
ESPERGÆRDE  MUSIKFORENING 
 

41.sæson 2020/2021  Oktober 2020 
Nyhedsbrev nr. 343 
 

Den unge danske klavertrio ’Trio Vitruvi’ blev for alvor kendt, da 
den vandt DR P2 Musiks kammermusikkonkurrence i 2014, og den 
har på få år skabt sig en international karriere med en række koncerter 
i Europa og Kina. Til denne koncert har Trio Vitruvi valgt at spille to 
af Schuberts store kammermusikalske værker, B-dur klavertrioen og 
Forellekvintetten. Til den sidste får de hjælp af to unge venner, der 
leverer de nødvendige bratsch- og kontrabas-stemmer. 
 
 

 

 
      Søndag den 11.oktober kl.16:00                                Mørdrup Kirke 
 

Trio Vitruvi + venner 
Niklas Walentin, violin  

Alexander McKenzie, piano 
 

Marie LouiseBroholtJensen, bratsch  -  Mattias Hanskov Palm, kontrabas 
 

      Franz Schubert:         Klavertrio nr.1, B-dur, D.898  (1828) 
       (1797 – 1828)                              Allegro moderato 
                                                      Andante un poco mosso 
                                                      Scherzo: Allegro 
                                                      Rondo: Allegro vivace 
    

                                                   P A U S E 
 

      Franz Schubert:                 K laverkvintet, A-dur, D.667, ”Forellekvintetten”  (1819) 
                                                     Allegro vivace 
                                                     Andante 
                                                     Scherzo: Presto 
                                                     Andantino, allegretto 
                                                     Allegro giusto 
 
 

Bemærk venligst, at ændringer i programmet kan forekomme 
 

Trio Vitruvi  vandt både 1.prisen og publikumsprisen ved DR P2 Musiks Kammermusikkonkurrence i 2014 
og blev af dommerne karakteriseret som et helt ekstravagant ensemble. Trioen er sammensat af tre 
individuelle solister, som tilfører det kammermusikalske samspil en varme, en energi og et overskud, som 
sjældent ses og høres. Trioen har spillet sammen siden 2013 og blev i 2015 optaget i European Chamber 
Music Association. De spillede i 2014 ved åbningen af Kulturministeriets kultursatsning i Beijing, og trioen 
spillede derefter flere koncerter i Kina. I 2015 og 2016 gav de flere koncerter i Mariisky Teatret i 
Skt.Petersborg. I 2016 spillede de desuden i Wien, Lissabon og i Salle Cortot i Paris. I januar 2017 spillede 
trioen i Wigmore Hall i London. Trio Vitruvi blev i 2016 blevet tildelt det 2-årige legat Den Unge Elite af 
Statens Kunstfond. I april 2018 debuterede trioen fra DKDM’s solistklasse. 
 

Niklas Walentin, violin, har spillet violin siden han var 6, og han blev som 18-årig 3-dobbelt vinder i 9th 
Carl Nielsen International Competition. Siden har han vundet flere andre priser. Han har studeret hos Eszter 
Haffner på DKDM og har desuden deltaget i mange internationale masterclasses. Hans violin: Joannes 
Franciscus Pressenda / Q.Raphael, er bygget i Torino i 1837. Velvilligt stillet til rådighed af Augustinus 
Fonden. 
 

Jacob la Cour, cello, har studeret hos Henrik Brendstrup på Det Jyske Musikkonservatorium, professor 
Claudio Bohorquez i Berlin og professor Tilmann Wick på Hochschule für Musik, Theater und Medien, 
Hannover. Han har været solocellist i European Union Youth Orchestra, og også han har vundet mange 
priser. Hans cello: Giovanni Battista Ruggeri, er bygget i Cremona i 1700. Velvilligt stillet til rådighed af 
Augustinus Fonden. 
 

 



Alexander McKenzie, piano, er født i Danmark, men vokset op i Australien. I 2007 flyttede han tilbage til 
Danmark og studerede hos Amalie Malling på DKDM. Han spillede koncerter i Sydney allerede som 10-årig, 
og i Danmark har han været solist med flere af landets symfoniorkestre. Og koncerterne har ført ham vidt 
omkring både i Danmark og resten af verden. Han har vundet mange priser i konkurrencer og modtaget 
stipendier. I februar 2018 debuterede han fra DKDM’s  solistklasse. 
 

Marie Louise Broholt Jensen, bratsch, er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium hos Finn Winsløw 
og på DKDM, hvor hun i 2014 afsluttede solistklassen hos Lars Anders Tomter og Tim Frederiksen. I 2009 
og 2011 studerede hun på Shanghai Conservatory of Music. Sideløbende med sine studier har hun spillet i 
European Union Symphony Orchestra, og siden 2007 i strygekvartetten NightingaleString Quartet. Som solist 
har hun optrådt med bl.a. Odense Symfoniorkester og Tivolis Symfoniorkester. I dag er hun ansat i Tivolis 
Symfoniorkester / Copenhagen Phil. 
 

Mattias Hanskov Palm, kontrabas, hører hjemme i både Danmark og Sverige. Han uddanner sig ved Robert 
McDuffie Center for Strings ved Mercer University i Georgia, USA. Han har optrådt som solist med orkestre 
i Danmark, Sverige og Tyskland. I 2010 deltog han som Sveriges repræsentant ved den fornemme 
’Eurovision Young Musicians Competition’. I Danmark har han modtaget både Jacob Gades Legat og Van 
Hauen Prisen. 

 Ole Josephsen 
 

Franz Schubert beskæftigede sig i sit korte liv med næsten samtlige musikalske genrer, sangene står dog 
som den mest centrale. Inden for instrumentalmusikken var især Beethoven hans store forbillede, men 
Schuberts stil er noget mere lyrisk, med en rigdom af harmoniske og klanglige nuancer og med en svag 
understrøm af blid melankoli. 
 
Klavertrioen i B-dur er komponeret i 1827 og færdiggjort året efter, samme år som han døde. Den gør sig 
bl.a. bemærket ved at vare i hele 40 minutter, den har en stemning af lethed, samtidig er den et 
kammermusikalsk mesterværk. 
 

Første sats har friske livlige temaer ledsaget af rytmefaste akkompagnementer, skiftevis hos klaver og 
strygere. Den udvikler sig og slutter voldsomt og kraftigt. Andensatsen er stille, lyrisk og yndefuld med en 
vuggende rytme men med en kontrasterende del, hvor en uro forplanter sig. Roen vender dog tilbage, og 
satsen slutter, som den startede, smukt og yndefuldt. 3. sats er en glad scherzo med et muntert tema i ¾-dels 
takt, hvor de tre instrumenter jagter hinanden som i en dans, med gentagelse af temaet. Også i den sidste sats 
finder vi en munter stemning med farverige temaer og modulationer, uden at det bliver forceret.  
 
Kvintetten i A-dur, populært kaldet Forelle-kvintetten, er komponeret i 1819, men udkom ligesom trioen 
først efter Schuberts død. Sædvanligvis er en klaverkvintet for klaver og strygekvartet, men i dette tilfælde er 
den for klaver, violin, bratsch, cello og kontrabas. Det er usædvanligt, at den har fem satser – på den tid var 
det mest almindeligt at bygge et stykke musik op af fire forskellige satser. Tilnavnet har kvintetten fået, da 4. 
sats er en række variationer over Schuberts lied, Die Forelle fra 1817, og den er ét af Schuberts mest elskede 
værker, fuld af livsglæde og humør. 
 

Idéen til kvintetten opstod på en rejse i 1819. Schubert og en kammerat var taget på landet, hvor de rejste 
rundt og beundrede de smukke landskaber. Rejsen gjorde ham så godt, at han snart fik griflet en glad og 
munter strygekvintet ned på papiret, da han vendte tilbage til Wien.  
 

Der løber en klar rød tråd gennem de fem satser i kvintetten. Schubert bruger nemlig den vuggende rytme fra 
sangen “Die Forelle”s klaverakkompagnement som et gennemgående element, der dukker op i alle satserne 
undtagen i scherzoen. Hvad der ellers kendetegner kvintetten er simpelthen, at den er et overflødighedshorn af 
gode melodier, hele værket igennem er det den sangbare, lyriske karakter, der dominerer.  
 

I 1. sats bølger triolerne, først fra klaveret og breder sig sidenhen til de øvrige instrumenter. Andensatsen er 
rolig, mens scherzo-satsen bringer tanken hen på en folkedans. Den 4. sats, der har givet kvintetten sit navn, 
begynder med at strygerne alene spiller “Die Forelle”-melodien igennem. Derefter skiftes de enkelte 
instrumenter og instrumentgrupper til at være i centrum, mens de øvrige kommer med svar og kommentarer 
eller hvirvler kunstfærdige løb og triller rundt om melodilinjen. Og i den sidste sats gentages 
bølgebevægelsen fra første sats. 

Lisbeth Ringsholt 
 

Espergærde Musikforenings koncerter nyder værdifuld støtte fra E.I.F.s venner samt fra 
 

 


