
10:00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 
15:30 Aleandra Dovgan 
17:15 Koncertintroduktion v. Mathias Hammer  
20:00 Cuarteto Casals 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torsdag d. 14. juli 2022, kl. 15:30 
 

ALEXANDRA DOVGAN, klaver 
 
 
 

Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827) 
Sonate nr. 17 i d-mol, op. 31, nr. 2, ”Stormen” (1802), 25’ 

I. Largo – Allegro 
II. Adagio (B-dur) 

III. Allegretto 
 

Robert SCHUMANN (1810-1856) 
Faschingsschwank aus Wien, op. 26 (1839), 22’ 

I. Allegro 
II. Romanze 

III. Scherzino 
IV. Intermezzo 

V. Finale 
 

Frédéric CHOPIN (1810-1849) 
Andante Spianato og Grande Polonaise Brillante i Es-dur, op. 22 (1830-34), 14’ 

 



Om musikken 
 
Ludwig van Beethoven (1770-1827):  
Klaversonate nr. 17 i d-mol, opus 31 nr. 2 
”Stormen” (1802) 
I 1801 indså Beethoven, at hans problemer med 
hørelsen ikke var forbigående. Komponisten var ved 
at blive døv. Erkendelsen skabte fortvivlelse men 
også kampgejst. Den tragiske lidelse antændte 
Beethovens temperament. Nu skulle han komponere 
musik med sjælsrystende dybder. Musik med 
kolossale kontraster, der var som et tonebillede på 
den modstand, Beethoven med heroisk styrke ville 
forsøge at overvinde. Klaversonate nr. 17 blev 
prototypen på hans nye stil.  
 
Tilnavnet Stormen er ikke Beethovens egen ide. Men 
da en assistent spurgte hvordan 1. sats skulle forstås, 
skulle Beethoven have sagt ”læs Shakespeares Stormen, 
så forstår du alt!”. Om anekdoten er korrekt, er 
tvivlsom. Men korrekt er det, at 1. sats er stormfuld i 
egen ret. Den gådefuldt tyste åbning er dramatisk 
stilhed før stormen. Uvejret bryder løs med en 
hvirvlende, aggressiv figur. De kontrastfyldte afsnit 
omkranser tilsammen de ekstreme yderpunkter af 
musikalsk udtryk. 2. sats balancerer mellem lyrisk 
udtryksfuldhed og smukke atmosfæreskabende 
vendinger, inden sonaten afsluttes med finalens 
dæmoniske raseri, der helt er Beethovens eget. 
 
Robert Schumann (1810-1856):  
Faschingsschwank aus Wien, opus 26 (1839) 
Tyske Schumann opholdt sig i Wien i fem måneder i 
1839. Ambitionen var et gennembrud i musikkens 
hovedstad og en solid indtægt, der kunne overbevise 
hans gamle klaverlærer Friedrich Wieck om, at 
Schumann var ansvarlig og velhavende nok til at 
kunne gifte sig med Wiecks datter, Clara. Sådan gik 
det ikke. Opholdet var en økonomisk fiasko. Til 
gengæld blev musikken fra wieneropholdet en 
gedigen succes. 
 
Faschingsschwank aus Wien betyder Karnevalsbilleder fra 
Wien og blev komponeret som en fem-satset suite 
under indtryk af byens festuge med sin 
mangfoldighed af udklædning, skuespil, dans og 
løssluppenhed. 
 
Førstesats’ jublende karakter bliver pludselig afbrudt 
af brudstykker af den franske nationalmelodi, 
Marseillaisen, som en protest over den østrigske 
censurs frygt for uroligheder. Den sørgmodig 
Romanze efterfølges af en lystig Scherzino. Og det 
lidenskabelige Intermezzos sangbare melodi over det 

brusende urolige akkompagnement baner vejen for 
en ekvilibristisk finale. 
 
Frederic Chopin (1810-1849):  
Andante Spianato og Grande Polonaise Brillante 
i Es-dur, opus 22 (1830/34)  
En polonaise er en polsk dans med en stolt 
majestætisk rytme. Chopin er Polens 
nationalkomponist. Hans i alt 16 polonaiser har været 
medvirkende til at cementere den status. Grande 
Polonaise Brillante blev komponeret som en sats for 
klaver og orkester i 1830. Fire år senere besluttede 
Chopin at tilføje en lyrisk indledning til den 
majestætiske dans og kasserede samtidig 
orkesterakkompagnementet.  
 
Indledningen, Andante Spianato (som betyder Gående 
og jævnt flydende), er fire minutters drømmeri med en 
perle af en sværmerisk melodi, der udsmykkes af 
elegant filigran og leder tankerne mod Chopins 
berømte nocturner. Polonaisens begyndelse 
markeres af en marcherende fanfare, inden den 
charmerende dansemelodi valser henover den 
karakteristiske polonaise-rytme og efterhånden 
udvikler sig til en brillant og ekvilibristisk klaverfest. 
Chopin når han er bedst. 
               Mathias Hammer 
 
Om kunstneren  
”Alexandra Dovgan finds a natural affinity with the 
compositions she plays imbuing the music with 
stillness, brilliance and breath. It is a joy to 
accompany this young master of music.” 

- Trevor Pinnock 
 
Hindsgavl Festival har fulgt dette unge og helt 
ekstraordinære talent på klaver siden hun var 11 år 
gammel. I år fylder Alexandra Dovgan 15 år og er 
rent kunstnerisk så afklaret, at vi har gjort en 
undtagelse ved at invitere så ungt et talent til 
Middelfart. Dovgan begyndte sine klaverlektioner 
som 5-årig og er for tiden studerende ved Moscow 
Central Music School… og så er hun trods sin unge 
alder en afsindig efterspurgt og eftertragtet pianist, 
der allerede har haft sin debut på de store 
internationale scener, åbnede i 2018 Mariinsky 
International Piano Festival og er prisvinder ved intet 
mindre end fem internationale konkurrencer.  
 
Dovgans spil er præget af dybde og en unik musikalsk 
forståelse. Der er intet element af teknisk show-off, 
men et raffineret, smukt og krystalklart musikalsk 
udtryk, der emmer af nærhed og kreativitet.  
 

 


