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Ernest Chausson (1855-1899)
Poème de l´Amour et de la Mer, opus 19

I – Vandenes blomst
II – Interludium

III – Kærlighedens død 

      ca. 27’

Pause (30’) ca. kl. 20.00

Nikolaj Rimskij-Korsakov (1844-1908)  
Sheherazade, symfonisk suite, opus 35 (1888)                

I – Havet og Sindbads skib   
II – Prins Kalenders fantastiske fortælling  

III – Prinsen og prinsessen    
IV – Festen i Bagdad – Skibbrud ved klipperne 

      ca. 42´

Program
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Ernest Chausson: 
Poème de l’Amour et de la Mer 

Musikken af Ernest Chausson er så 
fransk, som det næsten kan tænkes. 
Poetisk, raffineret og utrolig sensuel. 
I hans store vokalværk Poème de 
l’Amour et de la Mer (Et digt om 
kærligheden og havet) hører man 
hans særlige evner i fuld udfoldelse.

Værket med den lange titel består 
af to store sange med et mellemspil. 
Chausson skrev musikken i 1880’erne, 
og det tog ham næsten ti år at gøre 
den færdig. Det blev hans hidtil 
længste værk, som desuden var 
meget avanceret for sin tid. Chausson 
kan her måle sig med sin lidt yngre 
kollega Debussy. Verden gik glip af 
megen god musik, da Chausson døde 
få år senere, blot 44 år gammel.

Teksterne til de to sange er af Maurice 
Bouchor, der var en god ven af 
Chausson. I digtene vandrer en person 
ved stranden og funderer over sin 
tabte kærlighed til en smuk, ung kvinde. 
Han ser solnedgangens farver som 
et spejlbillede af hendes skønhed. 
Aftenluften er tung af liljer, der minder 
om duften af hendes hår. Når bølger-
ne rammer strandens sand, er det 
for ham som afskedskys. Og når de 
trækker sig tilbage til havet, tager de 
hans sjæl med sig. 

Sådan en længsel og tristesse farver 
hele værket, der er i pagt med fin de 
siècle-stilen omkring århundredskiftet 

og fornemmelsen af en tid, der går på 
hæld. 

Digtene i Poème de l’Amour et de la 
Mer er måske ikke i sig selv verdens-
kunst, men Chausson iklæder ordene 
et pragtfuldt klangunivers. Musikken 
bølger omkring sangstemmen, der 
bæres oppe på et sandt orkesterhav. 

Chausson opførte 
selv værket med både 

en mandlig og en 
kvindelig sangerinde,                      
men i nyere tid er det 

blevet en specialitet for 
mezzosopranerne. 
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De tre satser varer en halv time, og 
med fuld udnyttelse af orkestret 
vokser musikken til symfonisk format. 
Første sang hedder La fleur des eaux 
(Vandenes blomst) og består i sig selv 
af tre afsnit, adskilt af meget ekspres-
sive orkestermellemspil. 

Efter denne første lange sang kommer 
et kort mellemspil, der begynder med 
soloer for fagot, cello og horn. De 
mørktfarvede instrumenter er et ord-
løst ekko af sangstemmen, vi lige har 
mødt. Chausson angiver karakter-
betegnelsen ”Langsomt og trist”. 

Derefter kommer den anden sang, 
La Mort de l’Amour (Kærlighedens 
død). I første omgang tales der nær-
mest med lettelse om kærligheden 
som noget, der hører fortiden til. Men 
før anden strofe forvandler musikken 
sig til en sørgemarch, og i tredje, 
sidste strofe vender celloen tilbage til 
mellemspillets triste melodi. Denne 
gang slutter sangstemmen sig til 
melodien. Den tabte forelskelse har 
efterladt sig et mærke, som ikke kan 
slettes.

Chaussons originale brug af orkestret 
og de utroligt flatterende vokallinjer 
gør Poème de l’Amour et de la Mer til 
en sangsymfoni, der er noget helt for 
sig selv. Det er symbolistisk duftpoesi, 
fuld af antydninger og fornemmelser, 
men understøttet af et bragende 

farverigt partitur, der fyrer op under 
kedlerne og viser, at sansningerne 
dækker over vældige følelsesstorme.

Se tekst og oversættelse på s. 10-13.
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Den russiske komponist Nikolaj 
Rimskij-Korsakov fik tit sine idéer 
fra eventyr, som han omsatte til 
magisk musik. Han var nemlig en 
ren troldmand med et orkester og 
skabte en ny teknisk standard for, hvor 
eventyrligt orkestermusik kan klinge. 

Med Sheherazade fra 1888 overgik 
Rimskij-Korsakov sig selv. Denne 
gang var det 1001 nats eventyr, 
der inspirerede ham. De eksotiske 
fortællinger får i musikken et skær, der 
stråler som silke, og en duft, der er 
tung af røgelse og parfumerede olier. 
Ikke uden grund er Sheherazade et 
yndlingsværk for stereo-nørder, der 
skruer fuldt op for Rimskij-Korsakovs 
orkester, når der skal testes højttalere!

Sheherazade er den kvindelige 
hovedperson i 1001 nats eventyr. Hun 
er blevet viet til en sultan, som har 
for vane at få sine koner halshugget 
efter bryllupsnatten. For at undgå den 
skæbne holder hun sultanen hen med 
et spændende eventyr hver nat. Og 
fordi hun er så god til ’cliff hangers’ og 
stopper akkurat før klimaks, udskyder 
hun sin egen død nat efter nat. Til 
sidst må sultanen overgive sig – og 
beholder sin dyrebare Sheherazade.

Det er soloviolinen, der har rollen som 
Sheherazade og spiller de forførende 
oplæg til musikkens fortællinger. 
Sultanen har også et tema. Det er de 

allerførste toner, man hører i værket: 
et massivt og truende motiv i de tunge 
messingblæsere. Over for denne 
mægtige herre er Sheherazade en 
spinkel skønhed, men i løbet af første 
sats hører man, at de to personer er 
afhængige af hinanden. 

De svulmende bølgebevægelser, 
der præger første sats, er taget fra 
eventyret om Sindbad Søfareren. 
Men det er Sheherazade og sultanen 
selv, der helt dominerer musikken. 
Sultanens motiv bliver forvandlet til en 
voldsomt insisterende melodi. Det er 
opulent musik, som suger lytteren ind i 
en dramatisk verden.

Som indledning til anden sats 
spinder violinen igen sin besnærende 
melodi, og Sheherazade får lov til at 
fortælle endnu en historie. Rimskij-
Korsakov tager ikke udgangspunkt 
i bestemte eventyr i musikkens fire 
satser. Satstitlerne blev tilføjet af 
hans kollega Ljadov, for selv ønskede 
Rimskij-Korsakov ikke at lede lytterens 
oplevelse i retning af konkrete 
fortællinger.

Andensatsen begynder med et 
mellemøstligt motiv i fagotten, der 
elegant smelter sammen med den 
meget ’europæiske’ 3/4-dels takt. 
Senere udvikler musikken sig til en 
rapsodi fuld af rytmiske spændinger 
og glitrende farver.

Nikolaj Rimskij-Korsakov: 
Sheherazade
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I den langsomme tredjesats er tonen 
sødmefuld og kælen. Rimskij-Korsakov 
gik med på at sammenligne musikken 
med den romantiske fortælling om 
prins Kamar al-Zanna og prinsesse 
Budur, der lignede hinanden så 
meget, at de blev regnet for tvillinger. 

Fjerde sats er sammensat af flere 
enkeltscener. Først en kaotisk 
festlighed i Bagdad. Derefter vender 
Rimskij-Korsakov igen tilbage til det 
stormfulde hav, denne gang for at 
følge Sindbads dramatiske skibbrud. 

Sultanen, der i første sats levede sig 
dybt ind i Sindbad Søfarerens rolle, 
støder nu selv på grund. Da eventyret 
slutter, opdager han, at han i løbet 
af 1001 nat har forandret sig. Den 
uforlignelige Sheherazade har med 
sine fortællinger gjort ham til et nyt 
menneske, og de kan forenes i ægte 
kærlighed.

Rimskij-Korsakov havde 
som ung været søofficer 

– måske er det derfor,   
havet fylder så meget i 

Sheherazade? 
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Den franske dirigent Maxime Pascal er 
33 år, født i en musikerfamilie fra Nantes 
og uddannet i Paris. Først studerede 
han violin og klaver, inden han skiftede 
til dirigentfaget.

Han fik et stort gennembrud i 2014, da 
han som den første franskmand vandt 
Salzburg Festspillenes konkurrence 
for unge dirigenter. Siden har han 
gæstedirigeret mange fine orkestre 
i Frankrig, Tyskland og Østrig, 
bl.a. Camerata Salzburg, München 
Kammerorkester og Nationalorkestret 
fra Lille.

Meget af Maxime Pascals karriere 
er optaget af opera. Allerede i 2017 
debuterede han på Scala Operaen i 
Milano, og sidste år dirigerede han på 
Bastille Operaen i Paris og på Berlins 
Statsopera. Til foråret vender han 
tilbage til Berlin for at dirigere Debussys 
Pelléas og Mélisande – en opera, han i 
2016 dirigerede på Malmö Operaen.

I 2008 stiftede Maxime Pascal sit eget 
orkester i Paris, kaldet Le Balcon. Det er 
et meget nyskabende ensemble, lavet 
i fællesskab med tre komponister og 
en lydtekniker for at skabe nye måder 
at fremføre sceneværker på. Målet er 
helt nye lydoplevelser for publikum, 
og Maxime Pascal er, hvad det angår, 
meget inspireret af surround-teknikken 
i biografer.

Ikke mindst musikværker fra det 20. 
århundrede har han og orkestret 
beskæftiget sig med. Maxime Pascal 
nåede at samarbejde med den nu 
afdøde franske avantgarde-guru Pierre 
Boulez i 2011 om hans storværk Le 
Marteau sans maître. Det helt store 
projekt for Pascal og Le Balcon er 
Karlheinz Stockhausens syvdobbelte 
operacyklus Licht, som vil blive opført 
henover flere år i Paris. 

Dirigent
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Den franske mezzosopran Nora 
Gubisch er født i 1971 og uddannet 
i Paris. Hun har sunget på mange af 
verdens store scener: på La Scala 
Operaen i Milano, i Musikverein i Wien, 
ved Salzburg Festspillene og på Pariser-
operaen. 

Det er i aften anden gang, hun optræ-
der her i DR Koncerthuset, og til næste 
sæson vender hun i øvrigt tilbage igen.

Hvis man er mezzosopran som Nora 
Gubisch, er der en række meget 
spændende operaroller af dramatiske 
og psykologisk sammensatte kvinde-
figurer at kaste sig over. Hun har bl.a. 
sunget titelrollen i Carmen, rollen som 
Amneris i Verdis Aida og titelrollen i 
Brittens opera The Rape of Lucretia. 

Partiet som Judith i Bartóks opera 
Hertug Blåskægs borg er noget af en 
specialitet for Nora Gubisch, og hun 
sang operaen her i DR Koncerthuset i 
2017, dirigeret af Alain Altinoglu – som 
hun i øvrigt er gift med. Han dirigerer 
også, når hun til maj kan opleves på La 
Monnaie Operaen i Bruxelles i Wagners 
Tristan og Isolde, hvor hun synger rollen 
som Brangäne.

En anden specialitet for Nora Gubisch 
er de store romantiske sangværker med 
orkester, f.eks. Chaussons Poème de 
l’Amour et de la Mer, Berlioz’ sang-
cyklus Les nuits d’été og vokalpartierne 

i Mahlers symfonier. I dette særlige 
repertoire har hun sunget med så store 
orkestre som Wiener Filharmonikerne 
og New York Filharmonikerne.

Nora Gubisch giver desuden ofte 
koncerter med musik for sang og klaver 
og har indspillet flere albums, bl.a. med 
franske romancer af Ravel og Duparc.

Solist
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Poème de l’Amour 
et de la Mer  
Tekst: Maurice Bouchor

La Fleur des Eaux
 
La Fleur des Eaux 
L’air est plein d’une odeur 
exquise de lilas, 
qui, fleurissant du haut des murs 
jusques en bas, 
embaument les cheveux 
des femmes. 
La mer au grand soleil va toute 
s’embraser, 
et sur le sable fin qu’elles viennent 
baiser 
roulent d’éblouissantes lames. 

O ciel qui de ses yeux dois porter 
la couleur, 
brise qui va chanter dans les lilas
en fleur 
pour en sortir tout embaumée, 
ruisseaux, qui mouillerez sa robe. 
O verts sentiers, 
vous qui tressaillerez sous ses chers 
petits pieds, 
faites-moi voire ma bien-aimée! 

Et mon coeur s’est levé 
par ce matin d’été; 
car une belle enfant était 
sur le rivage, 
laissant errer sur moi des yeux 
pleins de clarté,

Et digt om kærligheden 
og havet 
Oversættelse: Magna Blanke

Vandenes blomst 

Vandenes blomst 
Luften er fuld af en vidunderlig 
vellugt af liljer, 
der blomstrer overalt 
på murene,
og som giver kvindernes hår 
en særlig duft. 
Havet omfavnes helt 
af den strålende sol, 
og på det fine sand, hvor de næsten 
kysser hinanden, 
ruller pragtfulde bølger. 

O himmel, med samme farve 
som hendes øjne, 
brise, som synger blandt 
blomstrende liljer for at bevæge sig væk 
derfra helt bedøvet af duft, 
bække, som fugter hendes klæder. 
O grønne stier, 
I som skælver under hendes kære 
små fødder, 
lad mig få min elskede at se! 

Mit hjerte vågnede 
den sommermorgen; 
for en yndig pige var 
på stranden; 
hun lod sit blik 
så fuldt af klarhed 

Sange 
af Ernest Chausson
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et qui me souriait d’un air tendre 
et sauvage. 
Toi que transfiguraient la Jeunesse 
et l’Amour, 
tu m’apparus alors comme l’âme 
des choses; 
mon coeur vola vers toi, 
tu le pris sans retour, 
et du ciel entr’ouvert pleuvaient 
sur nous des roses. 

Quel son lamentable et sauvage 
va sonner l’heure de l’adieu! 
La mer roule sur le rivage, 
moqueuse, et se souciant peu 
que ce soit l’heure de adieu. 

Des oiseaux passent, 
l’aile ouverte, 
sur l’abîme presque joyeux; 
au grand soleil la mer est verte, 
et je saigne, silencieux, 
en regardant briller les cieux. 

Je saigne en regardant ma vie 
qui va s’éloigner sur les flots; 
mon âme unique m’est ravie; 
et la sombre clameur des flots 
couvre le bruit de mes sanglots. 

Qui sait si cette mer cruelle 
la ramènera vers mon coeur? 
Mes regards sont tournés 
vers elle, 
la mer chante, et le vent moqueur 
raille l’angoisse de mon coeur.

strejfe mig og smilede til mig 
mildt og utæmmet.
Du, som Ungdom og Kærlighed 
forvandlede, 
du syntes mig dog at være 
alle tings sjæl; 
mit hjerte fløj dig i møde, 
du tog det for bestandig, 
og fra himlen, som åbnede sig på klem, 
regnede det med roser. 

En sørgmodig og grusom lyd 
der vil angive afskedens time! 
Havet bølger på stranden, 
spottende, tænker ikke på, 
at dette kan være afskedens time. 

Fuglene flyver forbi 
med udspilede vinger 
næsten glade på afgrundens rand; 
i strålende sol er havet grønt, 
og mit hjerte bløder stille, 
når jeg ser den strålende himmel. 

Mit hjerte bløder, når jeg ser på mit liv, 
som vil blive borte med bølgerne; 
hele min sjæl er blevet mig berøvet; 
og bølgernes dystre klage 
skjuler lyden af min hulken. 

Hvem ved, om dette grusomme hav 
vil føre hende tilbage til mig? 
Mit blik er rettet 
mod hende, 
havet synger, og den spottende vind 
gør nar af mit ængstede hjerte.
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La Mort de l’Amour  

Bientôt l’île bleue et joyeuse 
parmi les rocs m’apparaîtra; 
l’île sur l’eau silencieuse 
comme un nénuphar flottera. 

A travers la mer d’améthyste 
doucement glisse le bateau, 
et je serai joyeux et triste 
de tant me souvenir bientôt! 

Le vent roulait les feuilles mortes; 
mes pensées 
roulaient comme des feuilles mortes 
dans la nuit. 

Jamais si doucement au ciel noir 
n’avaient lui 
les mille roses d’or 
d’où tombent les rosées! 
Une danse effrayante, 
et les feuilles froissées, 
et qui rendaient un son métallique, 
valsaient, 
semblaient gémir sous les étoiles, 
et disaient 
l’inexprimable horreur 
des amours trépassés. 

Les grands hêtres d’argent 
que la lune baisait 
étaient des spectres: moi, tout mon sang 
se glaçait 
en voyant mon aimée 
étrangement sourire
 

Kærlighedens død  

Hurtigt kom den blå, glade ø 
blandt klipperne nærmere; 
øen i det stille vand, 
duvende som en åkande. 

Tværs over det ametystfarvede vand 
glider båden stille, 
og jeg er glad og trist til mode 
ved at mindes så meget. 

Vinden flyttede på de døde blade; 
mine tanker 
rørtes som døde blade 
i natten. 

Aldrig før havde de tusind roser 
af guld, 
hvorfra duggen dalede ned, 
lyst så blidt på den sorte himmel. 
En voldsom dans, 
og de sammenkrøllede blade 
valsede af sted med en 
metalagtig lyd 
og syntes at stønne under stjernerne 
og udtrykke 
den uforklarlige rædsel, 
som forgangen kærlighed indebærer. 

De store sølv-agtige bøgetræer, 
som månen kyssede, 
var spøgelser: mit blod stivnede i mig, 
da jeg så 
min elskede smile 
på en mærkelig måde.
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Comme des fronts des morts nos fronts 
avaient pâli, 
et, muet, me penchant vers elle, je pus lire 
ce mot fatal écrit dans 
ses grands yeux: l’oubli. 

Le temps des lilas et
le temps des roses 
ne reviendra plus à ce printemps-ci;
le temps des lilas et 
le temps des roses 
est passé, le temps des oeillets 
aussi. 

Le vent a changé, 
les cieux sont moroses, 
et nous n’irons plus courir, et cueillir 
les lilas en fleur et les belles roses; 
le printemps est triste et ne peut 
fleurir. 

Oh, joyeux et doux printemps 
de l’année, 
qui vins, l’an passé, 
nous ensoleiller, 
notre fleur d’amour 
est si bien fanée, 
las! que ton baiser ne peut
 l’éveiller! 

Et toi, que fais-tu? 
pas de fleurs écloses, 
point de gai soleil ni d’ombrages
frais; 
le temps des lilas et le temps 
des roses 
avec notre amour est mort à jamais.

Vore ansigter blegnede som 
døde menneskers ansigter,
og da jeg bøjede mig mod hende, 
kunne jeg læse det skæbnesvangre ord 
i hendes store øjne: glemsel.
 
Liljernes tid og 
rosernes tid 
kommer aldrig tilbage dette forår; 
liljernes tid og 
rosernes tid 
er forbi, som også 
nellikernes tid. 

Vinden har skiftet, 
himlen er trist, 
og vi skal ikke mere løbe og samle 
blomstrende liljer og smukke roser; 
foråret er trist og kan ikke 
blomstre. 

O du årets glade og milde 
forår 
som i det forgangne år 
gav os solen; 
vores kærligheds blomst 
er vissen, 
ak! dit kys kan ikke 
vække den igen! 

Hvad vil du gøre?
Ingen udsprungne blomster, 
intet muntert solskin, ingen 
svalende skygge; 
liljernes tid og 
rosernes tid er borte for altid 
sammen med vores kærlighed.
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Violin 1
Soo-Jin Hong
Christina Åstrand
Leah Tagami Andonov
Elna Carr
Jan Leif Rohard
Anders Fog-Nielsen
Helle Hanskov Palm
Per Friman
Tine Rudloff
Sabine Bretschneider-Jochumsen
Sophia Bæk
Trine Yang Møller
Runi Bæk
Patricia Mia Andersen
Monika Malmquist Egholm
Anja Zelianodjevo
Erik-Theodor Danciu
Kern Westerberg

Violin 2
Josefine Dalsgaard
Bodil Kuhlmann
Julie Meile
Marianne Bindel
Line Marie Most
Morten Kjær Dulong
Anne Marie Kjærulff
Andrea Rebekka Alsted
Benedikte Pontoppidan Thyssen
Ida Balslev
Karen Johanne Pedersen
Benedikte Damgaard
Aleksander Kølbel
Kirstine Schneider

Bratsch
Dmitri Golovanov
Gunnar Lychou
Claus Myrup
Ulla Knudsen
Carina Andersson
Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen

Katrine Reinhold Bundgaard
Lilion Anne Soren
Stine Hasbirk Brandt
Alexander Butz
Magda Stevensson
Laura Rubio

Cello
Soo-Kyung Hong
Carsten Tagmose
Vanja Maria Louro
Birgitte Øland
Johan Krarup
Peter Morrison
Louisa Schwab
Richard Krug
Ulrika Bay Lauridsen
Samira Dayyani

Kontrabas
Joel Gonzalez
Meherban Gillett
Matthias Solle
Michal Stadnicki
Michael Rossander Dabelsteen
Henrik Schou Kristensen
Ditlev Damkjær
Gerrit H. Mylius

Fløjte
Ulla Miilmann
Mikael Beier
Russell Satoshi Itani

Obo
Eva Steinaa
Sven Buller

Klarinet
Pedro Franco Lopez
Klaus Tönshoff

DR SymfoniOrkestret
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Fagot
Sebastian Stevensson
Dorte Bennike

Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Trine Bjerke
Dominika Maria Piwkowska
Oskar Lejonklo
Henning Hansen
Jakob Arnholtz

Trompet
László Molnár
Andreas Jul Nielsen

Basun
Lukas Winther Andersen
Brian Bindner
Thomas Dahlkvist

Tuba
Thomas Andre Røisland

Harpe
Zachary James Hatcher

Pauker
René Felix Mathiesen

Percussion
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm
Nicola Carrara
Mads Hebsgaard Andersen
Mads Drewsen

drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniOrkestret

DR SymfoniOrkestret optræder 
hvert år ved flere end 

koncerter og arrangementer
75
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Chef for DR Koncerthuset, Kor & Orkestre — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Producent — Karen Skriver Zarganis
Produktionsleder — Henrik Overgaard Kristensen
Redaktion & korrektur — Helle Kristensen
Værknoter — Jens Cornelius
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, 
Per Morten Abrahamsen, Guillaume de Sardes, 
Brian Benson 
Tryk — Trykportalen ApS

DR’s koncertvirksomhed støttes af blandt andre 
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal — Aage og Johanne 
Louis-Hansens Fond — Augustinus Fonden — Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legat 
— Knud Højgaards Fond — Wilhelm Hansen Fonden — Beckett-Fonden — Bikubenfonden 
— Det Obelske Familiefond — FrederiksbergFonden — Nordea-fonden — Oticon Fonden — 
Sportgoodsfonden — Statens Kunstfond

drkoncerthuset.dk


