
15:30 Denis Kozhukhin 
17:15 Koncertintroduktion v. Mathias Hammer  
20:00 Sarah Maria Sun, Jörg Widmann og Schumann Quartett   
22:30 Carolin Widmann     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mandag den 11. juli 2022, kl. 15:30 
 

DENIS KOZHUKHIN, klaver 
 
 
 
 
 
 
Robert SCHUMANN (1810-1856) 
Kinderszenen, op. 15 (1838), 17’ 
 
Jörg WIDMANN (f. 1973) 
Intermezzi for klaver (2010), 20’ 
     I. [Viertel = 66] 
     II. Zart singend 
     III. Mit dunkler Glut (agitato sempre) 
     IV. Wiegenlied 
     V. Lento un poco andante 
 
Johannes BRAHMS (1833-1897) 
Three intermezzi, op. 117 (1892), 16’ 

Edward GRIEG (1843-1907) 
Uddrag af Lyriske Stykker (1867), 11’ 

Bog I, op. 12 
     I. Arietta 
     II. Vals 
 
Bog III, op. 43 
     I. Sommerfugl 
     II. Til Våren 
 
Bog V, op. 54 
     I. Trolltog 

 
 

 
 

 
  
  



 

Om musikken  
 
Ludwig van Beethoven (1770-1827):  
32 variationer i c-mol, WoO 80 (1806) 
 
* Programændring: Kozhukhin spiller Kinderszenen 
(1838) af Robert Schumman i stedet for Beethovens 32 
variationer. 
 
Jörg Widmann (f. 1973): Intermezzi (2010) 
Det var mødet med Brahms’ musik, der inspirerede tyske 
Jörg Widmann til at skrive sine Intermezzi, fem korte 
klaversatser i stil med Brahms’ berømte ditto. Den 
melankolske skønhed i Brahms’ senromantiske værker 
bliver reproduceret og får nyt liv hos Widmann.  
 
De fem satser danner en samlet arkitektur, en spejling, 
hvor 1. og 5. sats er ultrakorte tostemmige krusninger, 
mens 2. og 4. sats er nostalgiske vuggeviser med indlagte 
Brahms-citater. Centralt står 3. sats, der er længere end de 
øvrige fire satser tilsammen, langt mere kompleks og 
insisterende i sin udforskning af mørkets lyde og 
atmosfærer.  
 
Johannes Brahms (1833-1897):  
Tre intermezzi, opus 117 (1892) 
”Jeg har komponeret mine sorgers vuggeviser”, skrev Brahms til 
Clara Schumann, da han sendte hende sine Tre intermezzi 
til gennemsyn. Clara havde ingen kritiske anmærkninger. 
”Jeg føler, at din musik stirrer dybt ind i min sjæl”, skrev hun 
retur. Og sandt er det, at de tre mesterværker rummer en 
åndfuldhed, melankolsk eftertænksomhed og sublim 
skønhed af sjælsrystende dimensioner.  
 
I partituret til den sørgmodigt vuggende 1. sats skrev 
Brahms ”Sov sødt mit barn. Det smerter mig at se dig græde”. 
Den himmelsk beroligende melodi akkompagneres af 
klokkeagtige lyse oktaver, men gradvist antydes sorgen i 
det ulmende mørke register. 2. sats transcenderer dette 
mørke og skaber med sin flydende evighedsmelodi en 
månelys tusmørkefornemmelse. Clara mente ligefrem at 
satsens afslutning gav hende trøst i erkendelsen af dødens 
snarlige komme. 3. sats bevæger sig umærkeligt op i lyset. 
Men ved afslutningen er mørket atter fremherskende og 
cementerer, at hjerteskærende skønhed er det bedste 
middel til at udtrykke nostalgi og taknemmelighed over 
livet - på trods af, at det ikke varer evigt. 
 

Edward Grieg (1843-1907):  
Udvalg fra Lyriske stykker (1867-1901) 
Livet igennem komponerede Grieg sine programmatiske 
klaversatser, Lyriske stykker. 66 satser i alt. Musik der 
beviser storheden i det små. Korte formater, alsidige 
stemninger og poetiske dybder, der spilles med lige stor 
glæde af musikskoleelever og klavervirtuoser. 
Hver sats er et lille univers i sig selv. Griegs titler afslører 
den musikalske intention. Det er konkrete tonebilleder af 
alt det, som vi mennesker sanser. En sommerfugl i luften, 
den første forårsdag eller en natlig affære. Læg hertil 
Griegs kærlighed til sit norske hjemland. Naturligvis skal 
troldene i fjeldet, jenterne på sæteren og nåletræerne i 
fyrreskoven også klinge med. 
 
                   Mathias Hammer 
 
Om kunstneren 

“[Kozhukhin’s] dazzling performance must have lifted 
Orchestra Hall a few feet off its foundation. It was hard, in 
fact, to imagine any pianist seizing this formidably difficult 
concerto in a mightier grip than this Russian firebrand… 
Even in a day when keyboard virtuosos are thick on the 

ground, Kozhukhin is special.” 
– Chicago Tribune 

 
Sådan skriver Chicago Tribune om den russiske pianist, 
Denis Kozhukhin (f. 1986), der tilbage i 2010 i en alder 
af 23 år vandt første pris i Queen Elisabeth Competition. 
Som barn i en musikerfamilie begyndte Kozhukhin sine 
klaverlektioner som 5-årig – med sin mor som lærer. Med 
den russiske klaverskole som sit bagland rykkede 
Kozhukhin i 2000 videre til Madrid og modtog sit 
eksamensbevis fra Reina Sofia School of Music med så 
flotte udtalelser, at det rent faktisk blev overrakt af den 
spanske dronning hende selv. Endelig færdig med sine 
studier blev Kozhukhin i Italien ved Piano Academy of 
Lake Como.  

I dag er der næsten ikke det orkester eller den koncertsal, 
som Kozhukhin ikke har spillet med eller i, og han 
betragtes en af de absolut bedste i generationen af yngre 
pianister. Kozhukhins tekniske færdigheder har i 
kombination med hans intelligente og raffinerede sans for 
form og fraser fået anmeldere til at beskrive hans 
klaverspil som tryllebindende, hypnotiserende og 
energisk.  

Hindsgavl Festival gennemføres med støtte fra 

 


