
10:00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 
15:30 Kebyart 
17:15 Koncertintroduktion v. Mathias Hammer  
20:00 Concerto Copenhagen 
22:30 Quatuor Hanson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søndag den 17. juli 2022, kl. 15:30 
 

KEBYART 
Robert Seara, tenorsaxofon 
Pere Méndez, sopransaxofon 
Victor Serra, altsaxofon 
Daniel Miguel, barytonsaxofon 

 
Igor STRAVINSKIJ (1882-1971) 

Pulcinella Suite (1920), arr. Kebyart, 12’ 

I. Sinfonia (Ouverture)   –   II. Serenata 
III.Tarantella   –   IV. Toccata   –   V. Minuetto et Finale 

Wolfgang A. MOZART (1756-91)  
Strygekvartet nr. 21, 

KV 575 i D-dur (1789), arr. Kebyart, 23’ 

I. Allegretto   –   II. Andante 
III. Menuetto – Trio   –   IV. Allegretto 

Jörg WIDMANN (f. 1973) 
7 Capricci (2021), 11’ 

I. Ascensio ́   –   II. Walzer 
III. Noises   –   IV. Corale 1 

V. Keys   –   VI. Corale 2   –   VII. Zirkusparade 

Commission by Palau de la Música Catalana, l’Auditori de Barcelona and European Concert Hall Organisation  
for Kebyart Ensemble

 
 



 
Om musikken 
Igor Stravinskij (1882-1971):  
Pulcinella Suite (1920) 
Pulcinella er et møde mellem 300 år gammel italiensk 
musik og Igor Stravinskij fra 1900-tallet. Det mix blev 
startskuddet til en hel epoke, den neoklassiske musik, 
der er både ny og gammel på samme tid. “Pulcinella er et 
blik bagud – men også et blik i spejlet”, sagde Stravinskij. 
Som hvis han spejlede sig med en 1700-tals 
pudderparyk på, uden at det ændrede det indre af hans 
hoved.  
 
Idéen til Pulcinella kom fra balletchefen Sergej 
Diaghilev, der gav Stravinskij en stak noder af den 
italienske barokkomponist Pergolesi. ”Jeg begyndte med at 
skrive direkte ind i Pergolesis noder, som om det var mine egne 
værker, jeg rettede”, sagde Stravinskij. ”Jeg kunne ikke lave et 
’falskneri’, højst gentage Pergolesis musik med min egen stemme.” 
Det er en god forklaring på den pikante tvetydighed, 
der opstår, når Stravinskij maler ovenpå forlægget, 
klipper i det og klistrer det sammen på sin egen måde. 
Pulcinella er det italienske navn for Mester Jakel. 
Balletten foregår nemlig i den teatertradition, der kaldes 
comedia dell’arte, som vi kender fra dukketeater og 
Tivolis pantomimer. Handlingen drejer sig kort fortalt 
om drillepinden Pulcinella, der konstant løber efter 
pigerne og derfor bliver overfaldet af sine rivaler. For 
at vække medlidenhed snyder Pulcinella dem til at tro, 
at han er død. Forklædt som troldmand vækker han sig 
selv til live igen, og komedien ender i ren ekstase med 
et kæmpe bryllup.  
 
Ved koncertopførelser spilles Pulcinella stort set altid i 
Stravinskijs egen forkortede udgave, den såkaldte 
Pulcinella Suite. 
 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): 
Strygekvartet nr. 21, KV 575 (1789) 
”Hvis ikke Mozart havde skrevet andet end disse tre 
strygekvartetter og sit Rekviem, ville det alligevel have været nok 
til at gøre hans eftermæle udødeligt”. Sådan sagde 
komponisten Joseph Haydn, da han efter Mozarts død 
betragtede sin kollegas tre såkaldte Preussiske 
Kvartetter, hvoraf Strygekvartet nr. 21 er den første. 
 
Tillnavnet skyldes, at Mozart komponerede dem på 
bestilling fra Kong Friedrich Wilhelm d. 2. af Preussen. 
Kongen var en helhjertet musikelsker og habil 
amatørcellist. Og netop celloen (eller i dette tilfælde 
barytonsaxofonen) har en fremtrædende rolle i 
klangbilledet.  
De fire satser er Mozart på højden af sin kreativitet. 
Sprudlende yndefuldhed, melodisk veloplagthed og 
mesterligt håndværk.

Jörg Widmann (f. 1973): 7 Capricci (2021) 
De syv capriccioer af tyske Jörg Widmann er hans 
første værk for saxofonkvartet. Han skriver selv om 
dem:  
”Det er syv korte og meget forskelligartede satser, der 
udforsker mulighederne i samspillet mellem fire 
saxofoner. Fra de kromatiske kvarttoner i den 
indledende Ascensió, over to mere støjende satser, en 
vals, to koraler og frem til den afsluttende Zirkusparade. 
En suite der strækker sig fra sakral alvor til løssluppen 
komik.” 
 
                 Mathias Hammer 
 
Om ensemblet 

 
“Over the years, the saxophone quartet genre had 

been rather foreign to me - until I heard the Kebyart. 
The homogeneity and virtuosity of the sound of these 

four young Catalan saxophonists made me want to 
write for this instrumentation.” 

- Jörg Widmann om Kebyart Ensemble 
 
Den spanske saxofonkvartet, der til dagligt holder til i 
Basel, er et af de mest lovende unge ensembler på den 
internationale musikscene for tiden. Nyeste er, at de i 
denne sæson er nomineret som ECHO (European 
Concert Hall Organisation) Rising Stars, hvilket har ledt 
til et møde med Jörg Widmann, der har komponeret 
værket 7 Capricci til Kebyart Ensemblet – et værk vi 
skal høre til denne matinékoncert. Ensemblet 
medlemmer, Pere Mendez (sopransaxofon), Victor 
Serra (altsaxofon), Robert Saera (tenorsaxfon) og 
Daniel Miguel (barytonsaxofon) mødte hinanden i 
forbindelse med deres studier i Barcelona og har spillet 
sammen siden 2014.  
 
Kebyart er kendt for deres særdeles levende 
performances, der resulterer i en ”explosive and vibrant 
staging”, hvilket hænger sammen med ensemblets 
navn, som de henter fra den balinesiske musikgenre 
’gamelan gong kebyar. Kendetegnet ved eksplosive 
kontraster i både tempo, dynamikker og farver. Og det 
er netop denne ekspressive og virtuose energi, der 
udgør Kebyarts musikalske fundament.  
 
Hindsgavl Festival gennemføres med støtte  fra

 


