
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, 20:00  
 
JÖRG WIDMANN, klarinet.  
SARAH MARIA SUN, sopran. 

SCHUMANN QUARTETT.    
 
 
 
 
Wolfgang A. MOZART (1756-91) 
Adagio og fuga i c-mol, KV 546 (1788), 8’ 
      I. Adagio 
      II. Fuga 
 
Wolfgang A. MOZART (1756-91) 
Klarinetkvintet i a-mol, KV 581 (1789), 33’ 

      I. Allegro 
      II. Larghetto 
      III. Menuetto – Trio I – Trio II 
      IV. Allegretto con variazioni 
 
 

PAUSE 
 
 
 

 
 
Robert SCHUMANN (1810-56)/ 
Albert REIMANN (f. 1936) 
Sechs Gesänge, op. 107 (1994), 10’ 

      I. Herzeleid 
      II. Die Fenstersscheibe 
      III. Der Gärtner 
      IV. Die Spinnerin 
      V. Im Wald 
      VI. Abendlied 
 
  
Jörg WIDMANN (f. 1973)  
Strygekvartet nr. 5 med sopran,  
Versuch über die Fuge (2005), 25’ 
 
  



 

Om musikken 
 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791):  
Adagio og Fuga i c-mol, KV 546 (1788) 
Det er en gåde, hvorfor Mozart komponerede sin 
atypiske Adagio og Fuga for strygekvartet. Der var 
ingen forudgående bestilling, og det er tvivlsomt, om 
værket overhovedet blev opført i Mozarts egen 
levetid. Men sikkert er det, at Mozart sidst i livet var 
stærkt optaget af den barokke polyfoni, og at denne 
fuga er blandt hans mest komplekse. Mozart 
komponerede den oprindeligt for to klaverer (KV 
426) men besluttede efterfølgende at omskrive den 
for strygere med en kort indledende Adagio, hvor 
uforudsigelige kontraster og ildevarslende udbrud får 
den efterfølgende fugas regelrette geometri til at 
fremstå som en udfrielse.   
 
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Klarinetkvintet i A-dur, KV 581 (1789) 
Året 1789 var Mozarts annus horribilis. Han var 
ægteskabeligt udfordret, følte sig kunstnerisk 
forbigået og gik økonomisk rabundus. Velhavende 
elever vendte ham ryggen, bestillingerne på nye 
værker udeblev, og hans hustru, Constanze, 
gennemlevede en besværlig graviditet med parrets 
femte barn, der døde d. 16. november, en time efter 
hun blev født.  
 
Midt i elendigheden komponerede Mozart sin 
sublime Klarinetkvintet. Og måske kan komponistens 
nedtur høres? Lange passager afspejler den 
smertefulde fortvivlelse. Men musikken er ikke klædt 
i mol-sørgedragt. Tonearten er den strålende A-dur. 
Musikken smiler gennem tårer. 
 
Stemningen anslås straks fra første frase. Intet 
bombastisk hovedtema. Kun skønhed, lange linjer og 
et stænk af vemod. Tristessen tager til i den 
langsomme andensats, en af Mozarts smukkeste 
satser overhovedet. En elegant menuetsats leder frem 
til finalen, hvor Mozarts karakteristiske legesyge og 
skælmske smil sætter punktum. Er det komponistens 
måde at signalere, at han tror på en lysere fremtid?  
 

Robert Schumann (1810-1856)/ 
Aribert Reimann (f. 1936):  
Sechs Gesänge opus 107 (1851/1994)  
Året 1851 blev det sidste produktive år i Schumanns 
liv, inden hans sindslidelser gjorde ham ude af stand 
til at arbejde. Sechs Gesänge er som et spejl på 
komponistens kriseramte liv.  
 
Sangenes gennemgående tema er ugengældt 
kærlighed. Den selvmordstruede Ofelia er forelsket i 
Hamlet, en kvinde slår sig selv til blods i bestræbelsen 
på at være sin elskede nær (Herzeleid og Die 
Fensterscheibe med tekst af Titus Ullrich), en simpel 
gartner indser at alle verdens farvestrålende blomster 
ikke er nok til at vinde prinsessen (Der Gärtner med 
tekst af Eduard Mörike), en pige syr forgæves en 
brudekjole uden at have en forlovet (Die Spinnerin 
med tekst af Paul Heyse), en forladt sjæl misunder 
dyrene, der alle har en mage (Im Wald med tekst af 
Wolfgang Müller von Königswinter), og den 
ensomme nat er så stille, at man kan høre englenes 
fodtrin (Abendlied med tekst af Gottfried Kinkel). 
 
Schumann komponerede sangene for herrestemme 
og klaver. I 1994 lavede tyske Aribert Reimann en 
transskription for sopran og strygekvartet, der giver 
ekstra liv til akkompagnementet og forstærker 
Schumanns egen opfattelse af, at sangstemmen ikke 
alene kan udtrykke digtenes dybere betydning. 
 
Jörg Widmann (f. 1973):  
Strygekvartet nr. 5, Versuch über die Fuge (2005) 
Fuga betyder direkte oversat Flugt. I sin 5. 
strygekvartet tager tyske Jörg Widmann 
oversættelsen bogstaveligt. Et væld af flygtige, 
tematisk nært forbundne fragmenter fletter sig 
sammen, udvikler sig og forsvinder pludselig igen. 
Resultatet er en legesyg og ubunden musik over den 
traditionelt formstærke fugastil, der i toner rejser det 
filosofiske spørgsmål om forholdet mellem form og 
indhold, mellem forfængelighed og struktur. 
 



 

Værket er ikke for strygekvartet alene. En sopran 
synger den latinske bibeltekst Vanitas vanitatum 
(Forfængelighedernes forfængelighed), der fortæller 
at livet på jorden i bund og grund er tomt og 
forgængeligt. Men teksten bliver pludselig tysk, da 
spørgsmålet om menneskelivets perspektiv bliver 
stillet: ”Fundamentet for alting ligger så dybt, at hvem vil være 
i stand til at finde det?”  
 

             Mathias Hammer 
Om kunstnerne 
Det er de færreste, der har succes med at balancere 
en karriere, hvor der er tid til at udmærke sig som 
både komponist, klarinettist og dirigent. Men det er 
rent faktisk tilfældet med Jörg Widmann, der har 
gjort fornem karriere indenfor alle tre discipliner. 
Klarinetlektionerne startede han i München som 7-
årig, og blot fire år efter var Widmann allerede i gang 
med komposition. Widmanns videre studier har 
største delen af tiden foregået i Tyskland – på 
Hochsschule für Musik und Theater München og 
Hochschule für Musik Karlsruhe med nogle år på 
Juliard School i New York.  
 
Widmann har i forbindelse med sine studier stiftet 
bekendtskab med komponister som Wolfgang Rihm 
og Aribert Reimann. Møder der tilsyneladende har 
været så fængende og gensidigt inspirerende, at både 
Rihm og Reimann hver især har komponeret en 
klarinetkoncert og dedikeret den til Widmann. 
 
Jörg Widmann er ambitiøs og ikke én der spilder 
døgnets timer. Rygtet siger, at han efter spillede 
koncerter oftest vil sætte sig på sit værelse og 
komponere – gerne hele natten… Så hvis I spotter et 
værelse på slottet med lys tændt i nat, vil et godt bud 
være, at det kommer fra Jörg Widmanns værelse.  
 
Når man besøger den tyske sopran Sarah Maria 
Suns hjemmeside fornemmer man med det samme, 
at vi her har at gøre med en kunstner, hvis talenter 
spænder vidt.  Sopranen, der startede som guitarist 
har i efterhånden mange år været sopran-specialist og 
en absolut favorit, når der skal opføres nye 
kompositioner – og så kan børnebogsforfatter- og 
illustrator i øvrigt tilføjes til listen over Suns talenter.  
 

Med et repertoire, der tæller over 2000 
kompositioner fra det 16. til det 21. århundrede, er 
Sarah Maria Sun en af de slags sangere, der med sin 
ekstraordinære sans for teaterkunst optræder til den 
ene verdenspremiere efter den anden. Og selvom 
Sarah Maria Suns repertoire spænder over mange 
århundreder, er det dog alligevel de seneste 
århundreders musik, hun holder allermest af. I et 
interview fra 2019 fortæller hun, at det altid har været 
den musik, der er skrevet fra Strauss’ opera ”Elektra” 
(1909) og frem der har appelleret til hende. Hun 
tilføjer, at hun gerne synger Mozart, men at den nyere 
kompositionsmusik altid har givet hende noget helt 
særligt ekstra. 
 
Og så er der Schumann Quartett. Et navn man 
kunne tro refererer til den Schumann, som vi alle 
kender, men som her altså knytter sig til tre af 
kvartettens medlemmer: Mark, Erik og Ken 
Schumann. En trio der på sin vis kan siges at have 
eksisteret lige så længe, de tre brødre kan huske og 
som i 2007 blev udvidet til en kvartet, der i dag 
fuldendes af violinist Veit Hertenstein.  
 
Den prisvindende kvartet, der i denne sæson er 
Quartet in Residence hos Wigmore Hall London, 
holder af den unikke og ordløse kommunikation, 
som opstår, når musikken spilles. De beskriver det 
selv således:  
 
“A work really develops only in a live performance. 
That is 'the real thing', because we ourselves never 
know what will happen. On the stage, all imitation 
disappears, and you automatically become honest 
with yourself. Then you can create a bond with the 
audience – communicate with it in music.”  
 
Hindsgavl Festival gennemføres med støtte fra 
 

 


