
10:00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 
15:30 Joachim Becerra, Theodor Lyngstad og David Munk-Nielsen 
17:15 Koncertintroduktion v. Mathias Hammer  
20:00 Isabelle Faust, Kristin von der Goltz og Kristian Bezuidenhout 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lørdag d. 16. juli 2022, kl. 20:00 
 
ISABELLE FAUST, violin 
KRISTIN VON DER GOLTZ, cello 
KRISTIAN BEZUIDENHOUT, cembalo 
 
Johann S. BACH (1685-1750) 
Sonate i G-dur for Violin & Continuo,  
BWV 1021 (1735), 10’ 

      I. Adagio  –  II. Vivace  –   
      III. Largo  –  IV. Presto 
 
Johann PISENDEL (1687-1755) 
Sonate i D-dur for Violin & Continuo (1751), 12’ 
      I. Allegro  –  II. Larghetto  –  III. Allegro 
 
Johann S. BACH (1685-1750) 
Sonate i e-mol for Violin & Continuo,  
BWV 1023 (ca. 1714-1717), 13’ 

      I. [Prelude] – Adagio ma non troppo  – 
      II. Allemanda  –  III. Gigue 
 
 

PAUSE (20 min.) 
 
 

Johann S. BACH (1685-1750)/  
Johann PISENDEL( 1687-1755) 
Sonate i c-mol for Violin & Continuo,  
BWV 1024, 13’ 

      I. Adagio  –  II. Presto  
      III. Affetuoso  –  IV. Vivace 
 
Værker af Johann S. BACH (1685-1750) 
Sonate nr. 6 i G-dur for Violin & Obligato  
Harpsichord, BWV 1019a (1717-23), 17’ 

      I. Allegro  –  II. Largo. –  III. Allegro  – 
      IV. Adagio  –  V. Allegro 
 
Fuga i g-mol for Violin & Continuo,  
BWV 1026 (kompositionsår ukendt), 5’  
 
Sonate i g-mol for Violin & Obligato 
Harpsichord, BWV 1029 (ca. 1730-1740), 14’  

      I. Vivace  –  II. Adagio  –  III. Allegro 
  



Om musikken 
J.S. Bach (1685-1750) og J.G. Pisendel (1687-
1755): Sonater for violin, continuo og obligato 
I dag er der nok ikke mange, der kender Johann 
Georg Pisendel. Men i 1700-tallets Tyskland var han 
en superstjerne, tidens førende violinist og et 
samlingspunkt i Europas ypperste musikalske kreds.  
 
Pisendel blev uddannet af den italienske violinvirtuos 
Giuseppe Torelli og stiftede bl.a. nært venskab med 
Antonio Vivaldi, som dedikerede en række 
violinkoncerter og sonater til sin tyske kollega. Også 
barokke mestre som Georg Philipp Telemann og 
Tomaso Albinoni så lyset i Pisendel og skrev værker 
direkte til ham. 
 
Nutidens manglende kendskab til Pisendel skyldes 
vel nok, at han var violinist før han var komponist. 
Kun få af hans egne værker er bevaret for eftertiden. 
Til gengæld er hans liv som udøvende musiker 
velbeskrevet.  
 
Pisendel var ansat ved hofkapellet i Ansbach 1697-
1709, turnerede de følgende årtier som violinist og 
var fra 1730 hofkapelmester i Dresden frem til sin 
død 25 år senere. I 1709 mødte Johann Sebastian 
Bach for første gang. Ved den lejlighed fik Bach 
mulighed for at studere Pisendels banebrydende 
violinværker. Og da Bach et årti senere selv begyndte 
at komponere violinsonater, var hans ønske givetvis, 
at Pisendel skulle spille dem. 
 
Pisendel og Bach har desuden en fælles tilknytning til 
ensemblet Collegium Musicum i Leipzig, som Pisendel 
var gæstedirigent for adskillelige gange i 1710’erne, 
og som Bach blev fast leder af fra 1729 og frem til sin 
død i 1750. 
 
Blandt Pisendels bevarede værker findes to sjældent 
hørte og udaterede sonater for violin og basso 
continuo. Bachs 13 kammerværker for 
akkompagneret violin (BWV 1014-1026) – i 
særdeleshed de seks sonater, BWV 1014-1019 - er 
derimod standardrepertoire for alverdens violinister. 
De blev komponeret i årene 1720-1723, mens Bach 
var kapelmester i Cöthen, umiddelbart inden han 
rejste til Leipzig og fordybede sig i den religiøse 
musik. 
 

De musikalske termer continuo og obligato kan kræve 
en uddybende forklaring for nutidige musikelskere. 
For allerede midt i 1700-tallet blev den 
kompositionsteknik, der ligger til grund for 
begreberne, umoderne. 
 
I den barokke æra (ca. 1600-1750) havde 
komponisterne ikke nagelfaste krav til hvilke 
instrumenter, der nøjagtigt skulle benyttes i deres 
værker. En violinsonate krævede naturligvis en 
solistisk violin. Men der var ikke tradition for, at de 
eksakte akkompagnementsinstrumenter skulle 
fremgå af partituret. Komponisterne skrev blot en 
såkaldt generalbas-stemme (også kaldet basso 
continuo), som de til rådighed værende musikere 
improviserede over efter gældende musikalske regler. 
Man har altså spillet sonater efter de 
forhåndenværende søms princip. Det samme værk 
har kan have lydt milevidt forskelligt, alt efter hvilke 
instrumenter der spillede. Og derfor kan barokkens 
violinsonater også i dag akkompagneres af enten et 
cembalo/klaver alene, eller der kan tilføjes en 
gambe/cello som klanglig forstærkning af 
akkompagnementet.  
 
I de tilfælde hvor komponisten tilskrev celloen end 
større og mere individuel rolle, skrev vedkommende 
en såkaldt obligato-stemme, altså en ekstra melodi, 
der skal betragtes som en obligatorisk del af det 
samlede udtryk. 
 
Bach var generelt mere akkurat i sine instrumentale 
anvisning end sine samtidige kolleger. Således skelner 
han eksempelvis mellem betegnelserne Sonate for violin 
og cembalo (der kun kræver cembaloakkompagnement) 
og Sonate for violin og basso continuo (hvor 
akkompagnementsrollen kan fortolkes friere). Den 
førstnævnte betegnelse peger frem i tiden mod 
klassikkens tradition for nøje nedskrevne sonater, 
mens den sidstnævnte peger bagud i den barokke 
tradition, som Bach kendte fra sine forbilleder - ikke 
mindst Pisendel. 
 
               Mathias Hammer 
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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 ligeså 
meget hjemme ved det moderne flygel som ved 
cembaloet eller forteklaveret, men da han, i løbet af 
sine studier, stiftede bekendtskab med det 
sidstnævnte, var det som om alting faldt på plads: 
“(The forteklaver) 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 
forteklaver, 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 på baggrund 
af farens eget ønske om at lære at spille violin. Det 
viste sig dog hurtigt, at der ikke var det store talent at 
hente hos Isabelle Faust far, men tydelig var til 
gengæld Isabelles egen flair 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.  
 

Bezuidenhout og Fausts samarbejde går mange år 
tilbage og sammen udgav de i 2018 en CD med Bachs 
sonater for violin og cembalo, der blev rost til 
skyerne af anmeldere. I aften udvider de til trio og 
spiller Bach-sonater for violin, continuo og obligato 
sammen med cellist Kristin von der Goltz, der fra 
1991-2004 var fast medlem af Freiburger 
Barokorchester, som sjovt nok i dag ledes af Kristian 
Bezuidenhout og Kristins bror Gottfried von der 
Goltz. 
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