
10:00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 
11:00 Joachim Becerra, Theodor Lyngstad og David Munk-Nielsen 
15:30 Clara Thomsen og Christian Westergaard 
17:15 Koncertintroduktion v. Mathias Hammer  
20:00 Notos Quartett og Gregor Sigl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredag d. 15. juli 2022, kl. 11:00 
 

JOACHIM BECERRA, fløjte 
THEODOR LYNGSTAD, cello 
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George Crumb (f. 1929) 
Vox Balanae (1971), 19’ 

 
  



 

Om musikken 
Amerikanske George Crumb er blandt de seneste 70  
års mest bemærkelsesværdige 
avantgardekomponister. Inden sin død i februar 2022 
nåede han at skrive næsten 100 skelsættende værker, 
kendetegnet ved surrealistiske udtryk, nyskabende 
spilleteknikker og et kritisk blik på den politiske 
samtid. 
 
Vox Balaenae betyder Hvalens stemme. Crumb blev 
inspireret til værket af en marinebiologs 
båndoptagelse af en pukkelhvals sang. Komponisten 
blev fascineret af såvel den konkret klang som 
forestillingen om det enorme havdyr, der syngende 
krydser oceanerne.  
 
En fløjtenist, en cellist og en pianist er alt, hvad 
Crumb bruger for at portrættere hvalen og havet. 
Men han forstærker alle instrumenter elektronisk, og 
han tilfører yderligere klangfarver ved at lade 
fløjtenisten synge og spille samtidigt og lade cellisten 
omstemme sine strenge. Begge skal samtidig 
håndtere de små bækkeninstrumenter, crotales, mens 
pianisten skal spille direkte på flyglets strenge.  
Crumb beder ydermere musikerne bære sorte 
masker. ”Maskerne skal skjule menneskenes ansigt. For 
musikken er et udtryk for den rå naturkraft, som er 
kontrasten til menneskelig civilisation symboliseret ved 
ansigtet”, forklarer Crumb. Han foreslår desuden, at 
værket opføres med dybblå scenebelysning for at 
forstærke oceanfornemmelsen. 
 
Vox Balaenae består af en række centrale variationer 
navngivet efter geologiske æraer, som indrammes af 
en prolog og en epilog. 
Den indledende Vocalise (… for the beginning of time) er 
en kadence for fløjtenisten, der skal spille og synge 
simultant. Kombinationen af instrumental og vokal 
lyd skaber en fremmedartet klang, som ikke er 
væsensforskellig fra pukkelhvalens. Kadencen 
afsluttes med et citat fra Richard Strauss’ tonedigt 
Also Sprach Zarathustra, som også afbilleder verdens 
begyndelse. Med højtidelige og majestætiske 
overtoner præsenterer celloen herefter The sea theme 
akkompagneret af mørke og skæbnesvangre 
harmonier fra klaverets strenge. 
Den følgende sekvens af fem variationer begynder 
med havmågens uskønne kalden i den 4 millioner år 

gamle arkeozoniske æra. I partituret står der Tidløst, 
nybegyndt. Gennem de følgende variationer stiger 
intensiteten gradvist frem mod klimaks i den 
cenozoiske æra, som er den geologiske tidsalder, der 
omfatter perioden fra 65,5 millioner år siden til i dag. 
Crumb skriver i partituret: Dramatisk, med en 
skæbnesvanger følelse. Mennesket opdukken i den 
cenozoiske æra bliver symboliseret ved endnu en 
reference til Also Sprach Zarathustra. 
Den afsluttende Sea Nocturne (… for the end of time) er 
en videreudvikling af The sea theme med glitrende 
klange fra crotales. Crumb skriver selv om 
afslutningen: ”I Sea Nocturne udforsker jeg naturens egen 
rytme, der udvisker den menneskelige fornemmelse af tid. 
Værket afsluttes af en repeterende figur, der efterhånden bliver 
så tyst, at øret ikke længere opfatter den.” 
 
               Mathias Hammer 
 
Om kunstnerne 
Da Joachim Becerra Thomsen som 21-årig vandt 
stillingen som solofløjtenist i Los Angeles Chamber 
Orchestra var det med følgende udtalelse fra 
orkestrets Music Director, Jeffrey Kahane: “Joachim 
Thomsen, who has a distinctive and ravishingly 
beautiful sound, superb musicianship and a 
wonderful presence, is an extraordinary and critically 
important new member of the Orchestra”. Joachim 
har i løbet af sin karriere, trods sin unge alder spillet 
fast med og assisteret i anerkendte orkestre i både 
ind- og udland. I dag sidder Joachim som 
solofløjtenist i Det Kongelige Kapel – en stilling han 
vandt i november sidste år.  
Joachim spiller på Hindsgavl Festival med den 
norske cellist Theodor Lyngstad og pianist David 
Munk-Nielsen. Lyngstad vil I være stødt på, hvis I 
har været til koncert med Copenhagen Phil i løbet af 
de seneste 2 år. For her sidder Lyngstad nemlig som 
solocellist. En fastansættelse som han vandt midt i 
sine studier på solistklassen på Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium. Og så er der den unge 
prisvindende pianist David Munk-Nielsen, der siden 
sin debut som solist med orkester som 13-årig har 
spillet utallige af solokoncerter. 
 
Hindsgavl Festival gennemføres med støtte fra 

 


