
10:00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 
15:30 Athelas Sinfonietta Copenhagen 
17:15 Koncertintroduktion v. Mathias Hammer   
20:00 Bezuidenhout, Faust, von Rahden og Dangel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Onsdag d. 13. juli 2022, kl. 20:00. 
 
 ISABELLE FAUST, violin. 
 SIMONE VON RAHDEN, bratsch. 
 CHRISTOPH DANGEL, cello. 
 KRISTIAN BEZUIDENHOUT, fortepiano. 
 
 

Værker af Wolfgang A. MOZART (1756-1791) 
 
 
Klaverkvartet nr. 2 i Es-dur,  
KV 493 (1786), 31’ 
I. Allegro 
II. Larghetto 
III. Allegretto 
 
Klavertrio i G-dur, KV 564 (1786), 26’ 
I. Allegro 
II. Andante [con Variazioni] 
III. Allegretto 
 

PAUSE (20 min) 
 

Rondo nr. 3 for klaver i a-mol,  
KV 511 (1787), 10’ 
 
Klaverkvartet nr. 1 i g-mol,  
KV 478 (1785), 30’ 
I. Allegro 
II. Andante 
III. Rondo – Allegro moderato 
 
 
 
Forventet sluttid for koncert er 22:20

 
  



Om musikken 
 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791):  
Udvalgte kammermusik- og klaverværker (1785-
1788) 
Mozarts eget instrument var klaveret. Hans i alt 27 
klaverkoncert og 18 klaversonater er hovedværker 
for instrumentet. Men også i Mozarts kammermusik 
er klaveret ofte centralt. Ved aftenens koncert venter 
hele fire værker af Mozart med klaveret som 
omdrejningspunkt. Endda et klaver, som det lød på 
Mozarts tid, et såkaldt Fortepiano.  
 
Fra 1785 oplevede Mozart et kreativt momentum, 
der er næsten uden musikhistorisk sidestykke. Tiden 
var lykkelig for komponisten. Han var nygift og var 
blevet far. Og han havde slået sit navn fast i Wien, 
tjente penge og havde opnået berømmelse. Succesen 
gav sig udslag i mesterværker på stribe. En 
perlerække af Mozarts allermest berømte værker 
stammer fra 1785-1788. Ikke mindst de legendariske 
klaverkoncerter nr. 19-26, hvor Mozart kunne vise 
sig frem i dobbeltrollen som komponist og solist.  
 
I 1785 bestilte en lokal nodeforlægger tre 
klaverkvartetter af Mozart. Forlæggeren ville have 
musik af samme kvalitet som klaverkoncerterne, som 
blot kunne spilles af hans kunder hjemme i stuerne. 
Der var ingen tradition for kombinationen af 
klaverkvartettens instrumenter (klaver, violin, 
bratsch og cello). Mozart var genrens pioner. Og han 
gav forlæggeren, hvad han havde bestilt: tresatsede 
værker, der kan betegnes som 
klaverkammerkoncerter, hvor orkestret er skrumpet 
ind til blot tre strygere.  
 
Men da forlæggeren modtog den første 
Klaverkvartet i g-mol, indså han, at den var så 
teknisk krævende, at den reelt var uspillelig for 
amatørmusikere. ”Komponér lettere og mere populært, ellers 
vil jeg hverken udgive eller betale for dine værker”, vrissede 
han af Mozart. Men komponisten vidste, at han 
havde skrevet et mesterværk og svarede: ”Så vil jeg 
ikke skrive en tone mere til dig. Jeg må gå sulten i seng, eller 
djævlen må tage mig.” Mozart færdiggjorde ganske vist 
den anden Klaverkvartet i Es-dur men indstillede 
herefter produktionen. Han ville ikke lefle for 
amatører. 
 

Sandt er det, at de to klaverkvartetter er uegnede for 
amatøristiske salonmusikere. Men sandt er det også, 
at kvartetterne er fuldbyrdede mesterværker og 
blandt Mozarts mest beåndede værker overhovedet. 
Begge kvartetter følger klaverkoncertens faste form 
med en virtuos og afvekslende 1. sats, en langsom 2. 
sats af overjordisk skønhed og melodisk perfektion 
samt en legesyg finale, der slår gækken løs.   
 
Mens genren klaverkvartet ikke eksisterede inden 
Mozart, så havde mange tidligere komponister 
skrevet klavertrioer. Her var på forhånd et ideal, som 
Mozart skulle indordne sig. Alligevel insisterede han 
på at afsøge grænserne for de instrumentale og 
klanglige muligheder. Det gjorde han først og 
fremmest ved at lade de tre instrumenter (klaver, 
violin og cello) være mere jævnbyrdige end hos sine 
forgængere, der groft sagt havde regnet en klavertrio 
for en klaversonate med let strygerakkompagnement.  
 
Klavertrio i G-dur fra 1788 er et perfekt eksempel 
på Mozarts klavertriostil. Instrumenternes samspil 
skaber et næsten kalejdoskopisk udtryk. Et tema i 
klaveret dukker straks op i strygerne, en violinmelodi 
her, en cellomelodi der. De tre instrumenter agerer 
alle på skift solist og akkompagnatør, leder og følger. 
Musikken konverserer og minder os om, at Mozart 
var en mesterlig operakomponist. For gennem alle 
klavertrioens tre satser har man fornemmelsen af 
instrumentalopera, en ordløs terzet. 
 
Ingen ved hvorfor Mozart komponerede sit en-
satsede soloklaverværk Rondo i a-mol i 1787. 
Muligvis er den opstået som en ren improvisation 
ved en af komponistens egne koncerter. Hvis det er 
tilfældet, bevidner det Mozarts guddommelige 
improvisatoriske evner. Rondoen er nemlig blandt 
hans mest dybtfølte, melankolske og kontrastrige 
soloværker. Med sine sukkende forslagsnoder, sin 
fortættede kromatik og de rapsodiske 
ornamentationer, peger de 10 minutters 
hjerteskærende skønhed langt ind i den romantiske 
æra.  
               Mathias Hammer 
 
  



Om kunstnerne 
“….the performer at the harpsichord was Kristian 
Bezuidenhout, a musician who could probably 
conjure sweet music from a piece of dry toast…” 

- Geoff Brown, The Times, 18 May 2017 
 
Sydafrikansk fødte Kristian Bezuidenhout er én af de 
musikere der har været med til at revolutionere den 
måde vi lytter til wienerklassik i dag. Han er lige så 
meget hjemme ved det moderne flygel som ved 
cembaloet eller hammerklaveret, men da han i løbet 
af sine studier stiftede bekendtskab med det 
sidstnævnte, var det som om alting faldt på plads: 
“[The fortepiano] is unbelievably refined, with this 
light, delicate, sort of un-user friendly action. It’s so 
small, but it just resonates with me somehow and 
perhaps it also embodies what it means to play 
Mozart in my mind.” Og bl.a. hans prisbelønnede 
indspilninger af samtlige Mozarts klaverværker på 
hammerklaver, har været med til at give ham ry som 
én af verdens førende fortepianister og i 2013 få ham 
udnævnt til Gramophone Magazine’s Artist of the 
Year. 
 
Da Isabelle Faust blev slæbt med til sin første 
violinlektion som 5-årig, var det egentlig fordi hendes 
far havde et ønske om at han selv skulle lære at spille 
violin – og tænkte, at han derfor lige så godt kunne 
tage sin datter med. Det viste sig dog hurtigt, at der 
ikke var det store talent at hente hos Isabelle Fausts 
far, men tydelig var til gengæld Isabelles flair og 
umiddelbare forståelse for strengeinstrumentet. Den 
verdenskendte violinist, der oftest roses for evne til 
at fortrylle publikum med sin kunstneriske 
nysgerrighed og originale fortolkninger af et særdeles 
alsidigt repertoire, er kommet på Hindsgavl Festival i 
mange år og har spillet vidunderlige programmer. I 
aften er det Mozart det handler om – så vi vil gætte 
på, at vi vil komme til at høre Faust spille på den lånte 

Stradivarius fra 1704 med navnet ’Sleeping Beaty’, 
der har fulgt Faust siden 1996. Det er i hvert fald den, 
hun oftest bruger, når der er wienerklassik på 
programmet.   
 
Bratschist, Simone von Rahden er også med på dette 
stjernehold af kunstnere – en kammermusiker i 
absolut særklasse, der i en alder af 9 år forelskede sig 
i den klangmæssige dybde og mystik, som bratschen 
tilbyder. Med Sir András Schiff, Alexander Lonquich 
(Lonquich, som I kan høre senere på ugen) og 
Antoine Tamestit som nogle af sine 
kammermusikpartnere, har Simone von Rahden 
besøgt nogle af de allerfineste koncertsale, hvor hun 
som bratschist elsker sin rolle, som det forbindende 
midter-instrumentet.  
 
Sidst men absolut ikke mindst er der Christoph 
Dangel. Den yderst aktive cellist i en række af 
kammerorkestre herunder som solocellist i både 
Basel Chamber Orchestra og Balthasar Neumann 
Ensemble. Dangel udgav i øvrigt tidligere i år 
albummet 1824 – en samling af værker skrevet af fire 
komponister, der alle har givet celloen en særlig rolle 
i deres kompositioner og som udover musik af 
Schumann, Rossini, Hummel og Romberg også 
rummer en 80-siders pamflet med alt fra breve, 
nyhedsartikler og dagbogsskrifter fra året 1824. 
 
 
Hindsgavl Festival gennemføres med støtte fra 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


