
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. 15:30 
 

CLARA THOMSEN, sopran 
CHRISTIAN WESTERGAARD, klaver 

 
Jean SIBELIUS (1865-1957), 10’ 

Demanten på marssnön, op. 36, nr. 6 (1899) 
Flickan kom ifrån sin älsklings möte, op. 37, nr. 5 (1900-02) 

Säf, säf, susa, op. 36, nr. 4 (1899) 
Var det en dröm?, op. 37, nr. 4 (1900-02) 

 
Peter A. HEISE (1830-1879) 

Dyvekes sange (1879), 25’ 
I. Skal altid fæste mit hår under hue 

II. Ak, hvem der havde en Hue 
III. Hvad vil den man med kæder på 
IV. Vildt, vildt, vildt suser blæsten 

V. Næppe tør jeg tale 
VI. Det stiger, det stiger, det stiger herop 

VII. Se nu er sommeren kommen 
 

Richard STRAUSS (1864-1949), 10’ 
Das Rosenband, op. 36, nr. 1 (1897-98) 
Säusl, liebe Myrthe, op. 68, nr. 3 (1918) 

Morgen, op. 27, nr. 4 (1894) 
Die Nacht, op. 10, nr. 3 (1885) 



Om musikken 
Jean Sibelius (1865-1957): Fire sange 
Den finske nationalkomponist Jean Sibelius havde svensk 
som mit modersmål. Derfor er hans nordiske romancer 
om svigt og uigengældt kærlighed svensksproget.  
I 1899 satte han musik til Gustaf Frödings digt Säf, säf, 
susa om en ung kvindes fortvivlelse over tabt kærlighed 
og følgende druknedød. Var det en dröm? fra 1902 med 
tekst af Josef Wecksell beskriver en kvindes sorg over, at 
håbet om gengældt kærlighed er en utopi.  
Samme år satte Sibelius musik til Johan Runebergs 
Flickan kom ifrån sin älsklings möte. En pige kommer 
retur efter et møde med sin elskede med røde hænder, 
dernæst med røde læber og til slut med blege kinder. Hun 
beder om sin egen grav, for hænderne blev røde af at røre 
sin elskede, læberne blev røde af at kysse ham, og kinden 
blev bleg da han bedrog hende.  
 
*Programændring: I stedet for Svarta rosor synger Clara 
Thomsen Demanten på marssnön.  
 
Peter Heise (1830-1879): Dyvekes Sange (1879)  
Dyveke var en ung kvinde, der i 1500-tallets Bergen blev 
den danske kronprins Christians elskerinde. Som fattig 
kræmmer passede hun ikke standsmæssigt med en 
kommende regent. Men da Christian blev konge 
(Christian d. 2.) i 1513, lod han alligevel Dyveke og hendes 
moder, Sigbrit, flytte med til København. Og mens 
kongen og Dyveke fornøjede sig i elskovsreden, fik Sigbrit 
politisk indflydelse i Danmark. Rigsrådsmedlemmer 
fordømte kongens amoralske levned og manglende 
styring af landet. Kort efter døde Dyveke af en uforklarlig 
forgiftning. Kongen dømte lensmanden Torben Oxe for 
mordet. Men om han vitterlig var skyldig, bliver nok aldrig 
opklaret. 
Den dramatiske historie inspirerede Holger Drachmann 
og Peter Heise til syv sange, der skildrer drømme og 
længsler i Dyvekes ungpigeunivers.  Musikken er 
følelsesfuld som en forelsket sjæl. Fuglemetaforer dukker 
op overalt, for Dyveke betyder Lille due og Christian 
symboliseres ved høgen.  
Skal altid fæste mit hår under hue skildrer 
kræmmerpigen i Bergen. Ak hvem der havde en hue 
udtrykker Dyvekes længsel efter at tilhøre samfundets 
øverste lag frem. Hvad vil den mand med kæder på 
beskriver betagelsen af prinsen. Vildt, vildt, vildt suser 
blæsten beskriver det stormende første møde. Næppe 
tør jeg tale handler om det problematiske liv i Danmark 
som kongens elskerinde. Den deraf følgende angst og de 
mange intriger antydes i Det stiger, det stiger, det stiger 
herop inden Dyvekes fornemmelse af sin egen snarlige 
død i Se, nu er sommeren kommen. 
 
Richard Strauss (1864-1949): Fire sange 
Med Richard Strauss opnår den romantiske tysksprogede 
lied-tradition sit klimaks. Små formater, store følelser og 
en sublim forening af poesi og toner. Og hvor Sibelius’ 
sange beskriver kærlighedssmerten, er Strauss’ sange en 
hyldest til kærlighedens lykke. 

Nichts fra 1885 med tekst af Hermann von Gilm zu 
Rosenegg er en humoristisk sang om dronningen i 
sangens rige. Hvad ved jeg om hendes øjenfarve, 
stemmeklang, gang, dans og holdning? Ja, hun er 
livgivende som solen selv. Men jeg ved lige så lidt om 
hende, som jeg ved om solen. 
I Das Rosenband fra 1898 med tekst af Friedrich 
Gottlieb Klopstock indfanger fortælleren sin elskede i en 
rosenkrans, de gror sammen og paradiset blomstrer. 
Morgen! fra 1894 med tekst af John Henry Mackay 
beskriver en elskendes kærlighedsdrøm. Den udkårnes 
blik symboliserer den euforiske forventning om i morgen, 
hvor kærligheden atter vil forene.  
 
                Mathias Hammer 
 
*Programændring: I stedet for Cäcilie og Nichts synger 
Clara Thomsen Säusl, liebe Myrthe og Die Nacht.  
 
Om kunstnerne 
Barbarina (Figaros bryllup), Musetta (La Bohème), Donna 
Anna (Don Juan) er blot nogle af de operaroller som man 
har kunnet opleve sopranstjernen Clara Thomsen i de 
seneste par år. En sanger, der blev udråbt til det helt store 
talent på Operaakademiet i København, som hun 
afsluttede i 2018. Thomsen har da også vundet flere 
prestigefyldte priser som Léonie Sonnings talentpris 
(2019) og var desuden nomineret til en Reumert for Årets 
sanger for sin rolle som Gilda i Den Jyske Operas 
opsætning af Verdis Rigoletto. Clara Thomsen er ikke til 
at komme udenom i det danske operalandskab – og vi er 
så heldige at have fået hende forbi Hindsgavl Festival til 
en liedkoncert med musik af Heise, Sibelius og Strauss. 
 
Sidste år udkom en samlet indspilning af den danske 
romantiske komponist Peter Heises sange – et projekt 
som pianist Christian Westergaard både var kunstnerisk 
leder og akkompagnatør på og som også Clara Thomsen 
medvirker i. Og det er netop Heise vi får lov at opleve, når 
duoen opfører Dyvekes sange. Som pianist samarbejder 
Westergaard jævnligt med internationale og nordiske 
operastjerner og er akkompagnatør såvel som solopianist 
af den fineste karakter. 
 
Hindsgavl Festival gennemføres med støtte fra

 


