilder med muntre, lakoniske og frivole detaljer om 1600-tallets 
stærkt klassedelte bysamfund.
 Det er også fra fortælleren, vi får introduceret de forskellige 
musikalske og dramatiske indslag. Det sker med grundige beskri-
velser af stilarter, genrer, titlernes betydning samt musikkens oprin-
delse og brug i samtiden. Det er tydeligt, at Via Artis Konsort bræn-
der for at fortælle sit publikum om den historiske musik og har et 
dannelsessigte med i fortællingen. Der er en særegen dobbelthed i 
forestillingens frivole musikalske udfoldelse og handling over for 
den sagligt redegørende historiske indføring i tiden og ånden.
 Ensemblet emmer af historisk opførelsespraksis, hvor barok-
kens dansemusiks improvisatoriske og fabulerende elementer bliver 
taget med en fin blanding af munter frihed og kærlig omsorg. Den 

virtuose kunstmusik lever med overraskende lethed sammen med 
bramfrie udfoldelser, som blandt andet skal vidne om guitarens 
indtog som allemandsinstrument. En sjælden blanding af finkultur, 
humor og lystighed, hvor ingen af delene lukrerer med ironi på 
hinanden.
 Ensemblets udvidede continuogruppe med gambisten Mogens 
Rasmussen, cembalisten Poul Udbye Pock-Steen, cuatroisten Erne-
sto Manuitt Hernández og harpenisten Flora Papadopoulos førte i 
scenens højre side de mest “rene” musikerroller og demonstrerede 
Via Artis Konsort som et virtuost barokensemble.
 I midten huserede guitaristerne Felipe Sanchéz Mascuñano og 
Jens Viggo Fjord, der også trådte i karakter som skuespillere over 
for de fire meget forskellige sangerinder i scenens venstre side. San-
gernes vidunderlige individualitet, ikke bare stemmelejemæssigt og 
dramatisk, men også sangstilmæssigt er et vitalt element i forestil-
lingen. Elegisk-dramatiske Marta Infante, glansfulde María Alta-
dill og flamencosangeren Hilde Karlsen, som i særlig grad antog en 
skuespillerrolle på scenen. Hilde Karlsen oplevede vi blandt andet 
i samspil med flamencodanseren Julie Andkjær Olsen, der som 
den eneste ikke tog fast ophold på scenen, men trådte ind med 
jævne mellemrum og skabte en helt ny og meget stærk dimension i 
forestillingen. Den fjerde sanger, Monica Stevns-Lorentzen, har en 
særlig rolle ved at udføre de forbindende recitativer, nykomponeret 
af Poul Udbye Pock-Steen i passende barok stil.
 Dramatisk står tegningerne i deres tavshed og ubevægelighed 
som kulisse i kontrast til især sangernes og den karismatiske flamen-
codansers optræden. I begyndelsen kan det være svært at få historien 
til at blive levende i de skiftende billeder. Men på ejendommelig vis 
trylles man efterhånden ind i historien, og tegningerne får liv af 
musikken og glider i ét med de optrædende på scenen. Tableauerne 
bliver mere og mere intense, men alligevel lykkes det forestillingen 
at gøre tegneserien til stykkets hovedhistorie.
 Og det var som nævnt historien om hofmusikeren Juan de Vado 
‒ taget fra den historiske musiker Juan del Vado, hvis liv man i 
øvrigt intet rigtig ved om. Det er både en tragisk historie om ade-
lens skalten og valten med de fattige musikere, som for at overleve 
fører en blakket tilværelse ud og ind mellem hoffets fine gemakker 
og gadens luskerier, hurtige penge og mange fristelser.
 Dette dobbeltlivs mørkeste sider personificeres af Juans alter 
ego Escarramán, hvis tilstedeværelse og rolle dog kun antydes i 
handlingen. Bag denne noget uanselige titelrolle gemmer sig også 
en historisk, mytisk figur i form af en berygtet kriminel fra Sevillas 
underverden omkring år 1600, som også har lagt navn til en erotisk 
provokerende ‒ og forbudt dans.
 Escarramán-figuren har op gennem historien forplantet sig til 
poesi, musik og teater, så personen bag den kan siges at være sti-
liseret til et generelt begreb for underverdenens dragende kraft og 
modbillede på den herskende klasses kyniske udnyttelse af folket. 
Det er kampen for at slippe bare nogenlunde helskindet forbi disse 
to ødelæggende magter, som er den dramatiske kerne i forestillin-
gen, og selvom det går både op og ned for den gode Juan de Vado, 
så finder han nok et smuthul ud af sin kattepine et sted.
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I seneste nummer af Custos fangede vendingen “af blivende værdi” 
mit øje. Den stod i anmeldelsen af Søren Schausers spændende 
bog om europæisk musiks historie, og vendingen blev anvendt i 
forbindelse med den tidlige operas historie. Schauser abonnerer 
ifølge anmelderen på det velkendte synspunkt, at alle operaeksperi-
menterne før Monteverdi ikke er “af blivende værdi”, og det er der 
jo unægtelig mange der har ment.
 I et blad som dette kommer man nu nok ikke uden om at stille 
spørgsmål ved den slags synspunkter. Dels viser alle historiske udblik 
over den slags æstetiske vurderinger (uanset kunstart: musik, littera-
tur, billedkunst, film) at det der var gårsdagens “blivende værdi”, er 
inderligt ligegyldig for morgendagen. Dels er netop vi, der er interes-
serede i “gammel musik”, præcis sådan nogen, der sidder med sære 
esser i ærmerne, musik som ingen har hørt om, men hvis “blivende 
værdi” vi er klar til at forsvare til sidste dråbe i blækprinteren. Derfor 
vil jeg gerne her bryde en lanse for i hvert fald én af Monteverdis 
forgængere: Giulio Caccini (ca. 1545/50-1617).
 Historien bag Caccinis opera Euridice er ikke specielt køn; lige 
så fantastisk en komponist Caccini er, lige så ubehagelig en person 
(rent ud sagt) synes han at have været i mange menneskelige hen-
seender. Jeg skal ikke vælte mig i hans svagheder her, men én af 
dem ‒ hans ærgerrighed og jalousi mod andre komponister ‒ er 
drivende i værkets historie.
 Anledningen til at operaen blev skrevet, var at storhertugen 
af Firenze, Ferdinando de Medici (1549-1609), sidst i 1590’erne 
skulle gifte sin niece Maria (1575-1642) bort til Henrik IV af 
Frankrig (1553-1610). Som en festlig dekoration af anledningen 
fik komponisten Jacopo Peri (1561-1633) fra det eksperimente-
rende miljø omkring Camerata-kredsen til opgave at lave en opera. 
Hofdigteren Ottavio Rinuccini (1562-1621) skabte librettoen. 
Emnet var Orfeus’ nedstigning til underverden for at hente sin 
døde hustru Euridice; det var første runde med et emne der kom 
til at beskæftige operakomponisterne frem til vor tid. Interessant 
nok var titlen Euridice; Orfeus skulle såmænd komme til at lægge 
navn til ganske mange efterfølgere alene.
 Forskellige praktiske anledninger fik datoen for selve opfø-
relsen til at forskyde sig, og Peri havde problemer med at skaffe 
sangere nok til alle rollerne i Rinuccinis tekst. Til slut måtte den 
arme Peri henvende sig til sin kollega og rival ved hoffet, Giulio 
Caccini. Caccini rådede over nogle fremragende sangere (bl.a. dat-
teren Francesca (1587-1641), der selv senere blev en fortræffelig 
komponist), og dem ville Peri gerne låne. Det ville Caccini sådan 
set gerne gå med til, men “hans” sangere skulle kun synge hans 
musik, ikke Peris. Caccini skrev derfor de passager af værket som 
hans folk skulle synge, Peri bed i det sure æble ‒ og så blev operaen 
faktisk opført i Firenze 6. oktober 1600 som et miks af to rivalise-
rende komponisters musik. Maria og Henrik blev gift og drog til 
Paris, og dermed er de ude af historien.
 Den slags statsbegivenheder kunne godt fortjene publikation 
for at markere lejligheden; til syvende og sidst var et ægteskab af 
den art en solid fjer i hatten for en fyrste af Medici’ernes format. 
Peri ville gerne trykke den version som var blevet opført, dvs. halvt 
hans eget værk, halvt Caccinis, og storhertugen havde nok et par 

kroner til det projekt. Men igen kom Caccinis rivalisering imellem. 
Caccini skyndte sig at skrive al den musik han manglede, og ilede 
til trykkeren med det. Peri udgav i stedet den oprindelige udgave, 
nu kun med hans egen musik. Caccini kom naturligvis først.
 En heldig skæbne har bevaret begge tryk til vore dage. Vi er 
altså i den pudsige situation at vi kan studere hvordan to meget tid-
lige komponister inden for det der skulle blive til operatraditionen, 
behandler den samme tekst. Det er yderst lærerigt for nørder, men 
er der musik i det?
 Jeg tør ikke stå inde for Peri i den forbindelse. Han arbejder 
meget på samme måde som Caccini; man kan høre at de begge 
to er i tæt kontakt med det talte sprog i deres måde at kompo-
nere på. Men Caccinis musik har en umådelig evne til at tiltrække 
øret. Her er tale om en subtil minimalistisk måde at bringe ord og 
toner sammen på, en intim kunst der nok ikke kan bringes til live 
i et større operateater, men som til gengæld ‒ hørt i lige så intime 
omgivelser som originalen ‒ har mulighed for at bevæge dybt.
 Det partitur som Caccini bringer til torvs, rummer alene det 
sungne samt continuostemmen. Vi kan ikke vide med fuld sik-
kerhed om der var (eller var tænkt på) instrumentale indslag i 
opførelsen, men Caccini bringer ingenting og arbejder heller ikke 
med andet end en continuobaslinje med becifringer. Det lyder som 

“AF BLIVENDE VÆRDI...”
af Henrik Jørgensen

CUSTOS 2/2016



19 CUSTOS 2/2016

en vanskelighed for en opførelse, men samtidig kan man se denne 
nedbarbering af udtryksmidlerne som en gigantisk udfordring. San-
gerne er i den grad i fokus hele vejen.
 Caccini havde omkring år 1600 etableret sig som komponist 
i en helt ny stilart, den monodiske. Han kunne skrive flerstem-
migt, men det er i det skiftende spil mellem rytmisk-melodiske 
fraser og tekstrecitation at han lægger sin mest intense kunstneriske 
udfoldelse. Det er også denne stil der præger operaen. Der er flere 
traditioner der flyder sammen i Caccinis musik: han har en lang 
baggrundshistorie i frottola’en og generelt i traditionen for at digter-
værker blev kommunikeret mundtligt, ikke blot ved recitation, men 
også gennem reciterende sang over ostinattemaer eller over enkle 
melodiske formler. Vi taler her både om en linje i højkulturen og 
om en linje i populærkulturen, hvor beslægtede traditioner fandtes. 
Med i Caccinis bagage er også hans fornemmelse for rytmisk folke-
lig sang. I hans repertoire hører man ofte stærke rytmiske kontraster 
i form af tværrytmer i de tredelte dansemønstre: skift fra 6/4 til 3/2 
eller andre stærke og inciterende hemioldannelser. Det hele smelter 
sammen til en intim kunst, den enkelte sangers mulighed for at 
profilere sig gennem dæmpede, men farverige foredrag hvor tekst 
og musik arbejder snævert sammen.
 Den dramatisk orienterede talesang står ikke alene i Euridice; 
enkelte passager er strofiske sange, hvis melodier er små og korte, 
men samtidig fascinerende i deres modulationer. Det gælder f.eks. 
prologen, der med udgangspunkt i en G-dur-klang bevæger sig 
gennem en F-dur-klang direkte til en D-dur-klang og videre gennem 
a-moll tilbage til G. Effekten er magisk, og melodien lægger op til 
en fortsat kæde af improvisationer. Som kulmination på første scene 
får vi en lang korscene, hvor forskellige medlemmer af hyrdesel-
skabet udtrykker deres følelser i anledning af Euridices og Orfeos 
bryllup, hver gang afrundet med en dansant og livlig 5-stemmig 
sats, hvis tonalitet trods livligheden cirkler om en g-moll-sluttone. 
Det er simpelt hen en gedigen gang opera; de enkelte karakterer får 
deres udtryk, før de genforenes i den fælles stemning.

 Så er Caccinis værk virkelig ikke af blivende værdi? Undskyld 
at jeg endnu engang sparker ud efter den brave Søren Schausers 
formulering, men på mange måder tror jeg at man i samtiden har 
set Caccini som manden der for alvor brød vejen for den nye genre. 
Monteverdi overlevede Caccini med næsten 30 år og nåede at gøre 
sig gældende da operaen fik sit kommercielle gennembrud i Vene-
zia. Caccini skrev to operaer (den anden ‒ Il rapimento di Cefalo ‒ i 
1602), Monteverdi adskillige flere. Monteverdi skal bestemt ikke 
forklejnes, men uden Caccinis indsats havde vejen til startlinjen 
været betydelig længere for ham.
 Caccini var på mange andre måder en stilskaber. Hans mono-
diske kompositionsmåde satte sit præg på perioden og var på 
mange måder et langt mere radikalt brud med traditionen end 
Monteverdi, hos hvem mange af de polyfone kvaliteter fra 1500-
tallet levede videre. Caccini var forbilledet for den sene engel-
ske renæssancemusik (Robert Johnson, Richard Dering, Henry 
Lawes), og han var også stamfar til den strøm af charmerende små 
arier som eftertidens italienske komponister diverterede med. Han 
havde helt klart sin værdi. I vor tid er vi meget optaget af “gammel 
musik”, i hvert fald nogle af os. Men i praksis er det vanskeligt at 
finde en fornuftig plads i vore dages musikliv til de komponister 
fra gammel tid som arbejdede inden for nogle receptionssammen-
hænge som vor tid mangler paralleller til. Det rammer ironisk nok 
netop en musiker som Caccini. Han gør sig bedst hvis man har et 
par virtuose sangere og en lille continuogruppe foran et indsigts-
fuldt publikum i et intimt lokale. Det kræver ikke mange menne-
sker, men det kræver en frygtelig masse andet som vor tid ikke har 
for meget af: indsigt, indlevelse og åbenhed.

Caccinis “Euridice” findes i to udgaver på CD. Min favorit er den 
med Nicholas Achten og Scherzi Musicale, men udgaven med 
Rinaldo Alessandrini er heller ikke dum. På Youtube finder man 
en meget fin udgave hvor en facsimile af originalpartituret er indsat 
på billedsiden.

hidtil ukendt Händel-kantate (gen)opført
Forlaget Bärenreiter meddeler, at der 
d. 9. april i år fandt en opførelse af 
en hidtil ukendt kantate af Händel, 
“Tu fedel? Tu costante?”, sted. Det 
handler om en tidligere, men meget 
forskellig udgave af kantaten HWV 
171 med samme titel; kun den indle-
dende arie er den samme, mens de 
tre øvrige er helt nye. Besætningen 
er sopran, oboer, to violiner og bas-
so continuo, og værket har befundet 
sig i Ton Koopmans private samling. 
Det var da også ham, der forestod 
opførelsen, som foregik i Amster-
dam. Bärenreiter oplyser, at der er 
planlagt såvel en CD-indspilning 
som en nodeudgivelse af kantaten, 
som nu har betegnelsen HWV 171a.
/ht
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Tidlig Musik i Danmark

 – fornyelse af målsætning og bestyrelse

På den årlige generalforsamling den 13. april i foreningen 
Tidlig Musik i Danmark blev det enstemmigt besluttet at 
modernisere foreningens formål således:

Foreningen har til formål at fremme forståelsen og interessen for 
musik fra middelalder til tidlig romantik – fortrinsvis når musik-
ken spilles på originalinstrumenter. Foreningen virker desuden for 
viden om og forskning vedr. opførelsespraksis og instrumenter.

Desuden sagde foreningen farvel til to bestyrelsesmedlemmer, 
som efter en mangeårig stor indsats ønskede at trække sig til-
bage: Kassereren Jørgen Ulrik Fangel og næstformanden Gunn-
hild Tønder. Formanden udtrykte stor Tak og taknemmelighed 
til dem begge. Desuden havde to suppleanter p.g.a. tidspres 
ønsket at forlade bestyrelsesarbejdet – Camilla Bachhausen og 
Jennifer Dill.

Nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt: Solveig Wøldike, som 
ud over at være meget musikinteresseret også har en baggrund 
i regnskab og IT. Samt guitaristen Jens Overbye, som læserne 
måske bl.a. kender fra en stor artikel i Custos for et par numre 
siden. Desuden genvalgtes cembalisten Gilbert Martinez og 
revisor Ole V. Villumsen.

Hertil kommer en meget velkommen fornyelse og foryngelse af 
bestyrelsen med valget som suppleant af blokfløjtenisten Kir-
sten Aage, som for tiden er solistklasse-studerende på Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium.

Den nye bestyrelse ser altså således ud:
 Henrik Holm, formand
 Henrik Døcker
 Solveig Wøldike
 Jens Overbye
 Steen Frederiksen

Suppleanter:
 Kirsten Aage
 Gilbert Martinez

Inden disse begivenheder blev foreningens regnskab (se sidste 
nr. af Custos) godkendt og formanden Henrik Holm aflagde 
denne beretning om det forløbne år, som blev modtaget med 
både spørgsmål og bifald:

Bestyrelsen
Ved generalforsamlingen den 15.4.2015 blev der afholdt valg 
til formandsposten, idet Pernille Petersen fratrådte. Desuden 
var der to ledige bestyrelsesposter. Bestyrelsen har i den for-
løbne periode bestået af: Henrik Holm, formand, Gunnhild 

Tønder, næstformand, Jørgen Ulrik Fangel, kasserer, Steen Fre-
deriksen og Henrik Døcker. Desuden har der været tre supple-
anter, Gilbert Martinez, Camilla Bachhausen og Jennifer Dill.
Der har i løbet af perioden været afholdt 4 bestyrelsesmøder.

Foreningens formål
Foreningens formål har været til diskussion i bestyrelsen, hvil-
ket har medført et ændringsforslag i formålsparagraffen. Vi vil 
hermed forsøge at ramme en bredere gruppe af personer, der 
holder af og dyrker den tidlige musik. Dette ses også af en defi-
nition af begrebet til at omfatte al musik frem til den tidlige 
romantik.

Koncerter
Der har været afholdt 3 koncerter i foreningens regi, alle i 
efteråret. Den 17.9. spillede Allan Rasmussen cembalosonater 
af Wilhelm Friedemann Bach i Reformert Kirke. Den 8.10 
var der koncert samme sted med Agnethe Christensen og 
Leah Stuttard, “Book of H/ours – Timernes bog” var kon-
certens titel. Endelig spillede Bastard Barok koncerten “Ikke 
i min baghave” i Hans Egedes Kirke den 22.11. Foreningen 
har ikke søgt penge til koncerter i 2016, da der har manglet 
personlige ressourcer til at gennemføre koncerterne. Det er 
dog planen at få genoptaget TMDKkoncerterne og at få lavet 
koncerter i Jylland, hvilket har været efterlyst af Århusianske 
medlemmer. 

Custos
Custos har fra og med december nummeret skiftet redaktør. 
Allerede i maj meddelte Hans Tjalve, at han ikke ønskede at for-
sætte som bladets redaktør. Bladets redaktion har hidtil bestået 
af Hans som eneansvarlig redaktør og medarbejder. Björn Ross 
har haft ansvar for opsætningen af bladet. Der er foretaget en 
ændring af redaktionen, som nu består af Bjarke Moe, der er 
redaktør, og de to bestyrelsesmedlemmer, Steen Frederiksen og 
Henrik Døcker, samt Hans Tjalve som medlem af redaktionen. 
Björn står stadig for opsætningen af bladet. En kraftig udvi-
delse af redaktionen, der signalerer, hvor stor vægt bestyrelsen 
lægger på bladet, som foreningens “fyrtårn”. Det har tidligere 
været kritiseret, at Custos udkom senere end annonceret, med 
det til følge at annoncer kunne være uaktuelle. Dette er der 
rettet op på. Både december- og martsummeret er kommet til 
tiden. Det er også lykkedes at lave et mere alsidigt blad, der 
tilgodeser et bredere publikum. Vi har haft fokus på et problem 
med, at der tilsyneladende var et vist omløb af gratis blade. Det 
mener vi, at have fået styr på, idet reglerne nu er, at der kun 
undtagelsesvist og i PR-øjemed må foræres blade væk. Dette 
skulle så gerne afstedkomme et løssalg, hvilket vi endnu har til 
gode at se.
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Økonomi
Foreningen har en nogenlunde stabil økonomi, men det kan 
ikke skjules at der ikke er langt fra succes til fiasko. Hvilket 
skal forstås på den måde, at vi er fuldstændig afhængige af dels 
medlemstallet, dels tilskud fra Statens Kunstfond til Custos. 
Der skal helst være mindst 150 medlemmer, hvilket der ikke er 
lige nu, hvor tallet er godt 140. De sidste 10 skulle det dog nok 
være muligt at få med. Derudover har bestyrelsen selvsagt en 
ambition om at udvide medlemstallet yderligere. Tilskuddet til 
Custos fra Statens Kunstfond er 45.000 kr. i 2016, og et beløb 
i den størrelsesorden er også nødvendigt for at kunne holde 
Custos på det nuværende niveau. 

Kurser og ensembletræf
Der har været afholdt kursus i Aalborg 26.9. Jens Bauer var 
instruktør. I Århus har der været kurser den 5.12., den 6.2. 
og den 27.-28.2 med henh. Jens Bauer, Ingrid Garnæs og Ute 
Goedecke som instruktører. Både i Aalborg og Aarhus er kur-
serne velbesøgte.

I København er der holdt ensembletræf med Pernille Petersen. 
Pga. ringe tilmelding blev træffet flyttet fra den 4.11. til den 
3.11. Deltagerne var ensemblet “Pavanen”.

Der er været en del diskussion om prisen for at deltage i ensem-
bletræffet. Bestyrelsen har besluttet, at det skal koste 150 kr. for 
ikke medlemmer og være gratis for medlemmer. Diskussionen 
går nu på, om de 150 kr. har afholdt folk fra at deltage. En sag 
som den kommende bestyrelse vil tage sig af. Naturligvis med 
det formål, at få gang i deltagelsen igen.

Hjemmeside
Foreningens hjemmeside har ikke været særligt godt vedlige-

holdt, hvilket dels skyldes webmasterens ønske om at stoppe, 
dels at bestyrelsen ikke har gjort meget brug af den. Der er nu 
planlagt en ny hjemmeside i et format (Wordpress), der gør at 
flere kan redigere i den, og at vi ikke er afhængige af en web-
master.

Medlemsskaber
Der har været henvendelse fra AKKS (Amatørernes Kunst og 
Kultursamråd) og NORDEM (sammenslutning af organisa-
tion i Norden, der arbejder med tidlig musik), om vi ville være 
interesserede i medlemskab. Bestyrelsen har besluttet at melde 
sig ind i NORDEM, men ikke i AKKS. 

Kampagne for flere medlemmer
Der er i efteråret afholdt en kampagne for at få nye medlem-
mer, og for at få forhenværende medlemmer ind i folden igen. 
Denne kampagne har haft en vis succes, men vi må også kon-
statere, at det kun har opvejet det frafald, der jo også er i for-
eningen.

Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer
Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Gunnhild Tønder og 
Jørgen Ulrik Fangel. I har gjort et kæmpearbejde for foreningen 
og vil blive savnet. Ikke mindst vil jeg fremhæve Jørgens for-
billedlige kassererarbejde. Det er guld værd for en forening at 
have styr på finanserne og en altid opdateret økonomi, og det 
har Jørgen sørget for.

Også tak til Jennifer Dill og Camilla Bachhausen, der har været 
suppleanter i den sidste periode.

For referat: Steen Frederiksen

Musik af Telemann før TMDKs generalforsamling spillet af Jørgen Ulrik Fangel og Eva Tørning Svendsen, Henrik Holm, Lone Frølund, Bente Dahl 
(usynlig) og Ib Therkelsen
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Musikinstrumenter 
på internettet
MIMO - Musical Instrument Museums Online er en 
omfattende database med oplysninger og billeder af al-
verdens musikinstrumenter. I skrivende stunde inde-
holder sitet information om mere end 55.000 instru-
menter. Databasen er et samarbejde mellem de førende 
europæiske museer for musikinstrumenter. Projektet løb 
fra 2009-2011, og siden da har målet været at blive den 
primære indgang til information om musikinstrumenter 
bevaret i offentlige samlinger.
 Selve sitet giver mulighed for at søge efter instru-
menterne i databasen. Man kan søge på instrumentnavne 
eller blot gå på opdagelse i den store samling ved at ind-
kredse sin interesse efter forskellige kriterier: efter hvor 
instrumentet er produceret; efter navnet på instrument-
byggeren; efter instrumenttypen (overordnede kategorier 
såsom blæseinstrument, strengeinstrument, osv. eller un-
derordnede kategorier såsom fløjte, tromme, m.m.); eller 

Da vi i forrige nummer af Custos bragte nyheden om, 
at Nikolaus Harnoncourt var trådt tilbage efter et langt 
virke i musikkens tjeneste, lå det på ingen måder i kor-
tene, at vi så kort tid efter skulle omtale hans død. Masto-
donten endte med ‒ viste det sig ‒ at holde ud til det 
sidste. Han døde 5. marts 2016, kun tre måneder efter 
han havde sagt farvel til sit publikum. Hans død vakte 
genklang i snart sagt alle medier verden over. Her har vi 
samlet nogle citater fra nogle få af de mange nekrologer, 
som blev bragt i dagene efter nyheden.

Han beholdt hele livet en provokationsevne og et egensindigt 
mod, som kunne gøre hans musiceren meget udfordrende, 
nogle gange anmassende. Harnoncourts klang, tempo og 
dynamik strøg aldrig lytteren med hårene, og det vilde blik, 
han havde i øjnene, når han dirigerede, gjorde det nemt at 
stemple ham som excentriker. 
- Jens Cornelius (dr.dk)

NIKOLAUS 
HARNONCOURT 
(1929-2016)

Harnoncourts lange karriere faldt sammen med radikale 
udviklinger i opførelsen af musik fra alle æraer. Gennem 
denne periode blev tidlig musik mere etableret, og skellet 
mellem historisk og mainstream forsvandt gradvist. Harnon-
court var i centrum for denne transformation. Hans karriere 
faldt ligeledes sammen med aflivning af dirigenten i rollen 
som en frygtet tyran. Lige indtil sin død forblev han den 
fundamentale modsætning til dyrkelsen af den enevældige 
dirigent ‒ den eneste han anerkendte som “maestro” var sin 
frisør, udtalte han vittigt. Hans prøveforløb var kollegiale 
med musikerne som partnere.
- Barry Millington (The Guardian, oversat fra engelsk)

Og han udvidede hurtigt sit arbejde med det historisk bevid-
ste til wienerklassisk og romantisk musik. Sejrene med Mon-
teverdis operaer og Bachs passioner fik selskab af Mozarts 
komedier, Beethovens symfonier og endda musik af for 
eksempel Bruckner og Gershwin. Hans opsætning af Mozarts 
dejlige »Don Juan« ved Salzburg Festspillene i 2002 blev 
også operastjernen Anna Netrebkos gennembrud på verdens-
plan. 
- Søren Schauser (Berlingske)

Man kan ikke overvurdere Nikolaus Harnoncourts betyd-
ning. Hans livsværk er enormt, og det er hans skyld, at så 
mange dirigenter i dag fortolker klassisk musik med energi, 
vitalitet og al det teatralske liv, han gravede frem i sit arbejde 
med at finde og dyrke en levende og historisk informeret 
måde at spille musikken på. Hans energi, når han dirige-
rede, var legendarisk, og han var aldrig kedelig. 
- Thomas Michelsen (Politiken)

efter hvilke museer, der opbevarer instrumenterne.
 Hvert enkelt instrument vises i en post med et 
billede, oplysninger om dets tilblivelse (hvis den ken-
des), tekniske informationer og link til det museum, 
hvor instrumentet opbevares, og hvor der i flere tilfæl-
de findes flere oplysninger om det konkrete eksemplar.  
www.mimo-international.com 
/bm

CUSTOS 2/2016
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Gæt kodeordet og deltag i lodtrækningen om skønne CD’er, 
som tidligere har været anmeldt i Custos. Der trækkes lod om 
tre præmier: førstepræmien er fem CD’er, andenpræmien tre og 
tredjepræmien én CD. Send kodeordet i en mail til bjarke.moe@
gmail.com senest den 20. juli 2016 kl. 12.00. Herefter vil vin-
derne få direkte besked. Vindernes navne offentliggøres i næste 
nummer af Custos.

Quizzen i marts-nummeret
Kodeordet var DOLMETSCH
Arnold Dolmetsch (1858-1940) var en franskfødt musiker og 
instrumentbygger. Efter musikstudier i Bruxelles og London blev 
hans interesse for tidlig musik vakt, og han specialiserede sig i 
at rekonstruere instrumenter. Han etablerede et instrumentværk-
sted i Haslemere, England, hvor han byggede en bred vifte af 
instrumenttyper fra 1400- til 1700-tallet. Han havde en særlig 
lidenskab for blokfløjten, og han omtales ofte som hovedperso-
nen bag opblomstringen af dens popularitet i det 20. århund-
rede. Som resultat af sine interesser for den tidlige musik opstø-
vede han glemte værker, som i dag gælder som grundstammen 
i bl.a. det instrumentale repertoire, og han dokumenterede sin 
omfattende viden om opførelsespraksis i bogen The Interpreta-
tion of the Music of the XVIIth and XVIIIth Centuries (1915), 
hvori han systematisk analyserede og sammenlignede bevarede 
kilder til opførelsespraksis. 

Kryds og Terts

 




  






   

     

Arnold var blot én af flere medlemmer af Dolmetsch-familien, 
som interesserede sig for den tidlige musik, og her kan nævnes 
Helene (hans datter) og Elodie (hans anden hustru). Disse tre sås 
afbilledet i forrige nummer af Custos (s. 28) på et fotografi fra 
1895, hvor de optræder i Elizabethan Stage Society ‒ en sammen-
slutning med det formål at genopføre musik og skuespil fra anden 
halvdel af 1500-tallet. Arnold Dolmetschs eftermæle placerer ham 
som en markant skikkelse i genopdagelsen af tidlig musik i vor tid, 
og hans livslange engagement inspirerer stadig mange: Indtil for få 
år siden afvikledes eksempelvis den såkaldte Dolmetsch  Summer 
School, der tilbød kurser i opførelsespraksis af tidlig musik.

Vinderne blev:
1.-pris: Elsebeth Buch, Rødovre, vinder fem cd’er: Agostino Steffa-
nis Niobe. Regina di Tebe (3 cd’er fra Opus Arte CD9008), musik 
for tasteinstrument af Orlando Gibbons (Linn Records BKD 125) 
og dvd’en Il Giardino Armonico med italiensk barokmusik (Art-
Haus Musik).
2.-pris: Dorte Hansen, Harlev, vinder tre cd’er: Motetter af Clau-
dio Merulo (Brilliant Classics 95243), sonater for fløjte af Roberto 
Valentini (RAM 0701) og en dvd med European Union Baroque 
Orchestra under ledelse af Lars Ulrik Mortensen (ERP 6412).
3.-pris: Dina Wiberg-Jørgensen, Frederiksberg, vinder en cd med 
værker spillet på tasteinstrumenter fra Museum für Musikinstru-
ment der Universität Leipzig (Querstand VKJK 1240).

Quizzens kodeord består af to ord, det lodrette efterfulgt af det vandrette. Kodeordet er en engelsk betegnelse for en ensembletype, der var 
særligt udbredt i den tidlige barok.



24CUSTOS 2/2016

BAROKKE BROKKER: SANG OG KLANG
af Henrik Døcker

Komponister, som også var missionærer: 
Zipoli og Pedrini
Adskillige af baroktidens musikskabere var (som 
bl.a. beskrevet i Custos nr. 4/2015) præsteviet, og 
enkelte af dem virkede endog som missionærer. 
To af dem, begge italienere, er aktuelle på grund 
af cd-udgivelser. Mest eventyrlig er nok den til-
værelse, der blev Teodorico Pedrini (1671-1746) 
til del. Han blev optaget i lazaristordenen og 
virkede som præst i Rom, inden han godt 30 
år gammel af pave Clement XI blev sendt som 
missionær til Kina. Hans musikalske evner var et 
sideordnet motiv herfor, idet den kinesiske kejser 
havde ytret ønske om, at europæiske kunstnere, 
herunder musikere, kom til den forbudte by i 
den kinesiske hovedstad. Men det skulle tage 
ni år, inden Pedrini nåede frem! Sørejsen gik 
via Livorno, Toulon og Paris i Frankrig til Peru, 
Chile, Mexico, Filippinerne og Macao, hvorfra 
han endelig i 1711 ankom til Beijing. Han var 
den første ikke-jesuitiske missionær ved det kine-
siske kejserhof og kom til at tjene under tre for-
skellige kejsere, som han havde til opgave at spille 
cembalomusik for. Han forestod også konstruk-
tionen af et orgel til jesuiterkirken i Beijing og 
udarbejdede på kejserlig befaling en musiklære-
bog, der var påbegyndt af Pedrinis forgænger som 
europæisk musikpædagog portugiseren Tomás 
Pereira. Pedrinis privilegier ved kejserhoffet var 
imidlertid en torn i øjet på jesuitiske præster med 
rødder dér i en strid blandt europæerne om de 
såkaldte kinesiske riter ‒ det var spørgsmålet om, 
hvorvidt buddhistiske ritualer harmonerede med 
den kristne lære. Denne religiøse strid førte sågar 
til prygling og indespærring af Pedrini. Af hans 
kompositioner har kun godt et dusin overlevet. 
Tolv violinsonater fra hans op. 3 foreligger nu 
på Paladino Music’s pm 0057 indspillet med to 
amerikanske musikere, violinisten Nancy Wilson 

og cembalisten Joyce Lindorff, der har under-
vist i Shanghai og såmænd også sørget for, at 
såvel Pedrini som Pereira blev optaget i Groves 
berømte ti-binds musikleksikon.

Domenico Zipoli (1688-1726) stammede fra 
Prato ved Firenze, studerede kortvarigt under 
Alessandro Scarlatti i Napoli, siden under 
Pasquini i Rom, hvor han blev organist ved 
jesuiterkirken-kirken. Det var her han fuldendte 
sit mest kendte værk Sonate d’intavolatura 
(musik i tabulatur), knap 40 både verdslige og 
gejstlige værker for orgel og cembalo, netop 
den musikskat, italienerne Carlo Guandalino 
og Laura Farabollino på hhv. orgel og cem-
balo glimrende fremfører på Brilliants 2cd-sæt 
95212. Han havde da også komponeret to 
oratorier. Men i 1716 sluttede han sig til jesui-
terne, tog til Sevilla, hvorfra han sammen med 
andre 53 kommende jesuiter-missionærer via 
Cadiz med skib drog til det spanske kolonirige i 
Sydamerika, nærmere betegnet Argentina. Han 
stod umiddelbart foran en præstevielse, da han 
otte år senere døde af tuberkulose. Noget af 
hans kirkemusik er først i de senere år dukket 
op i Bolivia. Han var den mest betydningsfulde 
europæiske komponist, som valgte at drage til 
den nye verden i Latinamerika.

Vokalmusik fra det italienske
Bonifazio Graziani (1604-1664), der blev mere 
indgående omtalt i Custos nr. 4/2015, er atter 
aktuel på grund af udsendelse af Naxos’ cd 
8.573257 med 12 af hans kantater fra op. 25, 
gejstlig musik, som komponisten i øvrigt selv 
betegnede som motetter. De er for én, to og tre 
stemmer og ligesom de tidligere omtalte værker 
(to oratorier og fem motetter) førstegangsindspil-
ninger i fin fremførelse af Consortium Carissimi 

under amerikaneren Garrick Comeaux’ ledelse.

Bernardo Pasquini (1637-1710) er mest kendt for 
sine kompositioner for cembalo og orgel, men 
han skrev også rigtig meget vokalmusik, hvoraf 
Christophorus nu på CHR 77398 har udsendt 
hans smukke passionsoratorium La sete di Christo 
(Kristi tørst [på korset]). Eller som det hedder i 
præsentationen af cd’en: “en teologisk-filosofisk 
besindelse på det femte af Jesu syv sidste ord på 
korset”, nemlig “Jeg tørster”. Musikalsk er der her 
tale om et overgangsværk med sine deskriptive, 
madrigal-prægede elementer, idet oratoriet som 
helhed lægger sig mere op ad 1700-tallets musik-
stil. Pasquini hørte til den gruppe barokkompo-
nister, som nød godt af at stå under kardinalerne 
Pietro Ottobonis og Benedetto Pamphilis samt 
den svensk-fødte dronning Christinas protek-
tion i Rom – et privilegium han havde til fælles 
med Stradella, Corelli og Alessandro Scarlatti. 
Pasquini komponerede musikken til mange ope-
raer, der blev opført i hele det italienske område, 
men de fleste af hans kirkelige værker, oratorier 
og kantater er gået tabt.

Af Claudio Merulo (1533-1604) har Brilliant på 
cd 95243 udsendt 20 motetter fra hans Libro 
Primum, smukt sunget af Modus Ensemble, diri-
geret af Mauro Marchetti. Merulo skrev et større 
antal motetter, madrigaler og andre kirkelige 
værker, men er mest kendt for sine kompositi-
oner for orgel og cembalo. Det var herigennem 
han lancerede den form, der fik navnet stylus 
phantasticus, som er karakteriseret ved, at rolige 
passager i musikken afbrydes at hurtige forløb 
– en måde at skrive på, som fx Buxtehude også 
kom til at benytte i sine orgelværker. Merulo vir-
kede som organist ved Sankt Markus Kirken i 
Venezia og domkirken i Parma.
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Mærket cpo har på cd 777 957-2 udsendt 
værker af diverse renæssance-komponister med 
hovedvægt på Magnificat-motetter af Orlando 
di Lasso.  Han blev nærmere omtalt i Custos nr. 
4/2015. Lasso skrev angivelig 110 forskellige 
versioner af just Magnificat. De to her repræ-
senterede synges af det tyske kor Die Singpho-
niker fra München, som også giver stemmer til 
værker af Cipriano de Rore (1515/16-1565), 
Giachet de Berchem (c.1505-1567), Claudin 
de Sermisy (c.1490-1562), Anselmo de Reulx 
(c.1524-c.1557), Philippe Verdelot (c.1480 
-c.1530) samt det andet store renæssance-navn 
Josquin des Prez.

Attilio Ariosti (1666-1729) hører til rækken 
af barokkens frodige, rigt begavede skikkelser, 
som havde dette at komponere som en bibe-
skæftigelse i en spændende karriere, der også 
indebar en tilværelse som ordensbroder (ser-
vitterordenen) og rejsende diplomat ved for-
skellige europæiske hoffer. Ariosti kendes i dag 
mest for sine værker for viola d’amore, men 
komponerede tillige operaer, hvorfra 17 alt-
arier på Glossas GCD 923506 er hentet. Kon-
tratenoren Filippo Minecca synger ledsaget af 
Ensemble Odysee under Andrea Friggis ledelse.    
 Ariosti virkede en tid som kapelmester 
ved kurfyrstinde Sophie Charlotte af Bran-
denburgs hof. Det vakte opsigt, at en katolsk 
musiker var knyttet til et protestantisk fyr-
stehus, men Ariosti havde mange “strenge på 
buen” og blev således her bl.a ven med den 
tyske filosof Leibniz. Siden blev han med 
titel af minister den østrigske kejser Joseph 
I’s udsending til samtlige italienske fyrste-
huse. En tid som diplomat for den franske 
hertug af Anjou afløstes af et ophold i Eng-
land, der skulle vare over ti år – lige til hans 
død. Han spillede bl.a. i Händels orkester, 
blev medlem af Royal Academy of Music og 
knyttede vigtige kontakter. Som også under 
hans Wien-ophold komponerede han operaer, 
oratorier og kammermusik samtidig med, at 
han løste diplomatiske opgaver og underti-
den endog indgik i komplotter(!), som bragte 
ham en del fjender. Han tjente godt på sine 
kompositioner – ja han fik ord for at være den 
bedst sælgende komponist i Europa (gennem 
subskription).    

Af Antonio Bertali (1605-1669) foreligger nu 
på Ricercars RIC 367 hans stort anlagte orato-
rium, kaldet sepolcro, La Maddalena om Maria 
Magdalene, oprindelig en kvinde besat af syv 
dæmoner, en prostitueret og dermed synder, 
som angrede og siden sluttede sig til den lille 
gruppe af kvindelige disciple af Jesus, som også 
talte Jesu moder, Maria. En række andre itali-
enske komponister fra begyndelsen af det 17. 
århundrede har benyttet Maria Magdalene som 
motiv for deres musik, således Frescobaldi og 
Mazzocchi. Som vokalsolister høres sopranerne 
Deborah Cachet og Alice Foccroulle, mezzo-so-
pranen Luciana Mancini, tenorerne Reinoud van 
Mechelen og David Szigedvári, baritonen Nicolas 
Achten samt bassen Sönke Tams Freier, ledsaget 
af instrumentalisterne i Scherzi Musicali under 
Nicholas Achtens ledelse.
 En sepolcro blev først opført af det kejser-
lige hofkapel i Wien – det var komponeret til 
påskeugen (den stille uge). I det 18. årh. fort-
satte traditionen med så kendte mestre som Fux 
og Caldara. Bertali, der stammede fra Verona, 
var næsten hele sit liv knyttet til hoffet i Wien. 
Han skrev et betydeligt antal operaer, kirkelige 
og kammermusikalske værker, ikke mindst 
for violin. I det hele taget virkede en del itali-
enske komponister i Wien på denne tid. La 
Maddalena adskiller sig lidt fra andre oratorier, 
fordi den også indeholder vokale indslag af en 
række andre komponister: Claudio Monteverdi, 
Muzio Effrem, Alessandro Guivinazzo og Salo-
mone Rossi. 

Arcana giver på cd’en A393 et indtryk af den 
sangskat, som to store renæssancemestre, Giulio 
Caccini (1551-1618) og Jacopo Peri (1561-1633) 
har efterladt sig. De blev begge berømte sangere 
ved fyrstefamilien Medicis hof i Firenze. Men de 
blev også eksponenter for monodien, solosan-
gen ledsaget af den form for akkompagnement, 
som i flere musikepoker kaldtes continuo – til 
mere eller mindre afløsning af polyfonien, den 
store flerstemmighed. Le nuove Musiche kaldte 
Caccini de sange han udgav i 1602, hvormed 
han banede vej for kantate og opera. Peri indgik 
som Caccini i de intellektuelle kredse omkring 
Camerata Fiorenti, hvor digtere, litterater og 
musikere samledes for at kombinere det klassi-
ske græske drama med musikalske indslag. 

 Peri både sang og spillede orgel og cembalo 
– på sæt og vis var han og Caccini konkurrenter, 
men de var også sammen om at fremme brug 
af vokalsolisten, dvs. budskabet om at netop 
denne var egnet til at udtrykke stærke følelser, ja 
regulært drama: Operaen var født – begge satte 
de musik til netop den berømte græsk komedie, 
Euridice. Den franske baryton Marc Mauillon 
ledsages på dobbeltharpe af sin søster Angélique 
Mauillon ved foredrag af Caccinis og Peris sange, 
der stammer fra perioden 1602-1614.

O vos amici carissimi kalder selskabet Ramée 
sin cd RAM 0805 med i alt 17 små stykker 
instrumental- og vokalmusik fra senrenæssance 
og tidlig barok. Titlen er fra en af sangene: I 
mine kæreste venner – og undertitlen forklarer os 
hvad det drejer sig om; Motetter, canzona’er og 
sonater af venetianske mestre fra Monteverdis 
tid. Sopranerne Constanze Backes og Gerlinde 
Sämann, tenoren Herman Oswald og bassen 
Markus Flaig synger ledsaget af Instrumenta 
Musica, hvor man bl.a. finder hele fem basuner. 
 Blandt komponisterne på denne cd vil de 
færreste være fortrolige med Giovanni Battista 
Riccio (c. 1570-c.1630), der virkede som orga-
nist ved en af Venezias berømte scuole grandi, 
religiøst baserede uddannelsesinstitutioner, som 
gik tilbage til 1300-tallet (og som modsat andre 
slags skoler var åbne for børn og unge fra alle 
sociale lag). Han udgav flere bøger med én- til 
firstemmige mottetter. Lige så lidt kendt er 
Carlo Filago (1589-1644), der studerede musik 
under Luzzasco Luzzaschi og blev organist ved 
Venezias Sankt Markus-Kirke. Han skrev en 
del motetter og madrigaler foruden orgel- og 
cembaloværker, som der dog ikke er overleveret 
nogen af.

Glossa har på dobbelt-cd’en GCD 922903 ind-
spillet musik af endnu en komponist fra den 
tidlige barok, som må regnes for hidtil ukendt: 
Alessandro Della Caia (c.1605-c.1670). Han var 
adelsmand og fik sine madrigaler offentliggjort 
via sit medlemskab af litterære selskaber i Siena. 
Lamentationi (klagesange) hedder cd’en, efter-
som det er gejstlig musik til påsken, det drejer sig 
om. Der var brug for musik til nonnerne i byens 
klostre, da deres skønsang blev skattet af Sienas 
befolkning. Og det var ind imellem krævende, 
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sangerne skulle i hvert fald kunne spænde over 
to oktaver. Her er det sopranen Roberta Inver-
nizzi, som synger og Laboratorio ’600, dvs. Kate-
rina Ghannudi, dobbeltharpe, Craig Marchitelli, 
ærkelut, Francesco Moi, orgel mens Franco Pavan 
spiller teorbe & ærkelut plus dirigerer.

At den berømte kastratsanger, kaldet Farinelli, 
men med det borgerlige navn Carlo Broschi, 
også selv skulle have komponeret musik, vil nok 
komme bag på de fleste. Men ikke desto mindre 
har Jörg Waschinski indsunget godt en halv snes 
arier, der stammer fra ham selv – og altså ikke 
hans komponist-begavede broder Riccardo 
Broschi. Han ledsages af ensemblet Salzbur-
ger Hofmusik – det er NCA, som på cd 60238 
har udgivet den. Broschi, som i 20 år af sit liv 
var knyttet til den spanske kong Filip V’s hof i 
Madrid – hvor han skulle synge kongen i søvn 
med nogle bestemte arier hver aften. Arierne på 
denne cd blev af Farinelli sendt som gave til den 
østrigske dronning Maria-Teresia, som han tid-
ligere havde sunget for i Wien.

Instrumentalt fra det italienske
Andrea Zani (1696-1757) har tidligere optrådt 
i disse spalter – ved udgivelsen af hans 12 cel-
lokoncerter – og nu er han aktuel igen med 
Capriccios dobbelt-cd-sæt C5264, der præsen-
terer hans 12 Divertimenti for violin & cello. De 
følger i opbygningen det “nyere” barokskema, 
om man vil: Tre satser: Hurtig-langsom-hurtig. 
Som ofte hos Vivaldi er det i den langsomme 
sats, at der er spændende overraskelser. Zani 
stammede fra Cremona-provinsen i Norditalien 
og gjorde sig bemærket som violinist. Han til-
bragte en række år i Wien og stod Caldara nær. 
Men tilsyneladende fik han ingen faste ansæt-
telser og ernærede sig ved at spille for adelige 
familier. Den tyske violinist Lena Neudauer 
spiller sammen med den østrigske cellist Martin 
Rummel.

Giuseppe Sammartini (1695-1750) ‒ der ikke 
må blandes sammen med hans fem år yngre 
bror Giovanni Battista (1700-1775), som også 
var komponist ‒ stammede fra Milano. Mens 
broderen blev i fødebyen hele sit liv og gjorde 
sig som kapelmester dér, drog Giuseppe i 
1729 til London og skabte sig en karriere dér. 

Han skaffede sig et ry som oboist, og kom til 
at stå Händel, Bononcini og Porpra nær. Han 
skrev over 200 sonater, koncerter og ouverturer 
og blev bl.a. musiklærer for Prinsen af Wales. 
Ramée har på RAM 1008 udsendt fem koncer-
ter for  hhv. obo og for strygere fra opp. II,V, 
VII, VIII, X og XI. Orkestret Les Muffatti under 
Peter van Heyghens ledelse spiller med Benoit 
Laurent som obosolist.

Også fra familien Vitali udklækkedes to kompo-
nister, som præsenteres på Ricercars RIC 326, 
og her er der et værk af Tomaso Antonio Vitali 
(1663-1745), som er gået over i musikhistorien 
med et usædvanligt ry: Ciacona g-mol f. violin 
& cont. Et værk, der blandt barokentusiaster 
nok har nogenlunde samme placering som Albi-
nonis (måske ikke ægte) Adagio. Tomaso stam-
mede fra Bologna og blev allerede som 12-årig 
violinist optaget i kapellet ved Este-familiens hof 
i Modena. Han er på cd’en repræsenteret med 
tre sonater foruden det orgelværk, som indehol-
der den berømte ciacona – det hedder såmænd 
bare kryptisk ’Parte del Tomaso Vitalino’, altså 
“lille Vitali”, sådan noget i retning af “sønnike” 
af faderen Giovanni (se nedenfor). Tommaso 
komponerede seks opus’er, så vidt vides alle vio-
linsonater. 
 Originalnoden til ciacona’en og de to 
Vitaliers øvrige produktion opbevares i Esten-
se-biblioteket i Modena, men det var først, da 
den, baseret på en afskrift af den i Sächsische 
Landesbibliothek i Dresden, i 1860 blev udgivet 
i trykt form, at den blev kendt viden om. Siden 
skulle den i moderne tid blive udsat for mange 
bearbejdelser. Der har været gisnet om, hvor 
komponisten mon har fundet inspireret til dette 
værk, karakteriseret ved dristige modulationer, 
også til tonearter, der ikke var gængse i barok-
ken. Måske har det været på en turné rundt i 
Europa, hos Marais i Frankrig finder man noget 
lignende.
 Faderen, Giovanni Battista Vitali (1632-
1692) virkede først som kapelmester ved en 
kirke i Bologna, inden han som violinist og 
cellist kom til familien Este’s hof i Modena, 
hvor han siden hen blev kapelmester. Hans pro-
duktion var meget omfattende, i alt 14 opus’er, 
hvoriblandt findes såvel kirkelige værker som 
et væld af kammermusik. Han lod sig i en del 

værker inspirere af franske dansesatser og er på 
cd’en bl.a. repræsenteret med to versioner af den 
vidt kendte bergamasca. Hans kompositioner 
vidner om stor indlevelse og forståelse for kon-
trapunkt. Ensemblet Clematis spiller, dvs. Ste-
phanie de Failly, violin, Francois Joubert-Caillet, 
gambe, Benjamin Glorieux, cello, Quito Gato, 
teorbe & guitar, Thierry Gomar, slagtøj, Marion 
Fourquier, harpe, samt Lionel Desmeules, orgel.

På Ramées RAM 1206, betitlet Le Parler et le 
Silence, bydes på i alt 24 små stykker fløjte-kon-
sort-musik med lut-akkompagnement fra et 
langt stræk: Palestrinas 1500-tal til Boismorti-
ers 1700-tal. Som andetsteds i denne klumme 
beskrevet var det en periode, hvor polyfonien 
mistede sin fortrinsstilling og såvel solosang 
som soloinstrumenter vandt frem. Tekstheftet 
benytter udtrykket soloinstrumenternes “eman-
cipation”. Denne cd giver eksempler på kon-
sortmusik fx af Girolamo Frescobaldi, Jan Pieters-
zoon Sweelinck, Thomas Morley, John Dowland, 
Orlando Gibbons, Robert de Visée, Jacquet-Martin 
Hotteterre – foruden den noget mindre kendte 
Pierre Guédron (ca. 1563-ca. 1621). The Attaig-
nant Consort, dvs. Marcello Gatti, Kate Clark, 
Frederique Chauvet og Matthieu Langlois spil-
ler på renæssance- og barokfløjter, mens Nigel 
North ledsager dem på lut & theorbe.

Hvad “skab nr. 2” gemte på – plus anden 
instrumentalmusik fra det tyske
Et væld af musikskatte fra baroktiden kommer 
nu til vores kundskab – ved afslutningen af det 
meget omfattende fem-årige digitaliseringspro-
jekt af Dresdner Hofkapelles nodearkiv. Det 
drejer sig om i alt 4800 nodemanuskripter eller i 
alt 1,1 mio. sider, der er blevet digitaliseret. Det 
overblik over blomsten af europæiske barok-
musikværker, man her kan få, lider dog under, 
at rigtig mange kompositioner ikke har nogen 
ophavsmand. Spændende er således syv ano-
nyme kammerkoncerter, som cpo har udsendt 
på 777 780-2 ‒ de stammer alle fra det såkaldte 
Schrank II, “skab nr. 2” i hofkomponisten 
Johann Georg Pisendels nodearkiv, som oprin-
delig befandt sig i slotskirken i Dresden. I dag 
findes samlingen i Sachsens landsbibliotek.
 De fleste af de syv koncerter er for fløjte, 
violin, cello & cont., – og meget “telemannske” 
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i tonesproget. Et kvalificeret gæt er derfor Georg 
Philipp Telemann, men der er også træk af brød-
rene Graun, Pisendel selv og andre. Koncerterne 
er indspillet af Les Amis de Philippe, opkaldt efter 
Carl Philipp Emanuel Bach og med den tyske 
cembalist og organist Ludger Rémy som den 
energiske førstemand. Han hører til de få musi-
kere, der i stor udstrækning kombinerer teori 
og praksis, og som i øvrigt også har fremdraget 
megen ukendt tidlig musik i Tyskland. Han 
spiller her sammen med violinisterne Eva Salo-
nen-Jopp og Niklas Trüstedt, fløjtenisten Mathias 
Kiesling, cellisten Gregor Anthony foruden Klaus 
Dieter Voigt på viola da spalla.
 Plademærket Ars har på ARS 38198 indspil-
let flere fagotkoncerter fra Schranck II for første 
gang, således koncerter af Johann Gottlieb Graun: 
C-dur, af Antonin Reichenauer (c.1694-1730): 
F-dur, af Franz Horneck (c.1690/95-c.1724): 
Es-dur. Den liflige højbarokke musik fremføres 
af Dresdner Kapellsolisten, dirigeret af Helmut 
Branny, idet Erik Reike er fagotsolist.

Et absolut nyt bekendtskab er en bayrer med 
det udfordrende navn Placidus von Camerloher 
(1718-1782), som Thorofon på CTH 2629 har 
udsendt ni værker af. Som andre komponister 
nævnt i denne klumme var han præsteviet. 27 år 
gammel blev han kapelmester ved domkirken i 
Freising (Øvre Bayern) og ved fyrstebiskoppens 
residens sammesteds. Neue Freisinger Hofmu-
sik under Sabina Lehrmann fremfører diverse 
sinfoniaer, sonater og arier af von Camerloher, 
alle i udpræget senbarok stil. Det kan tilføjes, at 
komponisten var ganske produktiv og foruden 
en række symfonier også begik mange kirkemu-
sikalske værker.

Johann David Heinichen (1683-1729) er jævnlig 
repræsenteret i Barokke Brokker, og nu er han 
aktuel igen ved Accents ACC 24309, der brin-
ger fire hidtil ikke indspillede kantater, Intorno 
a quella rosa, Lascia di tormentarmi, La bella 
fiamma og Se mai, Tirsi, mio bene. Sopranen 
Marie Frederike Schröder og kontratenoren Terry 
Wey synger, ledsaget af Batzdorfer Hofkapelle. 
Kantaterne illustrerer den landlige idyl blandt 
hyrder og nymfer, dette Arkadien, som var 
populært i 1700-tallet – med farverige instru-
mentale indslag. Heinichen gik i den berømte 

Thomasskole i Leipzig, spillede i Telemanns 
Collegium musicum og ved Leipzigs opera. 
Efter syv for Heinichen formative år i Venezia 
– hvor han begejstrede indbyggerne med sine 
operaer – blev han i 1717 kapelmester ved det 
kurfyrstelige hof i Dresden, hvor han blev til han 
døde af tuberkulose 44 år gammel. Han skrev 
flere hundrede kirkelige værker og kantater for-
uden koncerter og kammermusikalske værker.

På Passacailles cd 1006, kaldet Berlin-sonater, 
præsenteres seks komponister fra senbarokken: 
Carl Friedrich Abel (1723-1787), to Bach-søn-
ner, Johann Christoph Friedrich (1732-1795) 
og Carl Philipp Emanuel (1714-1788), Franz 
Benda (1709-1786), Johann Philipp Kirnberger 
(1721-1783) og Carl Heinrich Graun (1704-
1759). Det sker med musik for fem-strenget 
cello og klaver og alene brugen af dette tastein-
strument antyder, at tonesproget er på vej væk 
fra barokken: Lad os kalde det rokoko, fuld 
af empfindsamer Stil. Abel virkede i London 
sammen med C.Ph.E. Bach, Joh. Christoph 
Fr. Bach var kapelmester i Bückekburg i Nedre 
Sachsen, Benda stammede fra Böhmen, men 
virkede det meste af sit liv som violinist ved 
kong Frederik den Stores hof i Potsdam, ligesom 
Kirnberger, der var elev af J.S. Bach og sørgede 
for, at megen af mesterens noder ikke gik tabt, 
og C.H. Graun, der oprindelig var sanger, blev 
kgl. kapelmester i Berlin. Elinor Frey spiller 
cello ledsaget af Lorenzo Ghielmi på et Silber-
mann-fortepiano.

Forrygende er Lars Ulrik Mortensens og Concerto 
Copenhagens tredje cd (cpo’s dobbelt-sæt 777 
681-2) med J.S. Bachs koncerter for hhv. to, 
tre og fire cembali (BWV 1060-1065) foruden 
tripelkoncerten a-mol (BWV 1044). Der er en 
utrolig dynamik og spændstighed over disse 
krævende koncerter med cembaloet som soloin-
strument ‒ og det i form af op til fire af slagsen. 
Gang på gang må man påskønne, at Danmark 
har kunnet fostre et så usædvanligt musikalsk 
talent som Mortensen, hvis kunstneriske enga-
gement lyser ud af alle hans porer. Han får føl-
geskab af cembalisterne Trevor Pinnock, Marieke 
Spaans og Marcus Mohlin i nogle af koncerterne, 
mens Katy Bircher spiller fløjte og Manfredo Kra-
emer violin i tripelkoncerten.

Vokalt fra det tyske
Johann Rosenmüller (c.1618-1684) hører til de 
ikke få tyske komponister som er knyttet til 
den berømte Thomasskole, hvor Bach senere 
underviste. Han er aktuel på grund af Rondeaus 
på dobbelt-cd’en ROP701920 udgivne Mari-
envesper, et monumentalt værk, som var kendt 
videnom i baroktiden, men nu er indspillet 
for første gang. Han blev organist ved Leipzigs 
Nicolaikirke samtidig med, at han underviste på 
sin gamle skole. Men en beskyldning for at have 
haft et seksuelt anstødeligt forhold til en elev, 
førte ham til i 1655 i hast at begive sig til Ita-
lien. Han fandt først beskæftigelse som basunist 
ved Venezias Sankt Markuskirke og blev siden 
musiklærer på Ospdale delle Pietà, hvortil Vival-
dis senere blev knyttet. To år før sin død vendte 
han tilbage til Tyskland til et job som kapelme-
ster hos hertugen af Braunschweig-Wolfenbüt-
tel. Han udgav et væld af gejstlige og verdslige 
værker, blandt sidstnævnte fx hans skattede Stu-
dentenmusik. Påvirkningen fra store italienske 
mestre så som Monteverdi og Caldara spores 
tydeligt i hans værker ‒ også Marienvesper, der 
her synges af Knabenchor Hannover, ledsaget 
af  blæsere fra Johann Rosenmüller Ensemble og 
Barockorchester l’Arco under ledelse af Jörg Brei-
ding.

Johannesoratoriet af Daniel Bollius (c.1590-c. 
1642) har vi ikke hørt om før, men det antages 
at være det første oratorium i Tyskland – ganske 
vist på et tidspunkt, da disse gejstlige værker slet 
ikke havde fået betegnelsen ’oratorium’ endnu. 
Komponistens far var hofmusiker i Baden-Würt-
temberg og selv gjorde han tjeneste hos en ærke-
biskop og kurfyste i Bayern. Hans Johannespas-
sion, der er komponeret omkr. 1620 og henter 
inspiration i Monteverdis musik, skildrer Johan-
nes Døberens undfangelse og fødsel. Ellers véd 
man ikke meget om Bollius ud over, at han døde 
i Mainz. Værket fremføres af 11 vokalsolister 
og 15 instrumentalister fra Johann Rosenmüller 
Ensemble under ledelse af Arno Paduch.

Endnu tidligere er Matthæuspassionen af den 
ligeledes hidtil ukendte Johanne Herholdt (ca. 
1550-1604) – men denne opfylder kriterier 
for at blive kaldt oratorium, eftersom den er a 
capella, på en aktuel indspilning, cpo 555 025-2, 
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med Ensemble Triagonale under Michael Paum-
gartens ledelse. 
 Heroldt var kantor ved en landbyskole 
i Kärnten plus ansvarlig for den flerstemmige 
korsang ved en kirke i Klagenfurt. På samme cd 
findes også en Johannespassion, nemlig af Todoro 
Clinio (c.. 1548-1601), som stammede fra Vene-
zia, var præsteviet og synes at have virket som 
domkapelmester i Treviso det meste af sit liv. 
Den høje musikalske værdi af Clinios musik kan 
man få indtryk ved besøg i biblioteker i Tysk-
land og Østrig (Berlin, Münster, Regensburg 
og Wien), hvor noderne opbevares. Tekstheftet 
til disse to værker beretter om de overvejelser, 
kirkens mænd havde om omfanget af musik og 
musikere ved gudstjenesterne: Det var således 
kun til påske, at den mere omfattende polyfoni 
måtte anvendes.

Baseret på en libretto af den hamburgske poli-
tiker og forfatter Barthold Heinrich Brockes 
(1680-1747) har en hel stribe komponister 
skabt glimrende værker: Händel, Telemann, 
Fasch... men også Reinhard Keiser (1674-1739), 
hvis oratorium på Ramées dobbelt-cd RAM 
1303 for første gang er blevet indspillet af 
koret Vox Luminis, dirigeret af Lionel Meunier 
til ledsagelse af orkestret Les Mufatti, dirigeret 
af Peter van Heyghen. Keisers værk, der som de 
andre almindeligvis kaldes Brockes Passion, bærer 
undertitlen: Der für die Sünde der Welt gemartete 
und sterbende Jesus. Og Jesu lidelseshistorie gen-
gives da også som et spirituelt drama, om end 
i pietistisk stil. De kontemplative arier veksler 
med recitativer, som forklarer handlingen, mens 
korpassagerne frembyder dramaerne. Forbin-
delseslinjerne til operaen var i Hamburg tætte: 
I 1678 åbnede Oper am Gänsemarkt, og det var 
netop til denne, at Keiser – gennem de mange 
operaer (116 i tallet!) netop han komponerede 
– fik megen berøring. I øvrigt var han meget 
på farten rundt om i Europa, såmænd også til 
København i forbindelse med sit skaberværk.

Af Johann Heinrich Rolle (1716-1785) har cpo 
med dobbeltsættet 555 046-2 udsendt den 
første indspilning af hans Matthäuspassion, 
smukt fremført af Köllner Akademie under 
Michael Alexander Willens. Som solister hører 
man sopranen den bosnisk-fødte, nu østrigske 

Ana-Marija Brkic, som alt tyske Sophie Her-
mansen, to tenorer, tyskerne Georg Poplutz og 
Joachim Streckfuss, samt to basser, tyskerne Thilo 
Dahlmann og Raimondo Spogis.
 Rolle voksede op i Halle, studerede jura 
i Leipzig, men slog ‒ efter at han i 1741 var 
kommet til Berlin ‒ hurtig over til en heldags-
beskæftigelse som musiker: Han blev violinist 
og gambist i den preussiske kong Frederik den 
Stores hofkapel, hvor han bl.a. mødte Bach-søn-
nen Carl Philipp Emanuel og brødrene Graun. 
1746 blev han organist ved Sankt Johanns 
kirken i Magdeburg for at slutte af som Magde-
burgs musikdirektør. Han efterlod sig et større 
antal kantater, motetter og oratorier.

Barokt fra 1700-tallets London
Højbarokkens “musikalske hovedstad” var nok 
London – det var i hvert fald hertil, at idérige 
musikskabere flokkedes, man tør næsten sige fra 
hele Europa. Her skal der først blændes op for 
tyskeren Georg Friedrich Händel i anledning af at 
hans cembalomusik nu er blevet indspillet i sin 
helhed ‒ på Brilliants otte cd’er i sættet benævnt 
95235. Det fremgår ikke af tekstheftet hvorfor 
ca. 65 cembaloværker, opregnet i Händel-for-
tegnelsen, HWV, på i alt 612 numre, ikke er 
medtaget i denne indspilning. Men det er fordi 
noderne er bortkommet. Det er henholdsvis 
den italienske cembalist Roberto Loreggian, som 
underviser på Musikkonservatoriet i Padova, 
Italien, og hans tyske kollega Michael Borgstede, 
der spiller. Sidstnævnte er siden 2014 professor 
i cembalo ved Musikhochschule i Köln, efter i 
øvrigt i en ti-årig periode – med bopæl i Tel Aviv 
‒ at have været udenrigspolitisk korrespondent 
‒ for det tyske dagblad Die Welt.

Händel skabte ikke enestående og markante 
cembaloværker som hans store samtidige J.S. 
Bach og Domenico Scarlatti, men det var hans 
fingerfærdighed ved cembalo og orgel, som 
banede ham vejen fra den (i hans øjne) søvnige 
tyske provinsby Halle til den store europæiske 
verden, om man så må sige: Først Italien og så 
England, hvor hans karriere for alvor udfoldede 
sig ‒ og det så meget at han også blev engelsk 
statsborger. Det var otte større cembalosuiter, 
udgivet af musikforlæggeren John Walsh 1720, 
som skabte ham grundlag for at ansøge om og få 

kgl. privilegium til at udgive egne cembalovær-
ker (for en 14-årig periode). Der skulle dog 
gå 13 år, inden en ny samling suiter kom ud. 
Mange af værkerne er baseret på anden Hän-
del-musik, det være sig operaer, oratorier eller 
orkestermusik. En hel del er såkaldte lessons, 
dvs. musik komponeret til undervisningsbrug.
 Händel var berømt/berygtet for genbrug 
(af egne værker) – om end hyppigt også rost 
for at få noget bedre ud af det – en slags finslib-
ning, kan man sige. Som mange andre kompo-
nister omarbejdede han så også. Oratoriet Acis 
& Galathea (HWV 49a) er fx ‒ af cpo på 777 
877-2 ‒ blevet indspillet af Boston Early Music 
Festivals Vocal & Chamber Ensembles, ledet af 
Paul O’Dette & Stephen Stubbs, i den originale 
kammerversion, kaldet masque i én akt, fra 
1718, mens der også findes en serenata-version 
i tre dele fra 1732, som altså her lades ude af 
betragtning. HWV 49a, som vi kan kalde den 
korte version, har fået moderat positive anmel-
delser, idet basbarytonen Douglas Williams i 
rollen som kyklopen Polyphemos fremhæves 
som meget overbevisende. Det er dette uhyre, 
som vil spolere den gryende kærligheden mellem 
hyrden Acis og den maritime nymfe Galathea.
 Sopranen Teresa Wakim og tenoren Aaron 
Sheehan sætter ligesom ikke tilstrækkelig stærk 
karakter ind i deres roller som hhv. nymfe og 
hyrde. Den landlige kærlighedsidyl får i øvrigt 
en brat ende, da kyklopen dræber Acis med et 
klippestykke. Galathea har imidlertid overnatur-
lig kraft til at forvandle sin elskede til en rislende 
kilde. Såvel oratoriet som den italienske kan-
tate, Sarei troppo felice (HWV 157), som også 
(i en førstegangsindspilning) findes på cd’en, 
repræsenterer et vendepunkt i Händels karriere. 
Denne var på sit højdepunkt i den periode, hvor 
han opholdt sig hos musikbegejstrede patroner, 
nu i 1718 hos hertugen af Cannons, lidt nord 
for London. Sopranen Amanda Forsythe medvir-
ker i den italienske kantate, der er fra 1707.

En anden tysker, der indvandrede til England, 
var Johann Christoph Pepusch (1667-1752). 
Han var noget af et musikalsk vidunderbarn, 
som allerede som 14-årig fik job som cembalist 
ved den preussiske konges hof i Berlin. Det står 
ikke helt klart, hvornår han kom til London, 
men han slog hurtigt sit navn fast, bl.a. som 
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medgrundlægger af Akademiet for Vokalmu-
sik, siden omdøbt til Academy of Ancient Music, 
som han stod i spidsen for i over 50 år. I en 
snes år styrede han den musikglade hertug af 
Cannons koncerter og arbejdede en overgang 
sammen med Händel (se ovenfor). På Ramées 
RAM 1109 kan man høre seks koncerter (f. 
obo, violin, cello og trompet) og to ouverturer af 
Pepusch. Han leverede en betydelig produktion 
af såvel kirkelige værker som kammer- og orke-
stermusik. Mest kendt blev han dog i eftertiden 
for at have leveret musikken til Beggars Opera fra 
1728, der med John Gays libretto satiriserede 
over den i englændernes øjne opstyltede italien-
ske opera. Der ellers var ret populær i England. 
Denne opera-satire havde almindelige menne-
sker i rollerne ‒ i stedet for de idealiserede typer, 
fyrster og rigmænd.

Endelig skal mærket Sanctiandree’s cd 
SAND0001 kaldet The Purcell Legacy med 
her. Arven fra den store engelske barokkompo-
nist umiddelbart før Händel holdt sit indtog i 
London: Henry Purcell (1659-1695) viderebrin-
ges her i form af kompositioner af syv komponi-
ster. En af dem, John Blow (1648/49-1708) med 
koralen, som bærer cd’ens titel: Salvator Mundi 
(Verdens frelser), der gør sig bemærket ved 
udtryksfulde dissonanser og kromatiske forløb. 
Men ellers er de næsten alle, disse bærere af tidlig 
engelsk barok, i et lærer-elev-forhold: Pelham 
Humfrey (1647/48-1674), Jeremiah Clarke 
(c.1674-1707), Maurice Greene (1696-1755), 
William Boyce (1711-1779) og William Jackson 
(1730-1803). De blev alle, undtagen Jackson, 
ansat ved Chapel Royal. Det var på én gang 
store tider for solosang og korværker, kraftigt 
inspireret af både italienske og tyske forbilleder 
så som Frescobaldi og Froberger. Indimellem de 
smukke koraler fletter sig et par orgelværker af 
den type, englænderne kaldte voluntary, fast-
landseuropæerne fantasi. St Salvator’s Chapel 
Choir synger ledsaget af strygekvartetten Fitzwil-
liam, dirigeret af Tom Wilkinson.

Polsk barokmusik
Polen var også en betydningsfuld medspiller til 
baroktidens musikliv. Mærket Dux har på DUX 
1175 præsenteret nyfundne kirkelige værker af 
tre gamle mestre, som her kan høres i en ind-

spilning med Diletto, ensemble for tidlig musik, 
dirigeret af Anna Maniuszko. Om komponisten 
Simon Ferdinand Lechleitner véd man ikke stort 
mere end, at han sandsynligvis kom fra Bayern, 
og at han var kapelmester for en fyrst Lubomi-
rski i det østlige Polen. Hans musikproduktion 
var betydelig, men kun 40 værker er bevaret, 
deriblandt Litaniae de Corde Jesu, klagesang over 
Jesu hjerte, som er repræsenteret på cd’en. Jacek 
Szczurowski (1716-1773) regnes for en af polsk 
baroktids mest produktive komponister, men 
kun en snes værker er bevaret. Noderne opbeva-
res i biblioteket til klostret i Pija. Han indtrådte 
som ung i en klosterorden i Krakow og fik sin 
musikalske undervisning dér. Musikken af ham 
er også en litani, dog her ledsaget af koncertante 
instrumenter såsom trompet og blokfløjte.
 Just Caspar (1717-1760) stammede fra 
Böhmen, men tilbragte det meste af sit liv i Polen. 
Han er her repræsenteret med O Jesu mi dilecte, 
der fremviser inspiration fra datidens napolitan-
ske skole. Af ham er der bevaret 200 værker, især 
messer. En del er dog verdslig musik.
 Der skal samtidig gøres opmærksom på 
flere udgivelser med Capella Gedanensis på 
plademærket Lech: Således CD L002 med 
værker af bl.a. Paul Seifert (1586-1666), Andreas 
Hakenberger (1574-1627) og Johann Valentin 
Meder (1649-1719) – korværker med en større 
instrumentalgruppe til at levendegøre Musik 
fra det gamle Gdansk (tidl. Danzig), som cd’en 
kaldes. Herved skal lige bemærkes, at datidens, 
og dermed også baroktidens Danzig var en tysk 
befolket by, om end i lange perioder under polsk 
suverænitet. Den oprindelige hansestad havde 
op til 2. Verdenskrig kun en polsk befolkning på 
under fem pct.

På endnu en cd Lech L 003 bringes mere gammel 
Danzig-musik. Værker af bl.a. Kaspar Förster 
(1616-1673), der var født i Danzig, studerede 
under den navnkundige Carissimi i Rom, og i en 
periode var kapelmester hos kong Frederik III i 
København. Förster vandt først og fremmest ry 
som en fremragende sanger. Han deltog dertil i 
østrigernes kamp mod tyrkerne. Af ham bringer 
cd’en således det kirkelige værk Vanitas vanitatum 
(Forfængelighedens forfængelighed). Derudover 
høres bl.a. kirkemusik af Hakenberger og Marcin 
Mielczewski (1660-1651).

Instrumentalt og vokalt fra det franske
Fransk baroks store gambemester Marin Marais 
er rigt repræsenteret med nye cd-udgivelser, om 
end ikke førstegangsindspilninger. Han blev 
som 20-årig knyttet til et orkester ved kong 
Ludvig XIV’s hof i Versailles, hvor han støt 
arbejdede sig op til ledende gambist og siden-
hen leder af Academie Royale de la Musique. 
Hans musikalske produktion består overvejende 
af gambemusik. Glossa har på GCD 920415 
udsendt to suiter (G-dur & d-mol) fra en sam-
ling fra 1686/89 f. 2 gamber & cont., hvor Paolo 
Pandolfo og Amélie Chemin betjener gamberne, 
mens Thomas Boysen og Markus Hünninger på 
hhv. teorbe/barokguitar og cembalo udgør con-
tinuo-gruppen. I tilgift en lang såkaldt tombeau, 
dvs. en lamento (klagesang) for en afdød orga-
nist Meliton. Den dystre tone opløses noget af 
en livlig chaconne fra den ene suite. 
 På Ramées RAM 1407, betitlet Dia-
logues, genfindes begge suiter med Mieneke van 
der Velden og Wieland Kuiken, ledsaget af Fred 
Jacobs på teorbe. På en anden Ramée-cd RAM 
1105, Homages (Hyldest) spiller van der Velden 
alene på gambe, ledsaget af cembalisten Glen 
Wilson endnu et par Marais-suiter (C- og E-dur) 
sammen med værker af bl.a. Antoine Forqueray 
og Jean-Henri d’Anglebert.

Et par andre lidt mindre barokkomponister, 
Michel Pignolet de Montéclair (1667-1737) og 
Pierre Danican Philidor (1681-1731), fylder 
Ramées RAM 1405 med i alt seks suiter for 2 
traversfløjter. Denne cd kaldes Fil d’argent, fil 
d’or, sølvtråd, guldtråd, hvad det så end måtte 
have at gøre med den yndefulde musik, inspi-
reret af diverse danse (rigaudon, rondeau, sara-
bande osv.) og folkemusik med de hyppige ind-
slag af hyrdeidyl. To unge kvinder, Marie-Céline  
Labbé fra Canada, og Marion Treupel-Franck fra 
Østrig, spiller.

Et nyt bekendtskab er Henry Madin (1698-
1748), af hvem mærket Alpha på cd 963 har 
udsendt to stort anlagte kirkelige værker: Te 
deum (HM 28) og Diligam te, Domine (HM 
22). Førstnævnte værk er et bestillingsarbejde: 
Som hyldest til kong Ludvig XV’s sejre på slag-
marken og da især den østrigske arvefølgekrig. 
Madin, der var præsteviet og havde irske rødder, 
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voksede op i Verdun, hvor han først blev kantor, 
siden knyttet til kirker i Meaux, Tour og Rouen. 
Fra 1738 indtog han en ledende post ved Cha-
pelle Royale i Versailles.

Alpha er også udgiver af cd 235, der bærer 
titlen Never mind. Med en løst henkastet hen-
tydning til den franske romantiske digter Alfred 
de Musset parafraseres der i forbindelse med 
indspilningen af fem barokkvartetter over det 
ligegyldige ved alt andet end ... musikken. Den 
flyder livligt af sted gennem sonater af Jean-Bap-
tiste Quentin (1690-ca.1750) og Louis-Gabriel 
Guillemain (1705-1770). Quentin var violinist 
ved Académie Royal og siden hen ved Parisero-
peraen og skrev en mængde kammermusik – i 
alt 17 opus’er. Guillemain var pariser, tog som 
ung til Torino, Italien, for at modtage violinun-
dervisning, kom tilbage og spillede en tid i Lyon. 
Hans talent skaffede ham job ved det kongelige 
hof; hans ry blev så stort, at han blev den højeste 
betalte hofmusiker. Også komponerede flittigt ‒ 
i alt 18 opus’er. Anna Besson spiller fløjte, Louis 
Creac’h violin, Robin Pharo gambe og Jean Ron-
deau cembalo.

Chandos har på CHAN 0810 så at sige “skum-
met fløden” af værker fra nogle af fransk baroks 
ypperste: Jean-Marie Leclair, Marc-Antoine 
Charpentier og Jean-Philippe Rameau ved at 
bringe suiter fra nogle af deres operaer, hhv. 
Scylla & Glaucus, Le Malade Imaginaire og Les 
Fêtes de Polymnie. Disse tre placerer sig så i hver 
sin kategori: ‘tragisk opera’, ‘komedie med ballet’ 
og ‘heroisk ballet’. Man hører Philadelphias 
barokorkester La tempesta di Mare, som supple-
rer et projekt, som forudgående har omfattet en 
cd med scenemusik af Lully, Marais og Rebel.
 Marc-Antoine Charpentier regnes blandt 
fransk baroks betydeligste komponister, ophavs-
mand til et væld af kirkemusik og nu aktuel med 
en samling motetter til ‘stor-dauphinen’, dvs. 
kong Ludvig XIV’s førstefødte og det eneste 
overlevende barn i hans ægteskab med dronning 
Marie-Therese. Dauphinen var altså kronprins, 
men nåede ikke tronen, fordi han døde som 
40-årig, få år før sin far. Hans fem søskende 
døde i deres tidlige barndom. De fem latinspro-
gede motetter bringes på Alphas 138 med små 

interludier for orgel af Louis Marchand (1669-
1732), der antages at have samarbejdet med 
Charpentier, da de begge var knyttet til Paris’ 
jesuiterkirke.  Han havde en betydelig produk-
tion af orgelværker bag sig, overvejende til mes-
sebrug.

Også Robert de Visée (ca. 1660-ca. 1732) var 
tilknyttet Ludvig XIV’s hof som excellent gui-
tarist og teorbist. Han blev lærer for den senere 
Ludvig XV og komponerede en del værker for 
instrumentet. De syv suiter af ham, der bringes 
på Christophorus’ CHR 77306, er dediceret 
“solkongen” Ludvig XIV og spilles her af ensem-
blet Ornamente 99, dvs. André Henrich på såvel 
lut som teorbe og barokguitar, Diez Eichler, 
cembalo, Roswita Bruggaier, gambe og Stefan 
Temmingh, barokblokfløjte.

Fra Habsburgernes Østrig-Ungarn
På i alt ti cd’er, udsendt af Pan Classics’ PC 
10311, foretages her en vældig musikalsk rund-
rejse, der giver en tour d’horizon over det store 
habsburgske kejserrige, styret af den østrigske 
violinist og dirigent Gunnar Letzbor i spidsen 
for hans i 1995 grundlagte Ars Antiqua Austria. 
Denne klumme har flere gange tidligere beret-
tet om hans fortjenstfulde og velklingende 
indspilninger af kendt og ukendt barokmusik. 
Efter hans opfattelse blev Wien omkr. år 1700 
en paneuropæisk musikscene. Og sandt er det, at 
kejserhoffet i denne hovedstad blev samlingssted 
for mange komponister af forskellig national 
herkomst: Italienere (som Bertali og Viviani), 
tjekker (som Heinrich Biber, Capricornus og 
Vejvanovskij), østrigere (som Fux, Aufschneiter 
og Weichlein) og tyskere (som Speer og Georg 
Muffat) – alle folk, som man træffer på den 
spændende musikrejse.
 Den strakte sig over i alt ti indspilningsår 
‒ og hver cd levendegør således gennem kompo-
sitioner fra området/landet, hvor man befinder 
sig. Fra Slovakiet bl.a. orkestersuite af Johann 
Sigismund Kusser (1660-1727) og folkemusik fra 
forskellige egne af landet, fra Slovenien dansesat-
ser af Isaac Posch (ca. 1587-1622) og concerto af 
Wenzel Raimund Birck (1718-1763), fra Ungarn 
sinfoniaer og kirkemusik af Pal Esterházy (1635-
1713), fra Polen violinsonate af Heinrich Döbel 
(1651-1693) og canzona af Marcin Mielczew-

ski (se ovenfor under ‘polsk barokmusik’), fra 
Böhmen lutsuite af Johann Anton Losy (ca. 1650-
1721) og trio af Antonin Reichenauer (1694-
1730), fra Mähren kirkemusik af Kristian Gode-
fridus Hirschmentzel (1638-1701) og syngespil 
af Josef Pekárek (1758-1820).
 Men også fra områder og stater uden 
for Habsburgerriget modtog Wien musikal-
ske impulser: Fra Spanien hentede formerne 
saraband, passacaglia, ciacona og canario vigtig 
påvirkning, viderebragt af fx Gaspar Sanz (1640-
1710), fra sørepublikken Venezia i form af sona-
ter af Vivaldi og Albinoni, fra Rom gennem kam-
mermusikværker af Alessandro Stradella (1639-
1682) eller Carlo Ambrogio Lonati (ca. 1645-
1710) og endelig fra Paris gennem Jean-Baptiste 
Lully, som på sin side påvirkede bl.a. baron 
Wenzel von Radolt (1667-1716) og Rupert Ignaz 
Mayr (1646-1712).

Letzbor og Ars Antiqua Austria har også udgi-
vet en meget underholdende cd på Pan Clas-
sics PC 10317 med Kriegsgeschichten af (også 
ovennævnte) Daniel Speer (1636-1707). Han 
kom til verden i det daværende tyske Breslau (i 
dag: Wroclaw i Polen) og var meget på farten i 
sit liv – først i Karpaterne og siden som musi-
ker-lejesoldat. Han var hornblæser og kom med 
den ungarske hær, der kæmpede mod tyrkerne, 
helt til det daværende Konstantinopel (i dag 
Istanbul). Som 29-årig begyndte han en egent-
lig uddannelse som musiker – i Stuttgart, og 
kort efter slog han sig ned i en by i nærheden, 
Göppingen, hvor han blev kantor. Med cd’ens 
undertitel “Musikalsk-tyrkisk uglspil” hentydes 
til alle de skælmske og fantasifulde historier, der 
blev skabt i kølvandet af den tyrkiske invasion 
af større landområder i Centraleuropa i 1600-
tallet. Fra en stor skattekiste af eventyrlige beret-
ninger har Letzbor udvalgt de af dem, der beskri-
ver hvordan “den jævne mand” med humor og 
opfindsomhed trods krigenes mange prøvelser 
klarer sig igennem. Speer havde indtryk og 
påvirkninger fra mange nationale og kulturelle 
kredse og forstod at mixe humor og danse med 
alle de ulykker, som mere eller mindre bærer 
handlingen i den musikalske underholdning.

Johann Georg Reutter (1708-1772) vil være 
ukendt for de fleste, men han er aktuel med 
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Ramées RAM 1302, betitlet Portus felicitas 
(lyksalighedens tilflugtssted [tekst fra en af 
motetterne]), hvor sopranen Monika Mauch og 
alten Stanislava Jirku synger 12 af hans arier og 
motetter med Margit Übellacker på dulcimer 
eller hakkebræt ledsaget af ensemblet La Gioia 
Armonica, dirigeret af Jürgen Banholzer. Hans 
far, kaldet Georg Reutter den ældre, var også 
en fremtrædende komponist. Johann Georg fik 
orgelundervisning af faderen, fortsatte i Italien 
som musikelev af Caldara, hvad der førte til 
Reutters første oratorium. Han blev hofkom-
ponist og kapelmester hos habsburgerne og fra 
1738 til sin død organist og kapelmester ved 
Sankt Stephans-katedralen i Wien. Han efterlod 
sig omkr. 600 værker, både kirkelige og verds-
lige, således 27 operaer. Reutter var én af de få 
komponister, der skrev for det særlige hakkebræt 
kaldet pantaleon (som altså også er anvist som 
continuo-instrument til sangstykkerne på denne 
cd). Han fik skadet sit renomé ved en noget 
hårdhændet behandling af kordrengene ved Ste-
phan-katedralen – blandt dem var i en periode 
Joseph Haydn.

Barokoperaer og dvd’er
Johann Adolf Hasse var en fejret europæisk ope-
rakomponist i baroktiden, men skulle siden 
nærmest gå i glemmebogen – og det til trods 
for at han komponerede musik til omkr. 100 
operaer. Nu er hans opera Artaserse for første 
gang blevet indspillet og udsendt som 3-cd-sæt 
cds 7715/1-3 foruden på dvd af Dynamics. 
Librettoen til denne opera af den fejrede forfat-
ter Metastasio ‒ var uhyre populær i 1700-tallet. 
Over 100 komponister skulle siden bruge den, 
eksempelvis også Thomas Arne, J.C. Bach og 
Leonardo Vinci. Handlingen udspilles i oldti-
dens Persien, hvor en vis Arbace må tage afsked 
med sin elskede, en kongedatter, på grund af 
kongens modstand. Uretmæssig bliver Arbace 
siden hen beskyldt for at have myrdet kongen, 
Xerxes. Dennes søn, Artarserse, tror på, at 
Arbace, hans ungdomsven, er uskyldig i drabet, 
som i virkeligheden er begået af chefen for den 
kgl. livgarde. Efter mange forviklinger, incl. et 
planlagt giftmord, får Arbace sin prinsessse.
 Hasses opera havde premiere i Venezia 
i 1730 med den berømte kastrat Farinelli (se 
ovenfor) i rollen som Arbace, der på denne cd 

synges af kontratenoren Franco Fagioli, som på 
bemærkelsesværdig vis kan klare tre oktaver. 
Andre ledende solister er alten Sonia Prina og 
sopranen Maria Grazia Schiavo. De ledsages af 
Orchestra Internazionale d’Italia, dirigeret af Cor-
rado Rovaris.

En håndfuld komiske operaer, eller rettere 
minioperaer på grund af deres overkomme-
lige længde, er udsendt på dvd. Handlingerne 
følger nogenlunde det samme skema: Den ældre 
mand, som er forliebt i en yngre kvinde, fx hans 
tjenestepige, sådan som man kan nikke gen-
kende til hos Holbergs og Molières komedier. 
 I Baldassare Galuppis komiske opera Il 
filosofo di campagna, som foreligger på Bongi-
ovannis dvd 20030, er det en fattigfin adels-
mand, som gerne vil giftes med en smuk pige, 
Eugenia, af middelklassen. Adelsmanden regnes 
i den nærliggende by for filosof, men det er lige-
gyldigt: Eugenia elsker en anden. Til sidst må 
adelsmanden tage til takke med at gifte sig med 
en ledig tjenestepige. Ensemble Barocco della Fil-
harmonica del Veneto, dirigeret af Fabrizio da Ros, 
spiller til.

Dynamic har på sin dvd 37719 indspillet to af 
disse småoperaer, kaldet intermezzi: La Dirin-
dina af Domenico Scarlatti og Pimpinone af 
Tomaso Albinoni. I Scarlattis intermezzo er det 
en sanglærer, don Carissimo, som er blevet varm 
på sin smukke unge kvindelige elev, og derfor er 
jaloux på en kastratsanger, som hun er tiltruk-
ket af. Men til sidst må den aldrende sanglærer 
bøje sig for de sande følelser hos det unge par. 
Elena De Simone synger titelrollen, ledsaget af 
Lo Splendore di San Marco, dirigeret af Carlo 
Torriani.
 I Albinonis intermezzo handler det om en 
ung tjenestepige, Vespetta, der er blevet fyret af 
sin frue og derfor er på jagt efter et nyt job. Da 
hun møder en vis Pimpinone, narrer hun ham 
ved at foregive at føle noget for ham. Men gift 
bliver de, idet hun dog straks efter forklarer sin 
nye herre, at hun vil gå ud og more sig, akku-
rat som inden giftermålet. Pimpinone er stadig 
forelsket, og erkender at ægteskabet er slags 
handel – noget for noget. Også her har Elena De 
Simone rollen som den unge pige, mens Pim-
pinones rolle synges af Carlo Torriani. Ensem-

blet Le Humane Virtù spiller, dirigeret af Alberto 
Busettini. Begge disse værker viser Scarlatti og 
Albinoni i ret så uprentiøse kompositioner, der 
ikke rigtig afspejler den dybde og musikalske 
værdi, de har vist i andre, vægtigere værker.

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755) er mest 
kendt for sine skattede kammermusikværker, 
(han skrev over 100 opus’er, hvoraf de fleste 
hver indeholdt seks værker), men her gælder 
det en ægte komisk opera Don Quichotte chez la 
Duchesse, som Alpha har udsendt som dvd 711. 
Den nok så kendte, tumpede og indbildske Don 
Quichotte besøger med sin tro væbner Sancho 
Panza et hertugpar, som i sandhed har dem til 
bedste. Der er sand karnevalsstemning på her-
tugens residens, alle er udklædt, nogle med dyre-
hoveder, én foregiver at være kejser af Japan... og 
don Quichotte tror, at hans eventyrprinsesse 
Dulcinea gemmer sig bag en af maskerne. Rigtig 
meget sang blander sig med dans og løjer. Le 
Concert Spirituel spiller under Hervé Niquet. 
Ægteparret Corinne og Gilles Benizio har vigtige 
solistroller.

Endelig er der så Arthaus’ dvd 109208, bestå-
ende af en dokumentarfilm om den stormom-
suste renæssancekomponist Carlo Gesualdo 
(1566-1613), hvis vilde og voldsprægede liv 
tidligere har givet anledning til lidt af hvert i 
den kunstneriske verden, bl.a. en hel opera om 
komponisten af vores egen Bo Holten. Custos 
1/2016 bragte et portræt af Gesualdo skrevet af 
Holten. Filmen her, Death for Five Voices, skyl-
des den kendte tyske manuskriptforfatter og 
instruktør Werner Herzog. Den skifter mellem at 
vise scener fra byen Gesualdo, hvor fyrst Carlo af 
Venosa kortvarigt levede med sin unge smukke 
hustru, der imidlertid var uhyre ombejlet. Hans 
drab på hende og hendes elsker, afsløret in fla-
granti, er velkendt, men i filmen vises hvor det 
foregik og hvordan landskabet ser ud osv. Hans 
videre liv, på flugt til Ferrara, hans nye ægteskab 
mv. illustreres i glimt, afbrudt af samtaler med 
nutidige folk på stedet og af Il Complesso Baroc-
cos fremførelse af nogle af Gesualdos madrigaler, 
ledsaget af Gesualdo Consort of London, disse to 
ledet af hhv. Alan Curtis og Gerald Place.
 Den rette balance mellem filmisk handling 
og musikalsk udtryk forekommer mig ikke helt 
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at være fundet. Det virker i øvrigt kunstigt, at 
sangerne hele tiden skal sidde ned, og der er 
for få dramatiske udtryk til at levendegøre den 
sande misantrop som fyrst Carlo var. Et spring 
til byen Gesualdos årlige hestevæddeløb (it. 
Palio – ellers især kendt fra Siena) og bue-og-
pil-spil virker ret uvedkommende. Respekten 
for fyrstens geniale og dristige tonemalerier 
som noget enestående i renæssancens polyfoni 
er uomtvistet. Men en film om en potentat som 
ham bør appellere mere til sanserne. Det var jo 
liv og død, det drejede sig om.

Tegneserieopera, passioner og kantater mv.
Den mest usædvanlige barok-musikbegiven-
hed i de første måneder af 2016 var utvivlsomt 
det overvejende dansk-spanske Via Artis Kon-
sorts fremførelse af en såkaldt ‘tegneserieopera’ 
kaldet Escarramán i Hofteatret på Christians-
borg. Se i øvrigt anmeldelsen side 17. Arran-
gements sammensætning og musikalske ledelse 
var i hænderne på Poul Udbye Pock-Steen, der 
også spillede cembalo og slagtøj. Der danses, 
og der synges på spansk ‒ og indimellem lyder 
så også noget dansk tale og sang. (Oversættel-
ser på nogle sidelærreder kunne desværre ikke 
læses af publikum). Programmet ville vide, at 
såkaldt kunstmusik og populærmusik i barok-
tidens Spanien fusionerede: teatret bragte 
de forskellige samfundsklasser sammen – en 
række kendte danseformer som zarabanda, 
chacona og pasacalle (som spanierne kaldte 
dem) banede sig vej til den barokke suite. De 
tekster, der blev benyttet, var både humori-
stiske og satiriske – med erotiske undertoner. 
Sand folkelighed, tør man sige.

Concerto Copenhagen bød på en fin, ja spæn-
dende koncert med to Bach-kantater, Ich bin 
vergnügt mit meinem Glücke og Weichet nur, 
betrübte Schatten. Nok så megen interesse 
knyttedes til to andre kantater, som sjældnere 
høres: Händels Ah, che troppe ineguali (Åh, alt 
for ulige), og Buxtehudes Herr wenn ich nur 
dich hab. Sopranen Sofie Junker havde megen 
overbevisende styrke i sin stemme og ydede 
hermed kantaterne fuld retfærdighed. Lars 
Ulrik Mortensen styrede med vanlig sikkerhed 
musikerne gennem de hele.

I Kastelskirken kunne man glæde sig over ham 
alene – på cembaloet. Foruden et par decide-
rede cembalosuiter havde han valgt at foredrage 
præludierne i G-dur (BuxWV 162) og g-mol 
(BuxWV 243), som ellers regnes for orgelvær-
ker. Det bliver vel en smags sag hvad man helst 
vil høre, hvis man da skal vælge ‒ personlig 
foretrækker jeg dem for orgel. En nydelse at 
høre to andre rene cembaloværker: Air Rofilis 
og More Palatino.

Ved en koncert i Johanneskirken spillede sven-
ske Anders Danman og tyske Angela Wertenbach 
(begge dog bosat i Danmark) tre koncerter 
for to cembali. De to af Johann Ludwig Krebs 
og Wilhelm Friedemann Bach stod mindre 
distinkt, uanset cembalisternes dygtighed. Ikke 
overraskende gjorde Johann Sebastian Bachs 
koncert C-dur (BWV 1061a) bedst. Den høres 
ikke helt sjældent i en version med orkester.

Ved en koncert i Tårnby Kirke kunne man gøre 
bekendtskab med en barokkomponist, der nok 
ikke tidligere er blevet spillet i Danmark: Anto-
nio Luigi Baldassini. Om hvem man ikke véd 
meget: Han levede omkring år 1700 og har i 
hvert fald skrevet to opus’er med sonater. Hans 
a-mol triosonate f. blokfløjte & violin (opr. 2 
violiner) ‒ i bedste Corelli-stil – var i hvert fald 
en nydelse, tillige med sonater af Corelli selv, 
Telemann og J.S. Bach. Opus IV,  dvs. Dorte 
Lester, blokfløjte, Elisabeth Zeuthen Schneider, 
violin, Mogens Rasmussen, gambe og Viggo 
Mangor, kammerorgel, musicerede.

Til påsketid kunne man bl.a. i Sankt Pauls 
Kirke høre en smuk opførelse af J.S.Bachs 
Johannespassion med kirkens kammerkor og 
barokensemblet Originalerne. Solister var 
sopranen Nina Bols Lundgren, alten Linnéa 
Lomholt, tenorerne Rasmus Gravers Nielsen 
og Adam Riis, samt bassen Steffen Bruun, der 
sang Jesus, mens Torsten Nielsen dirigerede og i 
øvrigt også varetog Pilatus’ parti.

Buxtehudes kantatecyklus Membra Jesu nostri 
(Vor herre Jesu lemmer) fremførtes (blandt 
flere andre steder) i Koncertkirken af Copen-
hagen Soloists, dvs. sopranerne Anna Wierød og 
Christina Larsson Malmberg, alten Nana Bugge 

Rasmussen, tenoren Adam Riis, og bassen Steffen 
Bruun (begge sidstnævnte også medvirkende i 
Johannespassionen).

På den europæiske “tidlig musik-dag” 21. marts 
var der som vanligt en hel stribe koncerter i 
Koncertkirken. Særlig indtryk gjorde den itali-
enske sopran Valentina Marghinotti, som fyldte 
rummet med skønne toner fra operaer af Händel 
(Tamerlano og Orlando) og Vivaldi (Arsilda). 
Hun blev på cembaloet ledsaget af svenskeren 
Marcus Mohlin. Den tidlige barokmusik tog en 
nydannet gruppe ved navn Blackguard Ensemble 
sig af. Hvadbehar? Hvad er det for noget med 
en ’sort garde’? 
 Den skarpsindige har måske allerede 
regnet ud, at det er en form for ‘let anglisering’ af 
navnet Blågård? Vi hensynsfulde danskere synes 
altså ikke, at udlændinge skal brække tunge på 
ikke korrekt at udtale den lokalitet, hvor nuti-
dens Koncertkirken ligger. Fair nok. Lene Lang-
balle på zink og blokfløjte, Tinne Albrechtsen, 
barokviolin, Daniel Stighäll, alt- & tenorbasun, 
Joakim Peterson, violone, Dohya Sol og Gilbert 
Martinez, orgel & cembalo spillede værker af 
Castello, Frescobaldi, Cima, Turini m.fl. Der var 
også besøg fra udlandet: The Renaissance Singers 
fra London, ledet af David Allinson, gjorde sig 
virkelig med fuldtonende gengivelse af værker af 
bl.a Josquin Desprez,  Jean Richafort (c. 1480-c. 
1547) og Jacquet de Mantua (c.1483-1559).

Blandt Literaturhaus’ glimrende koncerter 
i serien Early Monday kan nævnes den, som 
bød på fem fløjtesuiter af Jacques Hotteterre fra 
hans Premier Livre, som programmet anførte. 
De opfindsomme sonater med de svært gen-
nemskuelige satsnavne blev på en blokfløjte, 
der kaldes voiceflute, spillet af just ovennævnte 
Lene Langballe med continuo varetaget af 
Helle Sørensen på barokcello og Ketil Haugs-
and på cembalo. (Vil tillade mig at sige, at et 
mere publikumsvenligt program havde anført, 
at suiterne var lig med Hotteterres opus 2, at 
man kunne have anvendt romertal i stedet for 
at bogstavere numre på de enkelte suiter på 
fransk, samt at tonearterne kunne være opgi-
vet; det er og bliver løjerligt, at franskmændene 
både opererer med disse nummererede livres og 
så opus-numrene, der ikke svarer til dem). 
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TIDLIG-MUSIK ENSEMBLER I DANMARK
Her er en oversigt over tidlig musik ensembler, hovedsaglig baserede i Danmark hvis du har lyst til levende 
musik eller vil arrangere en koncert. Vi vil bringe oversigten med jævne mellemrum. Kontakt venligst redak-
tionen, hvis dit ensemble mangler, eller hvis der er fejl i oversigten.

Ars Nova Copenhagen - København 
(vokalensemble, renaissance, barok)
Kunsterisk leder: Paul Hillier. 
Manager: Thomas Kiørbye.
email: info@arsnova.dk 
www.arsnova.dk 

ALBA - København (middelalder, renaissance) 
Agnethe Christensen & Poul Høxbro.
email: ac@agnethechristensen.org 
email: ph@poulhoxbro.dk

Baroque Aros - Århus (barok)
Musikere fra Aarhus Symfoniorkester på baro-
kinstrumenter.
email: jensastrup@baroquearos.dk 
tel: 40 82 98 36
www.baroquearos.dk

Blackbyrd - København (vokal, renaissance)
Kunstnerisk leder: Kathrine Brandt.
email: kathrinebrandt@yahoo.com 

Camerata Øresund - København (barok)
Kunsterisk leder: Peter Spissky, violin. Ida Loren-
zen, Hanna Loftsdottir, Joakim Peterson m.fl.
email: spissky@gmail.com
www.camerataoresund.com

Capella Hafniensis - København
(vokalensemble, renaissance)
Kunsterisk leder: Ole Kongsted
www.capellahafniensis.dk

Concerto Copenhagen - København (barok)
Kunstnerisk leder: Lars Ulrik Mortensen. Peter 
Spissky og Frederik From, koncertmestre. Admi-
nistrativ leder: Nikolaj de Fine Licht.
email: info@coco.dk
tel: 33 91 73 00
www.coco.dk

Concert Pastoral - København (barok) 
Bolette Roed, blokfløjter, Poul Høxbro, galou-
bet-&-tambourin, m.fl.
www.boletteroed.com/ensembler/ 

Copenhagen Soloists - København  (barok)
Kunsterisk leder: Jonathan Ofir.

tel: 26 16 26 00
email: post@jonathans.dk 
www.copenhagensoloists.dk 

DKDMs Barokensemble - København
(renaissance, barok)
Studerende ved Det Kongelige Danske Musik-
konservatorium. Bolette Roed, ansvarlig lærer.
kontakt: DKDM, telefon 72 26 72 26
email: bolette.roed@dkdm.dk
www.dkdm.dk 

Doppler Duo - Odense (barok)
Monica Schmidt Andersen, blokfløjter
Tina Christiansen, orgel/cembalo
email: monicasandersen@gmail.com
www.dopplerduo.dk 

Duo 1702 - København (barok) 
Louise Hjorth Hansen, blokfløjte, Katrine I. 
Kristiansen, orgel.
www.louisehjorth.dk/duo1702/

Duo al Dente - Jylland (renaissance, barok)
Kirsten Lund Jensen, blokfløjte, Per Weile Bak, 
lut og teorbe.
email: kirsten@duoaldente.com-
tel: 53 80 17 50
www.duoaldente.com

Duo Suonante - Fyn (1800-tal)
Lars Hedelius-Strikkertsen, 1800-tals guitar, 
Katrine Dyrehauge Roos, sopran.
www.duosuonante.dk

Duo Tramontana - København (barok)
Søren Gleerup Hansen, cembalo, Winnie 
Bugge Frandsen, traverso.
www.earlymusic.dk/da/duo-tramontana/
 
Elephant House Quartet - København (barok) 
Aureliusz Goliński, barokviolin, Reiko Ichise, 
viola da gamba, Allan Rasmussen, cembalo, 
Bolette Roed, blokfløjter.
www.boletteroed.com/ensembler/ 

Ensemble Authentia - Falster 
(renaissance, barok)
Lene Langballe, zink og blokfløjte, Roberto 

Falcone, violin m.fl.
email: roberto@authentia.net 
tel: 40 78 51 94
www.authentia.net

Ensemble Castrucci - København (barok)
Pernille Petersen, blokfløjte, Gunnhild Tønder, 
cembalo, Tom Pitt/Hanna Loftsdottir, cello.
www.pernillepetersen.dk

Ensemble Cheron - København (barok)
Jesenka Balic Zunic & Alison Luthmers 
Teyssier, violin, Gunnhild Tønder, cembalo, 
Judith-Maria Blomsterberg, cello.
email: jesbazun@gmail.com

Ensemble Zimmermann - Aalborg (barok)
Lars Colding Wolf, cembalo, orgel, leder.
tel: 98 10 37 67 (Lars Colding Wolf)
www.ensemblezimmermann.dk

Esbjerg Tidlig Ensemble - Esbjerg (barok)
Margrete Ingemann Sørensen, sopran, Louise 
Hjorth Hansen, blokfløjter, Niklas Saers, blok-
fløjter, Jakob Knudsen Pedersen, blokfløjter, 
Einar Mostad, barokcello, Jørgen Bjørslev, 
barokguitar, Mogens Damm, cembalo, orgel.
www.louisehjorth.dk

Fabel (middelalder, renaissance)
Tine Surel Lange, viola da gamba, drejelire, fløjter, 
Lasse Olufson, lut og sang, Jacob Lund, slagtøj.
email: tinesurel@gmail.com
www.tinesurel.dk/fabel

Fionian Quartet - Odense (barok)
Monica Schmidt Andersen, blokfløjter, Marie 
Louise Odgaard, sopran, Ida Franck, cello, Tina 
Christiansen, cembalo.
email: tina.christiansen@yahoo.dk 
email: monicasandersen@gmail.com
www.fionianquartet.dk

Götterfunken - Århus (middelalder)
Camilla Nicolaisen, sang, nonnegeige, tam-
burin, Laura Klindt Nielsen, fedel, tamburin, 
sang, Ursula Klindt Nielsen, mauracho, viola da 
gamba, blokfløjte, sang, Frantz Flindt Nielsen, 
trommer, bambusfløjte, sang, Christiane Klindt 
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Nielsen, blokfløjte, trommer, tamburin, sang.
email: info@goetterfunken.dk
tel: 30 11 96 95 (Ursula)
www.goetterfunken.dk

In Consort - København (renaissance, barok)
Pernille Ebert Spissky, Dorte Lester, Pernille 
Petersen og Gertie Johnsson, blokfløjter.
email: info@incorsort.dk
tel: 23 43 39 40
www.inconsort.dk

Izar Melting Pot Ensemble - København
(tidlig musik/verdensmusik)
Bilal Irshed, oud, Pernille Petersen, blokfløjte, 
Nicolas Koch-Simms, drejelire, Magnus Mai-
monide, percussion.
email: pernille@gmail.com
tel: 20 86 60 64
www.izarmeltingpot.com

Jutlandia Baroque - Esbjerg (barok)
Louise Hjorth Hansen, blokfløjter, Einar 
Mostad, barokcello, Jørgen Bjørslev, barokgui-
tar, Mogens Damm, cembalo og orgel.
www.louisehjorth.dk/jutlandia-baroque/

Krydsfelt - Odense (tidlig musik/folkemusik)
Monica Schmidt Andersen, blokfløjter, 
Nicolas Koch-Simms, drejelire.
email: info@krydsfelt.net
www.krydsfelt.net

La Bianca Rosa - København (barok)
Nickie Johansson, sopran, 
Jonas Hunt Nørgaard, cembalo.
www.labiancarosa.dk 

La Lumiere du Nord - København (barok)
Jesenka Balic Zunic, barokviolin, Gunnhild 
Tønder, cembalo, Stefanie Barner Madsen, 
barokviolin, Winnie Bugge Frandsen og Jen-
nifer Dill, traversfløjter, Hanna Loftsdottir, 
barokcello og viola da gamba, Kristin Mulders, 
mezzosopran, Christian Damsgaard, tenor.
tel: 60 62 16 63 (Gunnhild Tønder)
www.lalumieredunord.dk

La Sarabanda - Jylland (barok)
Susanne Klausen, traversfløjte, Ingegerd Bogh, 
cembalo, Henrik Holm, viola da gamba.
email: skl11b@youmail.dk (Susanne Klausen)
tel: 22 88 89 13

Laude Illustre - Kbh/Oslo (middelalder)
Agnethe Christensen, sang, kantele, Gro Siri 
Johansen, sang, Elizabeth Gaver, fidel, rebec, 
Björn Ross, video.
email: info@laudeillustre.org 
www.laudeillustre.org 

Lady Baroque - København (barok)
Pernille Petersen, blokfløjter, Merete Steffensen, 
barokviolin, Monica Westheimer, cembalo.
email: pernille@gmail.com
www.pernillepetersen.dk

Le dolce donne - København 
(renaissance, barok)
Agnethe Christensen, mezzosopran, Merete Svei-
strup sopran, Monica Westheimer, cembalo.
email: monica.we@mail.dk
www.monicawestheimer.com

Musica Ficta - København 
(vokalensemble, middelalder, renaissance)
Bo Holten, dirigent og kunstnerisk leder. 
Manager: Christian Tobiassen
email: musica@ficta.dk
tel: 30 91 35 67 (Christian Tobiassen)
www.ficta.dk

Opus IV - København (barok)
Dorte Lester, blokfløjte,Vicki Boeckman, blok-
fløjte, Elisabeth Zeuthen, violin,Viggo Mangor, 
orgel og lut, Mogens Rasmussen, gambe.

Pantagruel - København/Århus (renaissance)
Anna Marie Wierød, sopran, Paulina van Laar-
hoven, gambe, Mark Wheeler, lut, guitar, cither.
email: booking@pantagruel.de
tel: +49 (0) 20 12 46 53 92
www.pantagruel.de

Per Passione - Århus 
(vokalensemble, renaissance)
Anna Maria Wierød, sopran, Lea Maria Wierød, 
sopran, Anne Henriksen, alt, Erik K. Knudsen, 
tenor, Uffe Holmsgaard Eriksen, bas.
email: booking@perpassione.dk 
www.perpassione.dk

Renaissancetrio - København (renaissance) 
Winnie Bugge Frandsen, traverso, Hanna 
Thiel, gambe, Dohyo Sol, teorbe.
www.earlymusic.dk/da/renaessancetrio/

Sirena - København 
(middelalder, renaissance, barok)
Pia Loman, Karina Agerbo, Marit Ernst Bock, 
Pia Brinch Jensen - blokfløjter.
email: karina@agerbo.eu
tel: 28 37 69 32 (Karina Agerbo)
www.sirena.se

Snów - København (renaissance) 
Camilla Bachhausen, Christina Lauridsen, Patri-
cia Roa Johansen, Bolette Roed - blokfløjter.
www.boletteroed.com/ensembler/ 

Spielgarten - København (barok) 
Kunsterisk leder: Jonas Hunt Nørgaard
www.spielgarten.dk 

Spissky Duo - København (barok)
Pernille Ebert Spissky, blokfløjte, Peter Spissky, 
barokviolin.
www.pernilleebert.dk

The New Consort - København  (barok) 
Maria Kontra, mezzosopran, Pernille Petersen, 
blokfløjter, Hanna Loftsdottir, viola da gamba, 
Gunnhild Tønder, cembalo.
email: pernille@gmail.com
www.pernillepetersen.dk

The Nordic Baroque Band - Aabenraa 
(renæssance/barok) 
Monica Schmidt Andersen, blokfløjter, Johan-
nes Jacobsson, violin, Søren Storm, violin, 
Jeanette Eriksson, viola, Magnus Malmros, 
cello, Mogens Fangel Damm, cembalo.
email: monicasandersen@gmail.com
www.nordicbaroqueband.com

Trio Moresca - Århus (renaissance, barok)
Katrine Broch Møller, sopran, Jytte Kusk, 
blokfløjte, Lars Fløe, orgel.
tel: 30 70 76 90 (Lars Fløe)

Ulv - København/Stockholm/Oslo 
(middelalder, folkemusik)
Agnethe Christensen, sang, kantele, Lena 
Susanne Norin, sang, Elizabeth Gaver, fidel.
email: info@ulvonline.org
www.ulvonline.org 

Via Artis Konsort - Odense/København
(renaissance, verdensmusik)
Christina Larsson Malmberg, sopran, Mogens 
Rasmussen, viola da gamba, Anne Marie Høst 
Mortensen, harpe, Poul Udbye Pock-Steen, 
organetto, pipe & tabor.
email: info@parla.dk
tel: 26 96 19 84
www.viaartis.info

Violonbanden - København (barok)
Troels Svendsen, barokviolin, Angelica Asp, 
sopran, Mogens Andresen, barokbasun, 
Mogens Rasmussen, gambe, Søren Gleerup 
Hansen, cembalo.
email: mail@gleeruphansen.dk
tel: 20 21 47 16
www.organistgleerup.dk

Virelai (middelalder, folkemusik)
email: virelai@virelai.dk 
www.virelai.dk
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ØST FOR STOREBÆLT

Fionian Quartet
Torsdag 9/6 kl. 19.30
Christianskirken, Lyngby
Marie Louise Odgaard, sopran, Monica 
Schmidt Andersen, blokfløjter, Ida Franck 
cello, Tina Christiansen, cembalo.
Händel, Vivaldi m.fl.

Concerto Copenhagen 
Fredag 10/6 kl. 19.30
Garnisons Kirke, København
Lars Ulrik Mortensen, musikalsk ledelse.
Telemann: Koncert D-dur for 3 trompe-
ter, 2 oboer, pauker og strygere; Wassermu-
sik ”Hamburger Ebb und Flut” i C-dur, 
Vivaldi: Violinkoncert ”La tempesta di 
mare” i Es-dur op. 8/5, Händel: Suite fra 
”Water Music” HWV 348-350 (E)

Concerto Copenhagen 
Lørdag 11/6 kl. 19.30
Tivolis Koncertsal, København
Julia Doyle, sopran, Jacob Bloch 
Jespersen, bas, Alfredo Bernardini, 
musikalsk ledelse.
Händel: Concerto Grosso op. 3, nr.2; 
Kantate ”Ah crudel nel piato mio”, 
Overture i B-dur HWV 336; Kantate 
”La terra é liberta” HWV 122; K. A. 
Rasmusssen: Obokoncert for obo og 
strygere (uropførelse), Händel: 

Concerto Copenhagen 
Søndag 12/6 kl. 15.00
Tivolis Koncertsal, København
Fredrik From, Peter Spissky, violin, 
Alfredo Bernardini, Antoine Torun-
czyk, obo. Lars Ulrik Mortensen, 
musikalsk ledelse.
Concerto no. 4: Vivaldi, Vivaldi/Ras-
mussen: Winter, Vivaldi: Concerto for 
2 oboes and strings, Vivaldi/Rasmussen: 
Spring, Vivaldi/Rasmussen: Summer, 
Vivaldi: Concerto for 2 oboes and 
strings, Vivaldi/Rasmussen: Autumn

Concerto Copenhagen 
Søndag 12/6 kl. 19.30
Tivolis Koncertsal, København
Lars Ulrik Mortensen, musikalsk 
ledelse. Poul Høxbroe, fortæller.
Concert no. 3: Matinée “With Holberg 
trough Europe”

MIDSOMMERBAROK

Skyggespilskoncert
Torsdag 23/6 kl. 13, 14 & 15.00
Frederiksberg Kirke, Menighedshuset
Concert Pastoral: Bolette Roed, 
blokfløjte, Poul Høxbro, galoubet & 
tambourin, Erik Olsen, skyggespil.
Skyggespilskoncert for børn og voksne 
med fransk barokmusik og skyggespil

MIDSOMMERBAROK 

Shakespeares sonnetter 
Fredag 24/6 kl. 20.00
Frederiksberg Slotskirke
Arte dei Suonatori, Bolette Roed, 
blokfløjte, Andreas Arend, lut, 
Morten Burian, skuespiller.
John Dowland & Shakespeare

MIDSOMMERBAROK 

I skumringen
Fredag 24/6 kl. 22.00
Frederiksberg Slotskirke
Andreas Arend, lut.
Musik fra Shakespeares samtid

MIDSOMMERBAROK 

Historier fra musikkammeret 
Lørdag 25/6 kl. 16.00
Frederiksberg Slot, Riddersalen
Les Ambassadeurs: Alexis Kossenko, 
travers og blokfløjte, Zefira Valova, 
Stefano Rossi, violin, Tormod Dalen, 
cello & Allan Rasmussen, cembalo.
Kammermusik af Vivaldi, Leclair, 
Blavet, Leo og Pisendel

MIDSOMMERBAROK 

Den moderne operas fødsel
Lørdag 25/6 kl. 20.00 
Frederiksberg Slotskirke
Arte dei Suonatori, Karolina Gumos, 
mezzosopran, Morten Grove Frand-
sen, kontratenor, Peter Lodahl, tenor,
Bolette Roed, blokfløjte, Allan Ras-
mussen, cembalo.
Haydn, Vivaldi, Caldara, Fux, Porpora
Koncertpræsentation kl. 19.00

MIDSOMMERBAROK 

Et rigtigt musikalsk eventyr 
Søndag 26/6 kl. 15.00
Frederiksberg Kirke, Menighedshuset
Concerto Copenhagen: Jesenka Balic 
Zunic, Fredrik From, violin, Fredrik 
Bock, lut, Megan Addy, violone, Poul 
Høxbro, galoubet og tambourin. For-
tæller og musikalsk tilrettelæggelse: 
Poul Høxbro. 
Den morgen vi var hyrder - en for-
tælling af Tea Bendix og Poul Høxbro 
sat til barokmusik af Poul Høxbro og 
Concerto Copenhagen med visning af 
illustrationer af Tea Bendix.

MIDSOMMERBAROK 

Kantategudstjeneste
Søndag 26/6 kl. 17.00
Frederiksberg Slotskirke
Arte dei Suonatori, Frederiksberg 
Sogns Motetkor.

Det italienske barokorgel
Onsdag 29/6  kl. 14.00
Trinitatis Kirke, København
Isaac Lee, orgelstuderende
 

Fredagskoncert
Fredag 1/7 kl. 16.30
Trinitatis Kirke, København
Per Bengtson, obo, Merete Steffen-
sen, violin, Kjeld Steffensen, cello
Søren Christian Vestergaard, orgel.
Telemann, Vivaldi, Händel m.fl.
 
Det italienske barokorgel
Onsdag 6/7  kl. 14.00
Trinitatis Kirke, København
Mie Othelie Berg, orgelstuderende.
 
Det italienske barokorgel
Onsdag 13/7  kl. 14.00
Trinitatis Kirke, København
Svetlana Koperskaia, orgelstuderende
 
Det italienske barokorgel
Onsdag 20/7  kl. 14.00
Trinitatis Kirke, København
Amanda Marie Mortensen, orgelstu-
derende.
 
Music for a while
Lørdag 23/7 kl. 15.00
Trinitatis Kirke, København
Barokensemblet Il Suono.
Vivaldi, Bach, Händel og Purcell

Orgelkoncert
Tirsdag 26/7 kl. 20.00
Vor Frelsers Kirke, København 
Professor Andrés Cea Galán (es). 
Frescobaldi, Arauxo, Buxtehude, Caba-
nilles, Bach (G)
 
Det italienske barokorgel
Onsdag 27/7  kl. 14.00
Trinitatis Kirke, København
Martin Legène, orgelstuderende.

Odsherreds Kammermusikfestival 

Red Priest
Torsdag 28/7 kl. 19.30
Hempel Glasmuseum, Nykøbing Sj 

Orgelkoncert
Tirsdag 2/8 kl. 20.00
Vor Frelsers Kirke, København K 
Søren Gleerup Hansen, orgel.
Prætorius, Reinken, Händel, Zinck, Bach
 
Det italienske barokorgel
Onsdag 3/8  kl. 14.00
Trinitatis Kirke, København
David Christopher Bendix Nielsen, 
orgelstuderende.
 
Sommerkoncert
Fredag 5/8 kl. 12.00
Trinitatis Kirke, København
Sietze de Vries (nl), hovedorgelet og 
det italienske barokorgel.
Værker af Bach, samt improvisation
 

Musikgudstjeneste
Søndag 7/8 kl. 10.30
Trinitatis Kirke, København
Trinitatis Kirkekor og Barokensemble
Solister: Rikke Lender og Kristin 
Mulders, mezzo-sopran, Torsten 
Nielsen, baryton. Søren Christian 
Vestergaard, orgel.
Vivaldi, Corelli, Schütz, m.fl.

Trinitatis Ensemblet
Søndag 7/8 kl. 15.00
Trinitatis Kirke, København
Rikke Lender og Kristin Mulders, 
mezzo-sopran, Torsten Nielsen, 
baryton, Merete Steffensen og Maria 
Solgaard Holm, violin, Kjeld Steffen-
sen, cello, Lars Baunkilde, violone, 
Søren Christian Vestergaard, orgel.
Dowland, Scheidt, Schildt, Vivaldi

Sommerkoncert
Fredag 12/8 kl. 12.00
Trinitatis Kirke, København
Else Torp, sopran, Kristian Olesen på 
det italienske barokorgel.
Værker af Froberger og Frescobaldi

Sommerkoncert 
Fredag 19/8 kl. 12.00
Trinitatis Kirke, København
Kolbein Haga (Norge), hovedorgelet 
og det italienske barokorgel
Værker af Bach

NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL

Festival Åbningskoncert
Fredag 19/8 kl. 16.00
Sct. Peders kirke, Næstved
Lully og Muffat (E)

NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL

L’amour et la Paix
Fredag 19/8 kl. 18.00-21.00
Byvandring i Næstveds middelalderby
Fransk musik 1600-1700 (E)

NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL

Savall solo-recital
Fredag 19/8 kl. 23.00
Sct. Peders kirke, Næstved
Les voix humaines  (E)

NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL

Artist talk
Lørdag 20/8 kl. 10.00
Ridehuset, Næstved
Steen Frederiksen taler med Jordi Savall

NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL

Kor-koncert
Lørdag 20/8 kl. 12.00
Sct. Peders kirke, Næstved
‘Le viole du roi soleil’ (E)

KONCERTKALENDER
Juni - September 2016

CUSTOS 2/2016
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NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL

L’Accademia dei Dissonanti
Lørdag 20/8 kl. 15.00
Herlufsholm kirke
Charpentier - Lambert - Lully

NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL

Camerata Øresund
Lørdag 20/8 kl. 17.00
Sct. Mortens kirke, Næstved
Franske komponister med tilknytning 
til Skandinavien (E)

NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL

Te Deum med Savall
Lørdag 20/8 kl. 20.30
Sct. Peders kirke, Næstved
Charpentiers Te Deum (E)

NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL

Midnatskoncert
Lørdag 20/8 kl. 23
Sct. Mortens kirke
Fransk musik 1600-1700 (E)

NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL

Fransk højmesse
Søndag 21/8 kl. 10
Sct. Peders kirke, Næstved

NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL

Savall trio
Søndag 21/8 kl. 14
Herlufsholm kirke
Fransk musik 1600-1700 (E)

NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL

Grande Finale
Søndag 21/8 kl. 16
Sct. Peders kirke, Næstved
Rameau - ouvertures et suites (E)

Crossing Borders
Tirsdag 30/8 kl. 19.30
Sankt Mortens Kirke, Næstved
Ars Nova Copenhagen, Paul Hillier.
Buxtehude, Gade, Grieg, Brahms, Nielsen

Den trofaste musikmester
Lørdag 3/9 kl. 15.00
Vestkirken, Ballerup
Karina Agerbo, blokfløjte, Karin 
Samuelsson, violin, Kjeld Lybecker 
Steffensen, cello, Leif Meyer, cembalo.
Telemann, Loeillet og Bach
 
Den trofaste musikmester
Søndag 4/9 kl. 16.00
Skovshoved kirke - se 3/9 

Early Monday
Mandag 5/9 kl. 20.00
LiteraturHaus, København N
Agnethe Christensen, Leah Stuttard, 
Elizabeth Gaver, Björn Ross.
Middelalderlaboratorium (E)

Henry Purcell: The Fairy Queen
9. september - 2. oktober
Gamle Scene, Det Kongelige Teater
Concerto Copenhagen, Lars Ulrik 
Mortensen, musikalsk ledelse.

VEST FOR STOREBÆLT

Trio Moresca
Tirsdag 28/6 kl. 19.30
Nimtofte Kirke, Djursland
Katrine Broch Møller, sopran, Jytte 
Kusk, blokfløjte, Lars Fløe, cembalo 
og orgel.
Monteverdi, Handel, Bach m.fl. 

Krydsfelt
Tirsdag 2/8 kl. 19.30
Lild Strand Kirke, Han Herred
Monica Schmidt Andersen, blokfløj-
ter, Nicolas Koch-Simms, drejelire.

AABENRAA BAROKFESTIVAL

Nordic Baroque Band
Fredag 5/8 kl. 20.00
Nygadehuset, Aabenraa
Monica Schmidt Andersen, blok-
fløjter, Søren Storm Larsen, violin, 
Magnus Malmros, cello, Mogens 
Fangel Damm, cembalo, sang.
Traditionel Ale House – en festlig aften med 
musik som på en 1600-tals engelsk pub.

AABENRAA BAROKFESTIVAL

Afslutningskoncert 
Lørdag 6/8 kl. 20.00
Sct. Nicolai Kirke, Aabenraa
Monica Schmidt Andersen, blok-
fløjter, Søren Storm Larsen, violin, 
Magnus Malmros, cello, Mogens 
Fangel Damm, cembalo/sang.

Crossing Borders
Onsdag 31/8 kl. 17.00
Aarhus Domkirke
Ars Nova Copenhagen, Paul Hillier.
Buxtehude, Gade, Grieg, Brahms, Nielsen

Crossing Borders
Torsdag 1/9 kl. 19.30
Vor Frelser Kirke, Esbjerg
Ars Nova Copenhagen, Paul Hillier.
Buxtehude, Gade, Grieg, Brahms, Nielsen

Crossing Borders
Lørdag 3/9 kl. 16.00
Billund Kirke
Ars Nova Copenhagen - se 1/9

 E
A

RL
Y 

M
O

N
D

A
Y EARLY MONDAY

TIDLIGE MANDAGE på LiteraturHaus
- mødestedet for tidlig musik i København!

MANDAG 5. september kl. 20.00
MIDDELALDERLABORATORIUM 
Agnete Christensen, sang, gusli, Leah Stuttard, harpe, 
Elizabeth Gaver, fidel, Björn Ross, visuals

MANDAG 3. oktober kl. 20.00
WOODPECKERS (dk/se/no) 
Pernille Petersen, Kate Hearne, Katarina Widell,  
Caroline Eidsten Dahl - blokfløjter

MANDAG 7. november kl. 20.00
HØXBRO & HOLMERTZ 
Poul Høxbro, fløjter, Elisabeth Holmertz, sopran 
Copenhagen Renaissance Music Festival 2016

MANDAG 5. december kl. 20.00
TBA - se næste nummer....

Entré: 50 kr. • Bar • CD’er og tidsskrifter til salg
Literaturhaus • Møllegade 7 • 2200 København N
EARLY MONDAY støttes af Statens Kunstråd og Københavns Kommune

MICHAEL PLANT BASGAMBE  TIL SALG
På grund af diverse dårligdomme i ryg og hofter kan jeg ikke længere 
spille på min dejlige, store Michael Plant basgambe. Jeg håber derfor 
at finde et godt og meget gambespillende hjem til den.
Pris: 35.000 kr. incl. hard case. 
For 4.000 kr. ekstra medfølger Lothar Seifert-bue. 
Nærmere beskrivelse af gamben findes på www.arosleo.dk. 
Ellen Østerbye, tlf.: 86 11 31 01, mail: ellen_bye_music@hotmail.com
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7–14 August 2016 
Ensemble Micrologus, Phantasm, Ro-
nald Brautigam, Mahan Esfahani, Maya 
Homburger & Barry Guy, 
EAR-ly 2016  www.brq.fi

4 October–5 December 2016  
Asteria Musica, Syrenarum Ensemble, 
Dråm, Spissky Duo, Holmertz & 
Høxbro, Duo Al Dente, What If

www.renaissancemusik.dk

 

Masterutbildning i Tidig Musik
 www.dkdm.dk

Föreningen för Tidig Musik
Nordens största tidig musik-förening. 
Ger ut tidskriften TIDIG MUSIK.

www.tidigmusik.com

   
Griegakademiet – Institutt for 
musikk (UiB) 
Studier och forskning i Tidig Musik
 www.uib.no/grieg

Holbergdagene i Bergen
November/December 2016

www.holbergdagene.uib.no

Eufemia-dagene
2–4 September 2016
www.middelaldermusikk.no

 
Ensemble Mare Balticum

www.musikisyd.se

19–21 August 2016
Jordi Savall, Peter Spissky, 
Rolf Lislevand www.nemf.dk

26–27 August 2016
Nordisk festival för medeltida musik vid 
Söderköpings gästabud
 www.nomemus.se
 

Forskningsprojekt knutet till  
Stockholms Universitet med stöd  
av Riksbankens Jubileumsfond.

www.performingpremodernity.com

Riga International 
Bach Chamber  
Music Festival

5 November–13 December 2016
Vox Luminis, La Galania, Musica 
Antiqua Roma, Arte de Suonatori

www.music.lv/bachfestival

2–31 July 2016
Nordic Affect, Hljómeyki Chamber 
Choir, Caput ensemble 

www.sumartonleikar.is

2-6 June 2016, 1-6 June 2017
2016: Concentus Musicus Wien, 
Dialogos, La Grande Chapelle, Marco 
Beasley, Thuringia Bach Festival 
Ensemble
 www.semf.se

11–14 May 2017
www.trollhattanstidigmusikdagar.se

29 January–5 February 2017
www.barokkfest.no

11 July–13 August 2016
”Pazzìe d’amore” (”Kär och galen”) 
& concerts, Die schöne Müllerin, Die 
Winterreise
 www.vadstena-akademien.org

www.nordem.org
NORDEM är en inter nordisk organisation 
för tidig musik, verk sam sedan 2006. 

DUO
∞ musical marriages and matches ∞

ASTERIA MUSICA
CHRISTENSEN & STUTTARD

DRÅM
DUO AL DENTE

GAVER & THEDENS
HØXBRO & HOLMERTZ

LAUDE NOVELLA
SPISSKY DUO

SYRENARUM ENSEMBLE
WHAT IF!

WHITE SPARROW
a.o.

COPENHAGEN
4 OCTOBER - 5 DECEMBER 2016

www.renaissancemusik.dk

Støttet af Statens Kunstfond og Wilhelm Hansen Fonden
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CONCERTO COPENHAGENS  
25 ÅRS JUBILÆUMSFESTIVAL
WATERMUSIC
10. juni 2016 kl. 19.30
Garnisons Kirke, København
Denne koncert er en gentagelse af 
Concerto Copenhagens første 
koncerter i januar 1991.
Lars Ulrik Mortensen – musikalsk ledelse

– – –
HÄNDEL & RASMUSSEN
11. juni 2016 kl. 19.30
Tivolis Koncertsal, København
Julia Doyle – sopran
Jacob Bloch Jespersen – bas
Alfredo Bernardini – musikalsk ledelse
Magnus Fryklund - dirigent

– – –
VIVALDI / KARL AAGE RASMUSSEN: 
DE 4 ÅRSTIDER
12. juni 2016 kl. 15.00
Tivolis Koncertsal, København
Fredrik From, Peter Spissky – violin
Alfredo Bernardini, Antoine Torunczyk – obo
Lars Ulrik Mortensen – musikalsk ledelse
Magnus Fryklund – dirigent

– – –
MED HOLBERG PÅ EUROPA-REJSE
12. juni 2016 kl. 19.30
Tivolis Koncertsal, København
Poul Høxbro – fortæller
Lars Ulrik Mortensen – musikalsk ledelse

Billetter à 50 kr. til koncerten d. 10. juni via politikenbillet.dk
Billetter til koncerterne d. 11.-12. juni er gratis med Tivoli Årskort
50 kr. ved indgangen til Tivolis Koncertsal

www.coco.dk/anniversary

- echo of the ages
CUSTOS 2/2016
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Afs.: Custos, c/o Henrik Holm, Sivhøjen 5, 8800 Viborg

19.-21. August 2016 – Tickets and Partout Cards from nemf.dk

Artist in residence:
Jordi Savall
Co-Artistic Director:
Peter Spissky

L’amour et la paix


