eller ved henvendelse til kirkens organist.
Evt. resterende billetter sælges ved indgangen.
Unummererede pladser! Dørene åbnes kl. 15:30.

www.himmerlandsbilletten.dk

musik.mariagerkirke.dk

George Friedrich Händel
skrev sit oratorium Messias i
1742 og siden har det været
et af verdens mest elskede
stykker musik. Halleluja!

Billetter á 150 kr. kan købes via

Concert Clemens & BaroqueAros
under ledelse af Carsten Seyer-Hansen
og Jens Astrup

Lørdag d. 10. december 2016 kl. 16:00
Pris 150 kr.

Händels Messias

Som en del af Aarhus Symfoniske Orgelfestival får Mariager Kirke
besøg af franskmanden Eric Lebrun.
Han er til daglig organist ved Saint-Antoine-des-Quinze-Vingtskirken i Paris og en af verdens førende organister.
(Koncerten har undertitlen: “Orgel og franske fristelser” og fristelsen
består af fransk ost og vin efter koncerten).

Festivalkoncert - søndag d. 13. nov. kl. 15:00 (50 kr.)

Operaaften i Munkesalen.
Sammen ser vi operaen (DVD) "Turandot" om den kinesiske
dronning, der hugger hovedet af bejlere i hobetal men til sidst
besejres af kærligheden i form af Placido Domingos heltetenor.

"Lær og Lyt"til Turandot torsdag d. 3. nov. kl. 19:30 (gratis)

Kommende koncerter/musikarrangementer

Medvirkende: Susanja Nielsen, violin
Aksel Nielsen, cello
Mikael Ustrup, orgler

Josef Rheinberger: Suite for violin, cello og orgel Op 149
(1839-1901)
1. Con moto
2. Thema mit Veränderungen
3. Sarabande
4. Finale

Dietrich Buxtehude: Fuga i C-dur
(ca. 1637-1707)

Benedetto Giacomo Marcello: Sonate for cello og b.c.
(1686-1739)
1. Adagio
2. Allegro
3. Largo
4. Allegretto

George Friederich Händel: Violinsonate i A-dur (Opus 1 nr. 3)
(1685-1759)
1. Andante
2. Allegro
3. Adagio
4. Allegro

Tirsdag d. 18. oktober kl. 19:30 (gratis)

Koncert i Mariager Kirke
for violin, cello og orgel

Mikael Ustrup

I en verden, der er fyldt med musik, kan vi høre alverdens ting på vores digitale
enheder, men f.ek.s har jeg aldrig hørt Rheinbergers sonate i virkeligheden.
De færreste blandt publikum har formentlig hørt denne musik, og hvem ved om
nogen af os får lov til at høre den igen, så nyd musikken mens den spiller.

Rheinberger var organist i München og en måske lidt overset romantisk komponist af
primært orgelbaseret musik.
Sonaten er vidunderlig og inderlig i fire vidt forskellige satser:
1. sats er en klassisk sonatasatsform
2. sats er en variationsrække, der kommer vidt omkring i takt og toneart
3. sats er en sarabande; en dans som altid er i 3/4
4. sats er en rondo

Første gang jeg hørte Rheinbergers sonate, var jeg klar over, at den ville jeg gerne
spille engang. Der opstod bare lige det enkelte problem, at sonaten kræver to andre
medvirkende musikere af ikke ubetydelig dygtighed.
Jeg har ved flere lejligheder spurgt Aksel Nielsen, som i forskellige sammenhænge
er en hyppig gæst med sin cello i Mariager Kirke, om ikke vi kunne spille denne store
sonate sammen med hans datter Susanja.
Det er nu ikke så let at finde tid, når Susanja til daglig er ansat i Umeå i Sverige, men
vi er havnet her på en tirsdag midt i efterårsferien. Vi holder vores egen lille kulturnat
her tirsdag aften; fire dage efter den officielle kulturnat fandt sted.

I koncertens tre første stykker musik spilles der på det lille orgel, som i øjeblikket er til
låns i Mariager Kirke. Et sådant orgel kaldes et kisteorgel og bruges sammen med
instrumenter som i dette tilfælde, eller til akkompagnement af kor.
Man kunne også have brugt cembalo eller lut.
Efter Buxtehudes lille fornøjelige fuga - spillet på en enkelt fløjtestemme - begiver
musikerne sig op til det store orgel, for der skal - om ikke et stort orgel - så i hvert fald
et orgel med pedal og nogle flere klangmuligheder end det lille orgel kan byde på til
Rheinbergers sonate.

Der er skrevet bunker af musik. Man kunne fristes til at kalde noget af det for metervare-musik.
Det ville i givet fald ikke gøre noget, så længe meter-vare-musikken er god musik.
Händel havde f.eks. den helt igennem legitime holdning, at hvis han nu havde
skrevet et fremragende tema, hvorfor så kun bruge temaet i et enkelt stykke musik?
Således er en del af hans berømte oratorium Messias (se bagsiden) bearbejdelser af
kærlighedsduetter, han selv havde skrevet.
I barokken har der - ligesom i vores digitale dage - været et umætteligt behov for
musik. Ganske enkel underholdningsmusik. Lise for ørerne og sjælen!
Både Händels violinsonate og Marcellos cellosonate er af denne type musik.
Som praksis var, er de i 4 satser. Normalt to hurtige og to langsomme.

Programnoter.

Mikael Ustrup blev i 1996 ansat som organist i Mariager Kirke.
Her har han opbygget kirkens omfangsrige koncertliv og været idémand til at
kirken i 2010 efter 10 års arbejde, kunne indvie det store spektakulære 46
stemmers orgel bygget af den franske orgelbygger Bernard Aubertin.
Mikael Ustrup er også manden bag Mariager kirkes meget omfattende
musikhjemmeside, hvor man blandt meget andet kan høre samtlige
salmemelodier indspillet på kirkens orgel.

Aksel Nielsen har været Randers Kammerorkesters solocellist i 30 år. Han er
uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, og
senere privat hos Asger Lund Christiansen.
Han har spillet 6 år i Helsingborg Symfoniorkester i Sverige, har været medlem
af Den Danske Klavertrio i Herning og har undervist på adskillige musikskoler i
Danmark.
Aksel Nielsen spiller mange koncerter i ind- og udland, som solist og i andre
forskellige konstellationer af kammermusik.

Susanja Nielsen er vokset op i Randers.
Hun har afsluttet sine studier i Stockholm, Berlin og Bruxelles med
topkarakterer. Susanja har optrådt som solist med orkestre i Danmark, Sverige,
Tyskland og USA, samt optræder både på violin og bratsch med recitals eller i
forskellige kammerensembler over hele Europa.
Hun har i mange år haft sin egen strygekvartet ”Nielsen Quartett”, og underviser
jævnligt på masterclasses på violin og bratsch.
2014-2015 var Susanja Nielsen på kontrakt i Randers Kammerorkester som
solobratschist, og er nu solobratschist i Norrlandsoperan i Umeå, Sverige.

