
 

10:00 Morgensang og kort samtale med Carolin Widmann 
10:15 Carolin Widmann spiller Hans Abrahamsen 
10:30 Carolin og Jörg Widmann i samtale med Mathias Hammer 
15:30 Carolin Widmann, Jörg Widmann og Denis Kozhukhin 
17:15 Koncertintroduktion v. Mathias Hammer    
20:00 Bruno Philippe og Cédric Tiberghien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tirsdag d. 12. juli 2022, kl. 20:00. 
 

BRUNO PHILIPPE, cello.. 

CÉDRIC TIBERGHIEN, klaver. 
 

 
Claude DEBUSSY (1862-1918) 

Sonate for cello og klaver i d-mol, L. 135 (1915), 12’ 
I. Prologue. Lent   –   II. Sérénade. Modérément animé   –   III. Finale. Animé 

 
Francis POULENC (1899-1963) 

Sonate for cello og klaver, op. 143 (1948), 22’ 
I. Allegro – Tempo di Marcia: Sans trainer   –   II. Cavatine: Très calme 

III. Ballabile: Très animé et gai   –   IV. Finale: Largo, très librement – presto subito 
 

PAUSE 
 

César FRANCK (1822-1890) 
Violinsonate i A-dur (1886), arr. for cello af Jules DELSART, 30’ 

I. Allegretto ben moderato   –   II. Allegro 
III. Recitativo – Fantasia: Ben moderato – Molto lento   –   IV. Allegretto poco mosso 

   



 

 

Om musikken  
Claude Debussy (1862-1918):  
Sonate for cello og klaver i d-mol, L 135 (1915) 
1915 var et hårdt år for Debussy. 1. Verdenskrig 
rasede om ørerne på ham, og han havde fået 
konstateret den kræftsygdom, der få år senere 
kostede ham livet. Sonate for cello og klaver klinger heller 
ikke lige så luftig og ubekymret, som Debussys 
tidligere værker. Impressionismen har fået rynker i 
panden. 
  
Førstesatsen, prologen, begynder som en 
resignerende klagesang. Musik i mol og nedadgående 
melodier efterfølges af frustrerede raseriudbrud. Men 
lige lidt hjælper det. Satsen ender i samme mørke som 
den begyndte.  Andensatsen, der har betegnelsen 
Serenade, er alt andet end en lyrisk aftensang. Debussy 
beskrev den selv som "Pjerrot er sur på månen". Den 
fortsætter direkte over i en djævelsk virtuos og 
hvileløs finale, der konstant skifter tempo og 
udtryk. Hele sonaten varer bare knap 12 minutter. 12 
minutters musikalsk dødskamp. 
 
Francis Poulenc (1899-1963):  
Sonate for cello og klaver, opus 143 (1948) 
Mozart møder Stravinskij i en parisisk kabaret. Sådan 
kan den franske komponist Poulencs musik 
beskrives. Overfloden af musikalske ideer, teatralske 
effekter og koncise former minder om Stravinskij. 
De symmetriske former og transparente teksturer 
minder om Mozart. Men den melodiske inspiration 
hentede Poulenc i de letbenede cirkus- og 
kabaretgenrer.    
 
Poulenc skrev Sonate for cello og klaver til sin nære ven, 
cellisten Pierre Fournier, der hjalp komponisten med 
udarbejdelsen af cellostemmen. Og venskabet stråler 
ud af instrumenternes dialog, der ofte er en kælen leg, 
hvor melodiske fragmenter farer fra den ene til den 
anden som ekkoer mellem to sammenslyngede 
partnere.  
 
1. sats er en buffet af smagfulde ideer, både 
animerede og lyriske. De præsenteres og forsvinder 
umærkeligt igen, mens Poulenc nonchalant 
modulerer gennem et hav af uventede tonearter. En 
mere dybtfølt stemning udfoldes i 2. sats, Cavatine, 

med celloens nostalgiske vuggevisemelodi over 
klaverets sørgmodige mol-harmonier. 3. sats, Ballabile 
(betegnelsen for en dansesats for et helt balletkorps), 
er sonatens opkvikkende scherzo, der strutter af 
charme og glimt i øjet. 4. sats er et æstetisk puslespil, 
der indledes overraskende mørkt og alvorligt inden 
gækken slås løs. Men festligheden afbrydes af en 
grotesk march. En indsmigrende lyrisk melodi tager 
over. Kontrasterne står i kø. Kabaret-inspirationen 
fornægter sig ikke. Musikken er som et virvar af 
komiske karakterer, der farer ind og ud af scenen. 
 
César Franck (1822-1890):  
Violinsonate i A-dur (1886) arr. for cello af Jules 
Delsart  
Belgiskfødte César Franck var først og fremmest 
organist. Indtil sine sidste leveår var han ukendt for 
andre end kirkegængerne i Paris. Men da hans 
landsmand, violinvirtuosen Eugène Ysaÿe, der også 
havde slået sig ned i Frankrig, skulle giftes i 1886, 
besluttede Franck at skænke ham en musikalsk 
bryllupsgave. Det kom til at forandre hans renomme 
som komponist for bestandigt. Francks violinsonate 
er tænkt som et venskabeligt lejlighedsværk, men 
sonaten er blevet et hovedværk i romantisk 
kammermusik. Den spilles lige så ofte for cello som 
for violin, og den har givet César Franck status af 
udødelighed. Ysaÿe uropførte selv sonaten dagen 
efter sit bryllup, og han beholdt den på repertoiret 
frem til sin død i 1931. 
 
Francks mesterskab består blandt andet i 
fornemmelsen for den cykliske form, hvor de samme 
musikalske motiver er gennemgående fra sats til sats, 
men konstant er iklædt nye klangfarver, tempi og 
udtryk.  
 
Den sødmefuldt vuggende melodi, der indleder 1. 
sats, er hele sonatens melodiske kerne. 2. sats er et 
turbulent drama og en tour de force for klaverløver. 
Den langsomme 3. sats, Recitativo-Fantasia, er som en 
sanselig improvisation. Tiden står stille. Ja, den spoles 
ligefrem bagud, for referencen til 1. sats er åbenlys. I 
en majestætisk kanonsats fører finalen til et 
triumferende og uimodståeligt punktum. 
 
              Mathias Hammer 
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Om kunstnerne 
Måske der sidder nogen blandt publikum, der var på 
Hindsgavl Festival i 2019 eller 2021 og husker det 
festlige barokensemble Jupiter? Blandt den unge og 
hippe flok af kunstnere på scenen i 2019 sad cellisten 
Bruno Philippe. Han er en af dem der, på trods af 
sine blot 29 år, har markeret sig internationalt som en 
cellist i absolut særklasse. Dengang i 2019 var det for 
Philippe barok og tarmstrenge – i år er det et 
forrygende fransk repertoire, når han spiller Debussy, 
Poulenc og Franck sammen med en god kending af 
festivalen, pianisten Cédric Tiberghien.  
 
I et interview fra 2018 forklarer Philippe, at det ifølge 
ham ikke længere er så relevant at tale om en særlig 
russisk, tysk eller fransk skoling indenfor klassisk 
musik. Miljøet har i efterhånden så mange år været så 
internationalt, og de fleste kunstnere når i løbet af 
deres studier at være bosat i flere forskellige lande. 
Alligevel er Philippe af den opfattelse, at der er noget 
særligt over at spille Debussy og Ravel, når man har 
fået undervisning af professorer, der selv har kendt 
til nogle af de største franske cellister i det 20. årh., 
såsom Paul Tortelier og André Navarra. Kunstnere 
der ifølge Philippe, har formet og fortolket det 
franske repertoire og dermed bidraget til en forståelse 
af de franske komponister, der lever videre i de yngre 
generationer. 
 

Og for lige at vende tilbage til Tiberghien, så har han 
været forbi Hindgavl Festival af flere omgange – og 
når man læser anmeldelser, understreger det hvorfor: 
“Tiberghien’s technique is formidable, but it’s his 
intensity and poetic impulsiveness that catch the ear.” 
(The Boston Globe). Med udtalelser som denne, er 
det ikke underligt at Tiberghiens karriere spreder sig 
over 5 kontinenter og har ført ham til verdens fineste 
koncertsale – både som solist og som 
kammermusiker. Og udover at hans spil i 
anmeldelser bliver rost til skyerne, så har Tiberghien 
en helt særlig og eftertragtet evne til at sammensætte 
særlige programmer, der formår at få nogle af de 
mindre spillede værker frem i lyset. 
 

 

 
Hindsgavl Festival gennemføres med støtte fra 

 


