
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 d. 17. juli 2022, kl. 20:00 
 

CONCERTO COPENHAGEN 
Lars Ulrik Mortensen, dirigent og kunstnerisk leder 

J. HAYDN (1732-1809) 
 
Symfoni nr. 47 i G-dur, Hob. I:47,  
”Palindrom” (1772), 24’ 
     I. Allegro 
     II. Un poco adagio cantabile (D-dur) 
     III. Menuetto e Trio 
     IV. Presto assai 
  
Symfoni nr. 44 i e-mol, Hob. I:44,  
”Trauer” (1772), 24’ 
     I. Allegro con brio 
     II. Menuetto e Trio: Allegretto 
     III. Adagio i e-dur 
     IV. Finale: Presto 

 
PAUSE 

 

Symfoni nr. 43 i Es-dur, Hob. I:43,  
”Merkur” (1771), 25’ 
     I. Allegro 
     II. Adagio i as-dur 
     III. Menuetto og Trio 
     IV. Allegro 
 
 
Medvirkende 
Violin: Frederik From, Jessenka Balic Zunic, Hanna 
Ydmark, Hannah Tibell, Gabriel Bania, Kanerva 
Juutilainen & Antina Hugosson 
Bratsch: Judith-Maria Blomsterberg 
Violone: Megan Adie 
 
Obo: Antoine Torunczyk & Lars Henriksson 
Fagot: Jane Gower 
Horn: Emmanuel Frankenberg & Fabio Forgiarini 
  



Om musikken 
Joseph Haydn (1732-1809):  
Tre symfonier (1771-1772) 
Fra år 1759 til 1795 skrev Haydn svimlende 104 
symfonier. Hertil kommer et næsten endeløst antal 
kammermusik- og vokalværker, operaer, oratorier og 
koncerter. Samtidig kaldes Haydn med rimelighed 
Wienerklassikkens grundlægger, Strygekvartettens fader og 
Sonateformens udvikler, og han gør symfonien til det, 
den er i dag: et orkesterværk i fire satser med en 
kontrastrig 1. sats, en langsom 2. sats, en dansant 3. 
sats og en festlig finale. Blandt hans elever er Mozart 
og Beethoven, ja alle senere komponister står i 
princippet på skuldrene af Haydn. Haydns liv, værk 
og betydning kan ikke overvurderes. 
 
Hemmeligheden bag Haydns imponerende 
produktivitet kan til dels tilskrives isolation. Fra 1761 
til 1790 var han ansat som hofkomponist ved fyrst 
Esterházys afsidesliggende slot i grænselandet 
mellem det nuværende Østrig og Ungarn. 
Fyrstefamilien var kunstinteresseret over 
gennemsnittet. Haydn fik arbejdsro og sagde senere: 
”Fyrsten var altid tilfreds med min musik; jeg fik ros og 
anerkendelse, og kunne eksperimenter. I og med, at jeg var 
afskåret fra verden, var der ingen til at forvirre eller plage mig.” 
 
1770’erne var præget af den gryende romantiske æra, 
kaldet Sturm und Drang-perioden, hvor fokus på 
menneskelige følelser kom til udtryk som en 
modreaktion på Oplysningstidens rationelle idealer. 
Filosoffen Rousseau samt forfatterne Goethe og 
Schiller inspirerede Haydn til at lægge den galante og 
musikalsk regelbundne stil fra sig. Haydns Sturm und 
Drang-værker er musik med menneskelighed og 
individualitet. 
 
Symfoni nr. 44 ’Trauersinfonie’ fra 1772 er 
indbegrebet af Sturm und Drang med sine mørke mol-
atmosfærer, dramatiske melodilinjer, pludselige 
kontraster, intense synkoper og uventede 
modulationer. Tilnavnet Trauersinfonie 
(Sørgesymfoni) var ikke komponisten egen ide. Den 
kom til længe efter Haydns død, gennem myten om 
at han på sit dødsleje skulle have ønsket sig 
symfonien spillet ved sin begravelse.  
 

I det hele taget havde Haydn ikke for vane at 
navngive sine symfonier. Men for at skelne de 104 
symfonier fra hinanden, har eftertiden haft brug for 
genkendelige titler. Nogle af tilnavnene er logiske 
(eksempelvis Paukeslagssymfonien, Uret og 
Afskedssymfonien), mens andre virker direkte 
misvisende (eksempelvis Miraklet, Bjørnen og 
Filosoffen).  
 
Symfoni nr. 43 ’Merkur’ fra 1771 har også et tilnavn 
der intet har med musikken at gøre. Referencen til 
Merkur skyldes muligvis, at symfonien senere blev 
brugt som scenemusik i forbindelse med et skuespil. 
Men det er formålsløst at lytte efter et portræt af de 
romerske guders bevingede budbringer. 
 
Symfonien er også fra Sturm und Drang-perioden. Men 
grundstemningen er anderledes mild og velbehagelig. 
Individualiteten kommer snarere til udtryk i 
udforskningen af uventede taktarter og asymmetriske 
periodeinddelinger samt den originale ide at forene 
symfoniens satser med et tre-tonigt bankemotiv, som 
både høres i 1. sats’ åbningstema, i 2. sats’ hovedtema 
og undervejs i menuetten. 
 
Haydn finurlige og humoristiske sans kommer til 
udtryk i Symfoni nr. 47 ’Palindrom’ fra 1772. Her 
er endelig et meningsfuldt tilnavn. For menuetsatsen 
er netop et musikalsk palindrom, altså ens forfra og 
bagfra. Reprisen af hovedtemaet er identisk med 
indledningen - blot spillet bagfra. Trioen 
(midterdelen) i menuetten er komponeret efter 
samme princip. Haydn har vel betragtet palindromet 
som en morsomhed eller som et pirrende 
kompositorisk benspænd. Det pudsige er, at man 
som lytter ikke umiddelbart bemærker det. Haydns 
musik er god fra alle leder og kanter. 
 
De øvrige tre satser er palindromløse. 1. sats er 
kendetegnet ved en karakteristisk punkteret 
marchrytme, der giver musikken et majestætisk præg. 
Den langsomme 2. sats er et tema med fire smukke 
variationer. Og efter palindrom-menuetten følger 
den medrivende og dybt charmerende finale.  
(Vidste du i øvrigt at frygten for palindromer kaldes 
ibofobi?) 
 

             Mathias Hammer 
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Om kunstnerne 
Concerto Copenhagen (CoCo) har siden de første 
koncerter i 1991 udviklet sig til at være Skandinaviens 
førende orkester inden for den tidlige musik 
barokken, klassikken og den tidlige romantik. Med 
kunstnerisk leder, dirigent og cembalist Lars Ulrik 
Mortensen i spidsen er CoCo blevet identisk med en 
særlig metodisk tilgang til arbejdet med det historiske 
materiale. CoCo forener kunstnerisk autenticitet og 
innovation gennem originale og kompromisløse 
fortolkninger får musikken nyt liv og fornyet relevans 
for et moderne publikum. Siden 1999 har 
samarbejdet mellem CoCo og Lars Ulrik Mortensen 
ført til en spændende kunstnerisk og musikalsk rejse 
værdsat og rost af publikum og kritikere verden over.  
Med et unikt repertoire, der kombinerer velkendt 
europæisk musik med mindre kendte værker af 
skandinavisk oprindelse samt ny musik, markerede 
CoCo sit 30-årsjubilæum i 2021. CoCo har den store 
ære at være udnævnt til årets P2 Kunstner 2022. 
 
Lars Ulrik Mortensen har været aktiv som dirigent i 
25 år, og i snart 20 år har han arbejdet eksklusivt med 
periodeinstrument og original opførelsespraksis. Han 
har turneret i det meste af verden og spillet med nogle 
af de mest fremtrædende internationale tidlig musik-
ensembler, blandt andre Holland Baroque Society, 
Irish Baroque Orchestra, Nederlandse 
Bachvereniging og Collegium 1704. Han har 
medvirket på en lang række ikoniske indspilninger 
udgivet på blandt andre Deutsche 
Grammophon/Archiv Produktion, ECM, EMI, 
Naxos og cpo.  

I de tidlige år studerede Mortensen på Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium og herefter hos 
Trevor Pinnock i London. Mellem 1996 og 1999 var 
han professor i cembalo og opførelsespraksis på 
Hochschule für Musik i München, og han underviser 
fortsat på prestigefyldte institutioner overalt i verden, 
blandt andre Mozarteum Salzburg, Sibelius-
akademiet i Helsinki og Juilliard School of Music i 
New York. Mortensen har været kunstnerisk leder af 
Concerto Copenhagen siden 1999 og er i dag 
indbegrebet af CoCos kunstneriske, kreative og 
kulturelle identitet. I 2007 modtog han Danmarks 
mest prestigefyldte musikpris, Léonie Sonnings 
Musikpris, og siden har han fortsat videreudviklet og 
forfinet sit kunstneriske virke. 
 

Tekst fra www.coco.dk/da 
 
 
 
 
 
Hindsgavl Festival gennemføres med støtte fra

 


