CARL NIELSEN
Carl Nielsen begyndte livet som bondedreng på
Fyn i 1865. Da han døde i København i 1931, var
han en toneangivende international kunstner.
Hans største værker er i dag standardrepertoire
for symfoniorkestre i hele verden. Samtidig
komponerede han et utal af folkelige danske
sange og salmer, som er kendt af alle og har
defineret ‘den danske tone’. Hvem kan ikke
nynne med på ‘Jens Vejmand’ eller ‘Jeg ved en
lærkerede’?
Som komponist søgte Carl Nielsen stjernerne
men nægtede at slippe jordforbindelsen. Som
privatperson levede han et stormfuldt liv.
Han var i sine følelsers vold og kæmpede livet
igennem med mindreværdskomplekser, sit
behov for anerkendelse og for at finde lykken
i ægteskabet med billedhuggeren Anne Marie
Carl-Nielsen.
Det musikalske program til denne koncert
er sammensat af hans store orkester- og
kammermusikværker såvel som hans folkelige
salmer og sange - alt sammen arrangeret for
trompet og orgel af Søren Johannsen. Samtidig
skildres Carl Nielsens liv i ord og billeder på
storskærm. Hvem var han? Hvordan så han ud?
Og hvad skrev han selv om sit liv og sin musik?
Velkommen til en koncert der i ord, toner og
billeder går rundt om både komponisten og
mennesket Carl Nielsen.

PROGRAM

Carl Nielsen 1865-1931
Festpræludium ved århundredeskiftet
Snurretoppen
En Lille Langsom Vals
Sprællemanden
Dukkemarsch
Polka
Jeg ved en lærkerede
Solen er så rød mor
Romance
Sommersang
Æbleblomst
I aften

Dorthe Zielke
trompet og visuel tilrettelæggelse

Søren Johannsen
orgel og musikalske arrangementer

Irmelin Rose
Saul og David, forspil til 2. akt
Helios Ouverture
Jens Vejmand
Min Jesus, lad mit hjerte få
Tågen letter
Som en rejselysten flåde
Så sætter vi piben i ovnens krog
Den milde dag er lys og lang
Fællessang: Den danske sang
Commotio
Koral

Dorthe Zielke og Søren Johannsen
har spillet sammen siden de mødtes på
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
i 1998. De har spillet mellem 20 og 60
koncerter sammen årligt og har flere
gange spillet ved DRs TV-gudstjenester.
Deres cd ”Trompetist.dk/2009” blev kåret
som UGENS CD på P2.
I august 2014 modtog de malerinden
Hannah Lund Bostrøms Mindepris for
anerkendelse af deres udbredelse af de
store mestres værker i en kvalificeret
fortolkning på deres instrumenter i et
fint afstemt samspil mellem musik og
billedkunst.

Dette projektet er støttet af ”Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat”. Tak til museumsinspektør Ida-Marie Vorre fra Carl Nielsen Museet/Odense
Bys Museer for samarbejde og elektronisk billedsamling. Tak til Mathias Hammer fra DR P2 Musik for samarbejde omkring fortællingerne om Carl Nielsen.

