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Mød Musikken 
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og interviewer medvirkende 
fra koncerten. 
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Turangalîla 
Program

OLIVIER MESSIAEN (1908-1992) 
Turangalîla-symfoni (1948, revideret 1990) 
 
 I      Introduktion 
 II     Kærlighedssang 1 
 III    Turangalîla 1 
 IV    Kærlighedssang 2 
 V     Stjernernes blods glæde  
 VI    Kærlighedssøvnens have   
 VII   Turangalîla 2 
 VIII  Kærlighedens udvikling    
 IX    Turangalîla 3 
 X     Finale  
 
Varighed: ca 80´ 

 
DER ER INGEN PAUSE
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Turangalîla
Den franske komponist Olivier Messiaen skabte et musikalsk univers,  
der ikke har sit lige. Det møder man for fuld udblæsning i hans 
Turangalîla-symfoni, der er et af hans mest udadvendte værker. 
Musikken er fuld af Messiaens særlige kendetegn: Fuglesang, overført til 
instrumenter. Eksotiske klange, inspireret af etnisk musik fra fjerne egne. 
En lysende orkesterklang med psykedeliske farver. Og en forestilling om 
mennesket i forening med et guddommeligt kosmos.

Alt dette kunne lyde som om Messiaen var et syrehoved, der levede af 
magiske svampe og ikke bekymrede sig om dagliglivet på Jorden. Sådan var 
det ikke. Han varetog i sit lange liv helt traditionelle erhverv som organist i 
en parisisk kirke (i mere end 60 år!) og som lærer på musikkonservatoriet. 
Rusmidlet, der gav hans fantasi vinger, var troen og kærligheden. Det 
budskab demonstrerer han i største målestok i sin Turangalîla-symfoni.

Det mærkelige ord Turangalîla er indisk, eller rettere sagt sanskrit,  
Indiens klassiske sprog (og trykket ligger på næstsidste stavelse).  
Messiaen oversatte det til ’Kærlighedssang’ eller ’Hymne til glæden’.  
Vi taler her om noget helt andet end almindelig, hverdagsagtig tilfredshed:
”Ikke den borgerlige og stilfærdigt euforiske glæde,”, sagde Messiaen, ”men 
en overmenneskelig glæde, overstrømmende, blændende og umådelig.” 
Og hvad kærligheden angår: ”Den skæbnesvangre, uimodståelige, 
altoverskridende og alt omkring sig undertrykkende kærlighed.”

Messiaen var inspireret af den gamle middelalderhistorie om Tristan og Isolde, 
to elskende, hvis kærlighed var magisk stærk, også stærkere end døden. 
Han og hun er uadskillelige, og det samme er publikum og Messiaens 
musik, for symfonien, der varer 1 time og 20 minutter, skal spilles i ét hug 
uden pause på halvvejen. Messiaen sørger heldigvis for at holde os på 
dupperne – det er musik fuld af forundring.

Turangalîla er i hele ti satser, og orkestret er udvidet med mange musikere, 
bl.a. adskillige slagtøjsspillere foruden en klaversolist og en solist på det 
elektroniske instrument ’ondes Martenot’. Messiaen kaldte ubeskedent sin 
brug af orkestret for ”monumental og så varieret som man kan forestille sig.”

Af Jens Cornelius

Olivier Messiaen

Turangalîla  
Musikken

ET ORKESTER MED GÆSTER 

Turangalîla blev 
uropført af Boston 
Symfoniorkester i 
1949. Koncerten blev 
dirigeret af den senere 
så berømte Leonard 
Bernstein.
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Klaversolisten er på en voldsomt virtuos opgave, og Messiaen indrømmede, 
at symfonien godt kan minde om en klaverkoncert. Sammen med slagtøjet 
danner klaveret et helt lille orkester ’inde i’ det store orkester. Messiaen 
bruger kombinationen af klaver og slagtøj til at efterligne den såkaldte 
gamelan-musik fra Bali, der spilles på støjende klokker og med konstant 
repeterede rytmer.

Og så er der den særlige gæst i orkestret: ondes Martenot. Et bizart 
instrument, opfundet i 1928 af franskmanden Martenot. Dets navn betyder 
’Martenot-(lyd)bølger’, og i nogle årtier blev det benyttet af især franske 
komponister. Instrumentet gik ud af brug igen, men Messiaen var en af 
dem, der holdt ved, og i dag må man have fat på et ondes Martenot, hvis 
man vil opføre Turangalîla og flere andre af hans værker. Dens kendetegn 
er glidende toner, der minder om en sangstemme, og bidrager med de helt 
specielle ’science fiction-effekter’ i symfonien.

Symfonien virker vildtvoksen, men er uhyre struktureret udformet. Den 
er sammensat af mange elementer og motiver, der hele tiden bygges 
sammen på nye måder. Man kan f.eks. følge en række grundlæggende 
temaer, der går igennem hele værket. Mest fremtrædende er ’statuetemaet’ 
og ’kærlighedstemaet’. Det kraftige statuetema spilles ofte i trombonerne. 
Messiaen sammenligner det med uhyggelige, mexicanske fortidsstatuer. 
Kærlighedstemaet spilles som regel af strygerne og høres tydeligst i 6. sats. 

Også satserne danner en mosaik. De tre Turangalîla-satser 1, 2 og 3 har 
en intens, rytmisk karakter til fælles, men oppe fra denne højtflyvende 
kærlighed ser man ned på en farlig afgrund. Mellem de tre Turangalîla-
satser står fire satser (nr. II, IV, VI og VIII, der alle hedder noget med 
Kærlighed. Drømmende, sanselige, af og til meget erotiske. Symfonien har 
også en Introduktion og en Finale, der er beslægtet med satsen i centrum: 
Den maniske ”Stjernernes blods glæde”, hvor kærlighedens ekstase 
kulminerer i kosmisk format.

I Introduktion
Nærmest en kompakt miniudgave af symfonien, hvor man præsenteres 
for nogle af de grundlæggende temaer. Efter en klaversolo går døren op 
for kværnende lag-på-lag musik. Det er som at stikke hovedet ind i det 
maskinrum, hvor universets motor står.

II Kærlighedssang 1
Messiaen afveksler brat mellem iltre, potente rytmer og et meget ømt 
motiv med uvirkelige ondes Martenot-lyde.

KÆRLIGHEDSEKSTASE MED STRUKTUR

Messiaens musik har 
stærke klangfarver – 
måske fordi han havde 
den sanseevne, der 
hedder synæstesi, og 
derfor kunne opfatte 
toner som bestemte 
farver.
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III Turangalîla 1
Her hører man et eksempel på det, Messiaen kalder ’rytmiske 
personer’, dvs. rytmemotiver, der fungerer ligesom personer i et 
skuespil. I dette tilfælde spilles de af stortromme, woodblock og 
maracas. Messiaen beskrev dem som henholdsvis dyre-, plante- og 
mineralriget.

IV Kærlighedssang 2
En sats, hvis enkelte elementer – bl.a. fuglesang i klaveret og det 
massive ’statuetema’ - præsenteres et af gangen, hvorefter Messiaen 
stabler dem alle ovenpå hinanden i ti lags højde. 

V Stjernernes blods glæde
Et højdepunkt af manisk ekstase. Himmel og jord står i ét, og hele 
universet, selv stjernerne, gennemstrømmes af samme blod. Messiaen 
bemærkede: ”For at forstå hvor langt ud man kommer i dette 
stykke, må man huske, at de sande elskendes forening for dem er en 
forvandling i kosmisk målestok.”

VI Kærlighedssøvnens have
Her dominerer ’kærlighedstemaet’ alt. Det spilles igen og igen af 
dæmpede strygere og ondes Martenot, mens klaveret drysser magisk 
fuglesang udover det døsige elskovspar. ”De elskende er udenfor tiden”, 
siger Messiaen. ”Lad os ikke vække dem…”

VII Turangalîla 2
Klaveret dominerer denne sats og begynder solo, men det uhyggelige 
slagtøj og ’statuetemaet’ får musikken faretruende tæt på den gabende 
afgrund.  

VIII Kærlighedens udvikling
’Udvikling’ på to måder: Dels den musikalske, hvor temaer fra de 
foregående satser bliver udviklet og bearbejdet. Og dels udviklingen 
af kærligheden, ”den ustandseligt tiltagende lidenskab, der vokser 
videre i det uendelige.” Det er symfoniens længste sats og fortællingens 
kulmination. ”Tristan og Isolde transcenderer til Tristan-Isolde”, 
formulerer Messiaen det underfundigt. 

VIIII Turangalîla 3 og X Finale
Messiaens udvikling af de rytmiske lag topper i den sidste 
Turangalîla-sats, der er intrikat og helt abstrakt. Til slut en jublende 
udgangsfanfare, med Messiaens ord ”en sidste eksplosion af 
Kærlighedstemaet i fortissimo lige før den triumferende coda.”
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Turangalîla er i dag Messiaens mest berømte orkesterværk. Det har 
bevaret sin chokværdi gennem trekvart århundrede, men har nok også 
vundet underholdningsværdi, fordi vi i dag er bedre vant til den slags 
masseudfoldelser end i 1940’erne. Der ligger en utrolig mængde idéer og 
informationer i kæmpeværket. Skal man have styr på det hele, for at kunne 
lytte til musikken? Nej – det er det paradoksale: Turangalîla er på trods af 
mylderet og kompleksiteten også spontant overvældende og medrivende 
musik at høre.
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DR SymfoniOrkestret elsker at have den baskisk-spanske 
dirigent Juanjo Mena på besøg. Siden sin første koncert med 
orkestret for fem år siden har han dirigeret her mindst en gang 
hver sæson. I 2015 dirigerede han gallakoncerten i anledning 
af Carl Nielsens 150-årsfødselsdag, og sidste år stod han for de 
populære Nytårsgalla-koncerter i Koncerthuset.

Juanjo Mena er chefdirigent for BBC Filharmonikerne – en post 
han har haft siden 2011. De har et meget frugtbart samarbejde, 
som når langt udover Storbritannien. Dels gennem deres mange 
indspilninger og dels med turnéer: Alene i år har Juanjo Mena 
turneret med sit orkester til Schweiz, Østrig, Tyskland og Spanien. 

Han er uddannet i sin baskiske fødeby Vitoria og i Madrid. Blandt 
hans mentorer har været DR SymfoniOrkestrets afdøde spanske 
chefdirigent, Rafael Frühbeck de Burgos. Et andet forbillede har 
været Sergiu Celibidache, der med Menas egne ord har gjort et 
uudsletteligt indtryk på hans musiksyn. 

Siden sin debut i 1990’erne har Juanjo Mena opbygget en 
karriere, der i dag spænder fra Asien til Nordamerika. Han 
kommer meget vidt omkring som gæstedirigent. Sidste år 
optrådte han for første gang med Berliner Filharmonikerne, 
og ikke mindst har han arbejde i USA hos bl.a. New York 
Filharmonikerne, Chicago Symfoniorkester, Boston 
Symfoniorkester og Los Angeles Filharmonikerne. I næste 
måned dirigerer han i Washington og Toronto. Meget af hans 
liv tilbringes derfor på hoteller og i lufthavne med en kuffert i 
hånden, men Juanjo Mena har stadig sit hjem i Baskerlandet, 
hvor han er født og opvokset. 

Juanjo Mena har indspillet en lang række albums, bl.a. Messiaens 
Turangalîla-symfoni med Bergen Filharmonikerne og aftenens 
klaversolist, Steven Osborne.

• Juanjo Mena
• Baskisk-spansk dirigent,  
 født 1965 i Vitoria
• Siden 2011 chefdirigent for 
 BBC Filharmonikerne

Fotograf: Michal Novak

Juanjo Mena
Dirigent

Turangalîla  
Dirigent
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Den skotske pianist Steven Osborne er en virtuos musiker med 
hang til at kaste sig over de sværeste udfordringer. Han har et 
overskud i sin teknik og sit temperament, der gør ham til en sand 
erobrer, både når det gælder kendt og mindre kendt musik. I 
aften optræder han for første gang i Koncerthuset.

Steven Osborne er uddannet i Edinburgh og Manchester.  
I 1990’erne vandt han flere internationale solistpriser, og den 
engelske radio BBC udvalgte ham til New Generation Artist, 
en affyringsrampe for de største unge talenter. I dag er Steven 
Osborne en af Storbritanniens førende pianister. Hvert år er han 
solist ved The Proms i Royal Albert Hall, og hans solistkarriere 
spænder over hele verden. Alene musikken af Messiaen spiller 
han i år fra Japan til Mexico. 

“Jeg blev fanget ind af Messiaens univers, da jeg var teenager”, 
fortæller Steven Osborne. ”Især modstillingen af dyb ro og stor 
kompleksitet fascinerede mig. Jeg har altid været tiltrukket af 
musik med store kontraster, og når jeg spiller, prøver jeg at gå til 
yderligheder. Det virker måske lidt barnligt, men sådan er mit 
instinkt, og Messiaens musik lægger op til, at man slår sig løs.”

De sidste 20 år har Steven Osborne indspillet forrygende albums 
for det britiske plademærke Hyperion, især med fransk musik  
og musik af yndlingskomponisten Beethoven. Han har vundet 
nogle af de fornemste pladepriser i den klassiske verden,  
bl.a. The Gramophone Award og Deutsche Schallplattenpreis. 
Af Messiaens soloværker har han indspillet Vingt regards sur 
l’enfant-Jésus og Visions de l’Amen. Med aftenens dirigent Juanjo 
Mena indspillede han i 2012 Messiaens Turangalîla-symfoni.

• Steven Osborne
• Skotsk pianist, født 1971
• Verdensomspændende 
 solistkarriere siden 1990’erne
• Har indspillet mere end 
 25 albums

Fotograf: Benjamin Ealovega

Steven Osborne
Klaver

Turangalîla  
Solister
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Den franske musiker Valérie Hartmann Claverie er uddannet 
fra Pariserkonservatoriet på det specielle instrument ’ondes 
Martenot’ – en fransk specialitet, som især bruges i Olivier 
Messiaens musik.

Valérie Hartmann Claverie kom allerede i sin studietid ind i 
kredsen omkring Messiaen, og hun blev uddannet af Messiaens 
svigerinde, Jeanne Loriod, der normalt havde eneret på at spille 
ondes Martenot i Turangalîla-symfonien. I 20 år var Valérie 
Hartmann Claverie med i Loriods ensemble, som opførte 
Messiaens værker for op til seks ondes Martenot’er. I 1983 var 
hun med til at uropføre Messiaens kæmpeopera Frans af Assisi, 
og hun er derfor først på listen over ondes Martenot-spillere, 
når operaen skal opføres. Valérie Hartmann Claverie bærer en 
ganske særlig fakkel videre.

Som ondes Martenot-spiller har Valérie Hartmann Claverie 
optrådt med verdens bedste orkestre og dirigenter, når de har 
opført Turangalîla og andre af Messiaens værker, bl.a. hos 
Berliner Filharmonikerne, New York Filharmonikerne, Chicago 
Symfoniorkester og London Symfoniorkester. Hun optræder 
med værket flere gange hvert år, og hun medvirker også på en 
højt rost indspilning fra 2014 af Turangalîla, dirigeret af Hannu 
Lintu.

Valérie Hartmann Claverie har siden 1996 haft sin egen kvartet, 
Ondes de Choc (’Chokbølger’), og hun har samarbejdet med 
gruppen Radiohead og guitaristen Johnny Greenwood, der er 
blandt de musikere, som har genopdaget ondes Martenot og 
fundet nye anvendelser af det gamle ’kult-instrument’. 

Hun underviser i dag selv på Pariskonservatoriet som lærer for 
nye generationer af ondes Martenot-spillere.

• Valérie Hartmann Claverie
• Fransk ondes Martenot-spiller, 
 født i Paris
• Uddannet af Messiaens 
 svigerinde, Jeanne Loriod
• Opfører Turangalîla-symfonien 
 flere gange hvert år

Valérie Hartmann 
Claverie

Ondes Martenot

Turangalîla  
Solister
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Inger Guldbrandt Jensen er uddannet privat hos Asger Lund 
Christiansen, og startede som cellist i DR SymfoniOrkestret i 1978.

En herlig og sprudlende musiker og en stor personlighed takker 
af efter næsten fire årtiers arbejdsliv i DR. Inger har altid brændt 
for musikken, for orkestret, for det fællesskab, som på tværs af 
alder, køn, nationaliteter og instrumenter binder et orkester 
sammen og giver det lige nøjagtig den lyd og det musikalske 
udtryk, der er helt specielt for os her i København. 

Inger har taget en kæmpe tørn på en række af de områder, som 
ikke direkte har med musikken at gøre, men som er af meget 
stor vigtighed for, at en organisme som DR SymfoniOrkestret 
skal kunne holde sammen og udvikle sig som en god og sund 
arbejdsplads. 

Humor er en helt grundlæggende egenskab hos Inger, en 
smittende og livgivende humor, som har gjort mange stunder 
betydeligt sjovere og mange kolleger betydeligt gladere. 

Inger har været akkurat lige så seriøs, når hun har spillet på 
sit instrument, som når hun har kæmpet orkestrets sag som 
bestyrelsesmedlem i orkesterforeningen, når hun har sørget for, 
at der blev hængt billeder på væggene, så vi ikke glemmer vores 
historie, når hun har taget endnu en tørn med at planlægge og 
rydde op efter festerne, eller når hun er kommet farende ind på 
mit kontor for at orientere mig om, hvilke tiltag hun forventer, at 
chefen udfører inden for de nærmeste 24 timer.

Vi kommer til at savne Inger i DR SymfoniOrkestrets cellogruppe, 
hendes energi og smittende humør. Tak for mange års imponerende 
arbejdsindsats og ønsker om mange gode år blandt familie og venner.

Kim Bohr
Chef for DR Kor & Orkestre 

Fotograf: Per Morten Abrahamsen

Inger Guldbrandt 
Jensen

Cellist

Afsked med 
Inger Guldbrandt Jensen
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DR’s koncertvirksomhed støttes af blandt andre: 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 
Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden
Augustinus Fonden
Beckett-Fonden
Oticon Fonden
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legat
Statens Kunstfond
Toyota-Fonden
S.C. Van Fonden
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
Damco. Global logistics. Individual solutions.
Daloon

drkoncerthuset.dk
drsymfoniorkestret.dk

DR Koncerthuset
Ørestads Boulevard 13 2300 Kbh S
Tlf.: 35 20 62 62
e-mail: drkoncerthuset@dr.dk

HVAD, HVOR OG HVORDAN I DR KONCERTHUSET

Restauranten: Supplér din koncertoplevelse med 
en hyggelig og lækker middag i DR Koncerthusets 
Restaurant. På drkoncerthuset.dk kan du læse 
mere om restauranten og månedens menu. Det er 
nødvendigt at reservere bord i forvejen, og det kan 
gøres på e-mail: book1bord@dr.dk eller telefonisk på 
35206360 (hverdage 12-16).

Garderoben er bemandet, gratis og befinder sig 
i foyeren. Af sikkerhedshensyn er det ikke tilladt at 
medbringe overtøj og store tasker i koncertsalen. 

Pausedrinken kan bestilles og forudbetales i baren 
inden koncerten – så står den klar til dig i pausen.

ZERVED: På koncertdagen kan du også købe din 
pausedrink ved hjælp af en smartphone: 

 l  Download gratis “Zerved” (via app-store eller   
  Google Play)
 ll  Bestil og betal
 lll  Hent din drink i vores “Zerved-bar”

Parkeringen: Vi har fået nyt parkeringssystem, der
er forudbetalt. Det vil sige, at man køber en P-billet i 
billetautomaten til et bestemt tidsrum og placerer den 
synligt i forruden på bilen. Det er ikke længere muligt 
at forudbetale sin parkering inde i DR Koncerthuset.

Rundvisninger: DR har en række rundvisnings-
tilbud og tilpasser gerne rundvisninger efter dine 
behov. Besøg drkoncerthuset.dk.

Udlejning/konferencer: DR Koncerthuset 
danner en unik og professionel ramme om ethvert 
arrangement. Læs mere på DR Koncerthusets 
hjemmeside eller kontakt os direkte på email: 
lejkoncerthuset@dr.dk.

Gruppearrangementer: DR Koncerthuset kan 
altid skræddersy et gruppearrangement til dig, fx en 
middag med rundvisning og efterfølgende koncert. 
Du kan kontakte os på 35206100 eller på email: 
gruppesalg@dr.dk og få et uforpligtende tilbud.

FÅ NYHEDER OM DR KONCERTHUSET

Nyhedsbrevet: Få alle nyheder om kommende 
koncerter, konkurrencer og specialtilbud direkte i din 
indbakke. Tilmeld dig på drkoncerthuset.dk.

Facebook: Koncerthuset er også på Facebook. 
Her kan du få krydderier til din koncertoplevelse, 
kommentere, stille spørgsmål og få svar med det 
samme.  
 
Følg os på facebook.com/drkoncerthuset.


