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Claude Vivier (1948-1983)
Lonely Child (1980)

Solist: Erin Wall, sopran

      ca. 17’

Felix Mendelssohn (1809-1847)  
Violinkoncert, e-mol, opus 61 (1844) 

I – Allegro, molto appassionato
II – Andante

III – Allegretto non troppo

Solist: James Ehnes, violin

     ca. 28´

Pause (30’) ca. 20.20

Antonín Dvořák (1841-1904)
Symfoni nr. 9 i e-mol, opus 95, ’Fra Den Nye Verden’ (1893)

I – Adagio – Allegro molto
II – Largo

III – Scherzo: Molto vivace – Poco sostenuto
IV – Allegro con fuoco

      ca. 45’

Program

The 50th Anniversary European Tour is made possible with leadership support from Tour Champions Janice  

and Earle O’Born, Major Partners Margaret Fountain, C.M., DFA(h) and David Fountain, C.M., Education Partner  

Dasha Shenkman, OBE, Hon RCM, and Supporting Partner Elinor Gill Ratcliffe, C.M., O.N.L., LL.D. (hc).  

The National Arts Centre also wishes to thank the Government of Canada for its support.
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Dirigent & orkester 

Alexander Shelley har siden 2015  
været chefdirigent for National  
Arts Centre Orchestra. Han er også  
1. gæstedirigent for Royal  
Philharmonic Orchestra i London. 

Han er 39 år og født i London. Efter  
sit gennembrud ved dirigentkonkur-
rencen i Leeds i 2005 har han fået en 
verdenskarriere, hvor han udover sine 
egne to orkestre også gæstedirigerer 
orkestre som Gewandhausorkestret 
i Leipzig, Det tyske symfoniorkester 
Berlin og Stockholm Filharmonikerne.  
I Danmark har han dirigeret på  
Det Kgl. Teater og givet koncerter  
med Tivoli Copenhagen Phil.

Det canadiske publikum har bemærket 
den forvandling, National Arts Centre 
Orchestra på kort tid har fået under 
Alexander Shelleys ledelse. Sammen 
har de også påbegyndt en serie 
meget originale indspilninger, hvor 
gammelkendt musik og helt nye værker 
står side om side.

National Arts Centre Orchestra fra 
Ottawa er et af Canadas førende 
symfoniorkestre. Det er grundlagt 
i 1969, og i denne sæson fejrer 
orkestret sit 50-års jubilæum med en 
Europaturné til bl.a. London, Paris, 
København, Stockholm og Göteborg. 
Det er første gang, orkestret optræder 
her i DR Koncerthuset.

I Ottawa har orkestret hjemme i 
det moderne kultur- og koncerthus 
National Arts Centre, der er et fyrtårn 
i canadisk kulturliv med fire sale til 
musik, dans og teater. Orkestret satser 
i dag stort på at inkludere unge lyttere, 
og under Alexander Shelleys ledelse 
bestiller orkestret mange nye værker 
og arbejder med nye koncertformer – 
f.eks. det kritikerroste og prisvindende 
Life Reflected-projekt, der blander 
musik, dans, litteratur, fotografi og film.

Orkestrets 1. gæstedirigent er John 
Storgårds fra Finland, og blandt dets 
andre gæstedirigenter de seneste år 
finder man både Thomas Dausgaard og 
Thomas Søndergård fra Danmark.
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Solister  

Sopranen Erin Wall er en af Canadas 
kendteste klassiske sangere. Hun 
synger et stort repertoire fra Mozart til 
Wagner og helt ny musik. Erin Wall  
har optrådt på Nordamerikas førende 
operascener, bl.a. Metropolitan 
Operaen i New York, Lyric Opera i  
Chicago og på Canadian Opera 
Company i Toronto. Som koncertsolist 
synger hun i år bl.a. Strauss’ Vier letzte  
Lieder, både med Chicago Symfoni-
orkester og Sydney Symfoniorkester.

Hun er født i 1975, og siden 2007 har 
hun ofte optrådt med National Arts 
Centre Orchestra, både i moderne 
værker som Claude Viviers Lonely Child 
og i klassisk repertoire som Mahlers 
8. symfoni. Sidstnævnte værk hun har 
indspillet tre gange, bl.a. med San 
Francisco Symfoniorkester – et album, 
der vandt en Grammy for årets bedste 
klassiske udgivelse i 2010.

Violinisten James Ehnes er en virtuos 
og elegant musiker og et af Canadas 
største musiknavne. Han er 43 år og 
debuterede allerede som dreng med 
Montreal Symfoniorkester. I dag bor 
han i Florida, men det meste af tiden er 
han på farten, og i denne sæson spiller 
han både i Nordamerika, Europa, 
Australien og New Zealand. Han har 
optrådt med National Arts Centre 
Orchestra utallige gange, første gang 
allerede som 17-årig.

James Ehnes (hvis efternavn rimer på 
’tennis’) har indspillet over 40 albums, 
og hædersbevisninger, medaljer og 
æresdoktorater er regnet ned over 
ham. I år vandt han sin anden Grammy, 
denne gang for sin indspilning af Aaron 
Jay Kernis’ nye violinkoncert. 

Den fineste udmærkelse er dog nok 
den Stradivarius-violin fra 1715, som en 
amerikansk fond har udlånt til ham gratis.
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Den canadiske komponist Claude 
Vivier havde et kort og voldsomt liv. 
Han blev bortadopteret som lille og 
blev nogle år senere også sendt væk 
af sin adoptivfamilie. I stedet voksede 
han op på en streng katolsk kostskole, 
hvorfra han blev bortvist, fordi han 
var homoseksuel. Som voksen rejste 
han rastløst rundt, studerede i Europa 
og boede i længere tid på Bali. Han 
døde i 1983 som 34-årig, dræbt af en 
prostitueret i Paris. 

Ved sin død var Claude Vivier allerede 
et af de vigtigste fransk-canadiske 
musiknavne, og siden har han fået 
nærmest mytisk status. I de få år, 
han var aktiv som komponist, nåede 
han frem til en meget personlig stil. 
Man kan måske sammenligne hans 
musik med tendenser i datiden, 
f.eks. minimalismen hos den polske 
komponist Henryk Gorecki eller de 
kosmiske visioner hos Olivier Messiaen 
og Per Nørgård. Men Claude Vivier 
havde sin egen, hudløse og meget 
direkte måde at udtrykke sig på.

Lonely Child i 1980 er hans gennem-
brudsværk. Her er der musikalsk 
påvirkning fra både det fjerne Østen 
og fra katolsk kirkesang. Man hører 
gamelan-klokkelyde som på Bali, og 
teksten er en blanding af fransk og et 
hjemmelavet sprog, som Claude Vivier 
selv konstruerede på baggrund af bl.a. 
malaysisk. 

Lonely Child indledes og afsluttes af 
samme orkesterafsnit. I hoveddelen 
følger sangstemmen og orkestret 
hinanden tæt, og Viviers specielle 
orkestrering gør det svært at skelne 
de enkelte instrumenter. Alle smelter 
sammen, så stemme og orkester bliver 
ét stort klangfarveinstrument.

Endnu et kendetegn ved Claude 
Viviers musik er tankerne om døden og 
udødeligheden – som han tragisk nok 
kom til at opfylde så tidligt. Viviers liv 
var præget af de traumer, han havde 
fået som barn, og det er umuligt at 
høre Lonely Child uden at forstå det 
som en søgen efter kærlighed og det 
håb, der findes på den anden side af 
livet. Teksten begynder: “Smukke barn 
af lyset, sov, sov for evigt”, og ender  
med ordene: “På den anden side af 
tiden ser jeg dig, mit barn, himlens 
stjerner skinner for dig, og de vil elske 
dig for altid.”

Claude Vivier: 
Lonely Child
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Felix Mendelssohn: 
Violinkoncert

“Jeg kunne tænke mig at skrive en 
violinkoncert. Der tumler en rundt i 
hovedet på mig, og jeg kan ikke få fred 
for dens begyndelse.”

Sådan skrev Mendelssohn i 1838 i et 
brev til violinisten Ferdinand David. 
Alligevel var det svært for ham at få 
violinkoncerten skrevet. Efter flere år 
med hyperaktivitet og alt for meget 
arbejde sagde Mendelssohns krop 
stop. Et livstruende tilfælde af stress  
og overbelastning. 

Mendelssohn tog på sanatorium for 
at genvinde sine kræfter. “Jeg hviler 
under æbletræer og en stor eg. Spiser 
jordbær til kaffen, til frokost og til 
aftensmaden, drikker kildevand, står 
op kl. 6 om morgenen, men sover 
alligevel ni en halv time om natten”, 
skrev han hjem. 

I violinkoncerten kan man næsten 
høre de paradisiske omgivelser! Den 
begynder i mol, men det ændrer 
ikke ved, at det er lykkelig musik: 
drømmende og lidenskabelig i 
førstesatsen, poetisk i andensatsen 
og jublende og humoristisk i finalen. 
Det hele formet til en elegant helhed, 
hvor satserne fortsætter ud i hinanden 
uden egentlige afbrydelser. På meget 

elegant vis skabte Mendelssohn på den 
måde en ny type violinkoncert.

Mendelssohn var en overlegen dygtig 
komponist, der gav sin musik en 
luksuriøs finish. Resultaterne kom dog 
bestemt ikke af sig selv. Perfektionen 
og elegancen blev hårdt tilkæmpet, og 
han var nådesløst selvkritisk. 

Helt ufortjent har man i eftertiden 
været ret forvirret over den smukke 
overflade, og på samme måde som 
Mozarts musik blev også Mendelssohns 
værker i mange år stemplet som 
’for perfekte’. Sådan vurderes han 
heldigvis ikke længere. Mendelssohn 
har fået et fortjent comeback som en af 
1800-tallets mest centrale komponister.

Få år efter at have skrevet violin-
koncerten døde han af en række 
slagtilfælde i den uforståelige alder 
af bare 38 år. Det var tilsyneladende 
en arvelig svaghed, for hans søster 
Fanny, der også var komponist, var 
få måneder inden død af samme 
årsag. Violinkoncerten blev et af 
Mendelssohns sidste værker. Hvad 
kunne han ikke have skabt, hvis han 
havde levet 10, 20 eller 30 år mere?
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I 1892 fik den tjekkiske komponist 
Antonín Dvořák et uimodståeligt 
tilbud om at blive direktør for musik-
konservatoriet i New York. Lønnen var 
25 gange højere, end hvad han fik for 
sin tilsvarende stilling i Prag.

Dvořák, der var søn af en landsby-
slagter, kendte kun Amerika fra 
indianerbogen Lille Hiawatha. Og det 
var ikke ligefrem den romantiserede 
Wild West-verden, han mødte ved sin 
ankomst til den buldrende storby New 
York. Men på konservatoriet lærte han 
folk at kende, der præsenterede ham 
for musikken af Amerikas oprindelige 
befolkning, og han hørte også de 
sorte amerikaneres religiøse sange, de 
berømte spirituals. 

”Jeg er overbevist om, at den fremtidige 
musik i dette land må bygges på det, 
der kaldes negermusik,” sagde han. 
”Disse smukke melodier er vokset op af 
den amerikanske jord.”

Melodierne smittede af på den musik, 
Dvořák komponerede, mens han 
var i USA – især hans 9. symfoni, Fra 
den nye verden, som er gennem-
syret af amerikansk kultur. Den 
langsomme 2. sats er skrevet over en 
begravelsesscene fra Lille Hiawatha, 
og 3. sats er inspireret af romanens 
beskrivelse af en indianerfest. 

Typisk for Dvořák er midterdelen af 
indianerfesten til gengæld baseret på 
tjekkiske folkemelodier! 

Den langsomme sats blev hurtigt 
så populær, at temaet blev lavet til 
en sang, en kunstskabt ’spiritual’ 
med titlen Goin’ home. Det var en 
af Dvořáks elever i New York, der 
skrev teksten, og på den måde 
tilførte han den amerikanske kultur en 
usandsynlig blanding af slavesange og 
centraleuropæisk symfonisk musik.

Satsen har lige siden uropførelsen 
været et af Dvořáks allermest populære 
stykker – og er en stjernestund for den 
oboist, der skal spille melodien. 

Selv kunne Dvořák ikke høre nogen 
særlig forskel på indianernes og de 
sortes musik. De temaer, han selv 
fremhævede som ’indianske’ i stilen, er 
nogle af dem, man siden har opfattet 
som mest ’sorte’. Dvořák syntes faktisk, 
at begge dele mindede ham om 
skotsk folkemusik! En tankevækkende 
udtalelse, der fortæller, at national 
musik især bliver national af den 
sammenhæng, man sætter den ind i.
 

Antonín Dvořák: 
Symfoni nr. 9, 
’Fra den nye verden’

Dvořák rejste tilbage til 
Tjekkiet efter tre år i USA. 

Han fortsatte med  
at komponere lige til  

sin død i 1904.
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Antonín Dvořák: 
Symfoni nr. 9, 
’Fra den nye verden’ Violin 1

Yosuke Kawasaki 
  (1. koncertmester)
Jessica Linnebach** 
  (2. koncertmester)
Noémi Racine Gaudreault 
   (3. koncertmester)
Elaine Klimasko
Carissa Klopoushak
Marjolaine Lambert
Jeremy Mastrangelo
Manuela Milani
Karoly Sziladi**
Emily Westell
Martine Dubé*
Sara Mastrangelo*
Erica Miller*
Heather Schnarr*
 
Violin 2
Josefina Vergara*
  (gæste-1. solo)
Winston Webber**
  (2. solo)
Mark Friedman
Richard Green
Frédéric Moisan
Leah Roseman
Edvard Skerjanc
John Corban*
Daniel Godin*
Soo Gyeong Lee*
Veronica Thomas*
Sarah Williams*

Bratsch
Jethro Marks (1. solo)
David Marks (2. solo)
David Goldblatt (3. solo)
Paul Casey
David Thies-Thompson
Kelvin Enns*
Sonya Probst*

Cello
Rachel Mercer (1. solo)
Julia MacLaine (2. solo)
Timothy McCoy
Marc-André Riberdy
Leah Wyber
Karen Kang*
Carole Sirois*

Kontrabas
Joel Quarrington (1. solo)
Hilda Cowie**
  (fungerende 2. solo)
Murielle Bruneau**
Marjolaine Fournier**
Vincent Gendron
Travis Harrison*
Talia Hatcher*
Paul Mach*

Fløjte
Joanna G’froerer (1. solo)
Emily Marks**
Kaili Maimets*

Obo
Charles Hamann (1. solo)
Anna Petersen
Zac Hammond*

Klarinet
Kimball Sykes (1. solo)
Sean Rice

Fagot
Christopher Millard (1. solo)
Vincent Parizeau**
Sharon Kuster*

Horn
Lawrence Vine (1. solo)
Julie Fauteux (2. solo)
Elizabeth Simpson
Louis-Pierre Bergeron**
Micajah Sturgess*
Olivier Brisson*

Trompet
Karen Donnelly (1. solo)
Steven van Gulik
Michael Fedyshyn*

Basun
Donald Renshaw (1. solo)
Colin Traquair

Basbasun
Douglas Burden

Tuba
Chris Lee (1. solo)

Harpe
Manon Le Comte** (1. solo)

Pauker
Feza Zweifel (1. solo)
Jonathan Rance*

Percussion
Kenneth Simpson
Jonathan Wade

Nodearkivarer
Nancy Elbeck
Corey Rempel

Personaleansvarlige
Meiko Taylor (chef)
Fletcher Gailey-Snell 
(souschef)

* Assistent
** På orlov

National Arts Centre 
Orchestra
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Lonely Child

Claude Vivier: 
Lonely Child
Tekst: Claude Vivier  

Bel enfant de la lumière dors, dors, dors, 
toujours dors. 
Les rêves viendront, les douces fées 
viendront danser avec toi. 
Merveille, 
les fées et les elfes te fêteront, 
la farandole joyeuse t’enivrera. 
Ami. 
Dors, mon enfant, ouvrez-vous 
portes de diamant,
palais somptuex, 
mon enfant, les hirondelles 
guideront tes pas. 
Kuré nouyazo na-oudè waki nannoni 
eudou-a. 
Dors, mon enfant. 
Dadodi yo rrr-zu-i yo a-e-i dage dage 
da è-i-ou dage 
dage ou-a-è dagè dadoudè 
dagè dagè dagè 
na-ou-è ka jadè-do yanousè mayo 
rès tè de-i-a wè 
nanoni nowi i-è ka. 
Les étoiles font des bonds prodigieux 
dans l’espace, temps, 
dimensions zébréés de couleurs. 
Les temps en paraboles discutent de 
Merlin, 
les magiciens merveilleux embrassent 
le soleil d’or, 
les acrobates touchent du nez 
les étoiles pas trop sages, 

Claude Vivier: 
Ensomt barn 
Oversættelse: Magna Blanke   

Du smukke lysets barn, sov, sov, sov – 
sov hele tiden. 
Drømmene kommer tilbage, blide feer 
vil komme og danse med dig. 
Et vidunder: 
Feerne og alferne vil gøre stads af dig, 
den glade ringdans vil beruse dig. 
Min ven. 
Sov, mit barn; åbn jer, 
I diamant-døre,
I kostbare palæer; 
mit barn, svalerne 
vil lede dine skridt.  
Kuré nouyazo na-oudè waki nannoni 
eudou-a. 
Sov, mit barn. 
Dadodi yo rrr-zu-i yo a-e-i dage dage 
da è-i-ou dage 
dage ou-a-è dagè dadoudè 
dagè dagè dagè 
na-ou-è ka jadè-do yanousè mayo 
rès tè de-i-a wè 
nanoni nowi i-è ka. 
Stjernerne foretager forbløffende 
spring 
i vedensrummet – tid, afstande 
med farver som zebraens striber.  
Tider diskuterer Dværgfalken i lignelser, 
vidunderlige magikere omfavner 
solens guld, 
akrobater rammer med næsen 
de onde stjerner, 
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les jardins font rêver aux moines mauves.
Reves d’enfant, donnez-moi la main 
et allons voir 
la fée Carabosse, 
son palais de jade sis au millieu des 
morceaux de rêves oubliés déjà flotte 
éternellement. 
Oh reine des aubes bleues 
donne-moi s’il te plaît l’éternité. 
Oh Reine. 
Koré noy Tazio. 
Koré kore Tazio Tazio Tazio. 
Koré noy na-ou yasin kè. 
L’heliante douce 
dirige vers les étoiles l’énergie sublime, 
Tazio; 
la langue des fées, tu la parleras 
et tu verras l’amour, Tazio; 
tendrement tes yeux verts, 
puiseront dans les lambeaux de contes 
surannés pour en créer un vrai le tien, 
Tazio, 
donne-moi la main, Tazio, 
et tu verras l’espoir du temps. 
Hors temps apparaît 
mon enfant, 
les étoiles au ciel brillent pour toi, Tazio, 
et t’aiment éternellement.

haverne får de grå aber til at drømme. 
I, barnets drømme, ræk mig jeres hånd 
og lad os gå 
hen for at se feen Carabosse; 
hendes palads af jade ligger 
blandt dele af glemte drømme, 
der allerede stævner mod evigheden.  
O, dronning af det blå daggry, 
giv mig, jeg beder, evigheden. 
O, Dronning. 
Koré noy Tazio. 
Koré kore Tazio Tazio Tazio. 
Koré noy na-ou yasin kè. 
Den blide Solsikke 
leder den ædle energi mod stjernerne, 
Tazio;  
feernes sprog, det vil du tale, 
og du vil se kærligheden, Tazio. 
Dine grønne øjne 
vil synke ned i forældede historier 
for deraf at skabe en sand historie, 
din, Tazio. 
Ræk mig din hånd, Tazio – 
og du vil se tidens håb.  
En anden side af tiden vil vise sig, 
mit barn, 
himlens stjerner vil stråle for dig, Tazio, 
og de vil elske dig for evigt.   
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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-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

WILLIAM DEMANT FONDEN

SPORTGOODSFONDEN

STATENS KUNSTFOND

drkoncerthuset.dk


