Kandidatkoncert d. 10. Juni 2014
Tusind tak til de medvirkende:
Mogens Damm - cembalo
Jørgen Bjørslev - guitar
Anna-Karina Bennedbæk Knudsen - cello
Sanna Gillerfors - cello
Jacob Agerskov Buur - violin
Caspar Præstegaard - violin
Lennart Nielsen - lyd & lys

Tusind tak til Nikolaj og alle de
andre undervisere og medstuderende der
har hjulpet mig på min vej. Tak til
Signe for turen til Japan, musikalsksamarbejde og venskab. Tak til min
familie, venner og ikke mindst Morten
for tålmodighed og støtte.
- og tak fordi I kom.

Kirsten Aage

Spejlblankt
Musikken kan bevæge sig lige på overfladen højt flyvende over det blanke spejl og ikke
mindst i dybet - langt inde i vores eget spejlbillede

Program:
Jacques Hotteterre (1674-1763)
Deuxiéme Suite Opus 2.
1. Prelude - 2. Allemande - 3. Sarabande - 7. Rondeau
Johann Heinrich Schmelzer (1623-1680)
Sonata Quarta						
Roderik de Man (1941-)
KAGE - for improvising recorder player and CD (2000)
		
Tosio Hosokawa (1955-)
Veritical Song (1995)						
Antonio Vivaldi (1678-1741)
Concerto a Flauto e 2 violini RVV 108
1. Allegro - 2. Adagio - 3. Allegro

Hotteterres musik er dansemusik eller rettere stiliserede dansesatser. Hottetere var franskmand og
tilhørte en familie af musikkere der både var instrumentbyggere, komponister, musikkere og lærerer ved
solkongens hof i Versailles.

Schmelzers musik tilhører den tidlige barokmusik og
stilen ‘stylus phantasticus’. En stil der bryder med
renæssancens regler og som er improviserende og fri i
formen. Sonata Quarta er opbygget som en chaconne, grundlaget for topstemmen er fire akkorder der bliver
gentaget igen og igen. Sonaten afsluttes med en
himmelstræbende kadence.

Roderik de Mans værk KAGE er inspireret af Japansk
musik- og kulturtradition. Kage betyder skygge eller
spejling på japansk. Titlen henviser til samspillet
mellem blokfløjtenistens live performance og det elektroniske track. Tracket består af shakuhachifløjter
(en japansk bambusfløjte) samt udbrud og instrumenter fra det japanske Nô teater. Kontrasten mellem det
traditionelle og det moderne er et tema i værket.
Der er skygger af det moderne i det traditionelle og
skygger af det traditionelle i det moderne.

Hosokawa er en nulevende japansk komponist, som jeg
var så heldig at møde i Tokyo i efteråret.
Vertical Song er som Kage inspireret af japansk
musik- og kulturtradition. Kontrasten mellem alt og
intet er allestedsnærværende i værket. Værkets voldsomhed stiller store krav til performeren, da værket
bevæger sig i ekstremerne både hvad angår dynamik,
instrumentets toneomfang, samt performerens kraft og
udtryk.

Vivaldi var italiener og født i Venedig. Kammerkoncerten i amol er skrevet til en katolskskole for
forældreløse piger (Pio Ospedale della Pieta) i
Venedig. Vivaldi var ansat der i første halvdel af
1700tallet og mange af hans værker er skrevet til
pigerne.

