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J.S. Bach (1685- 1750): Badinerie (Sidste sats i Suite nr. 2 h-mol)
Suiten har sin rod i den ældre dansemusik, hvor dansene optrådte parvist som Tanz - 
Nachtanz. Ud af denne oprindelige dobbeltdans udvikler suiten sig gennem 1600- og 1700-
tallet til en sammenstilling af dansesatser eller karakterstykker, selvom betegnelsen Suite 
først blev gængs efter 1675. Suiten udvikledes først og fremmest i Frankrig, og meget tyder 
på, at de fleste fornyelser fandt sted inden for lutmusikken, hvorfra de bredte sig til 
cembaloet og til ensembler. 
Af Johann Sebastian Bach er der bevaret flere suitesamlinger: Seks franske suiter, seks 
engelske suiter, seks partitaer (tyske suiter) samt 4 store orkestersuiter: C-dur, h-mol, D-dur
og D-dur.
Orkestersuiten i h-mol har 7 satser, hvor den sidste har navnet Badinerie. Ordet Badinerie 
kommer af det franske badinage, som betyder “en spøg”. Betegnelsen «badinerie» ses ikke 
så hyppigt som det italienske modstykke “scherzo”. Badinerie er et danseagtigt stykke i livlig
totakt - som en hurtig gavotte. Besætningen for Bachs Suite er solo tværfløjte og strygere.

Johann Strauss II (1825-1899): Künstlerleben
Künstlerleben af Johann Strauss (Valsekongen) hører til hans mest kendte værker. Valsen 
blev komponeret 1867 kort efter, at den østrigske hær 1866 havde lidt et afgørende 
nederlag i “Den tyske krig” mod Preussen. For Østrig var det et bittert nederlag, så på grund
af den dermed forbundne nedtrykte stemning hos kejseren i Wien, blev baller og 
danseforanstaltninger aflyst til karnevallerne i 1867. Men Straussbrødrene forstod at indføre 
denne ubesværede livsglæde igen i deres hjemby Wien ved at skrive en stribe skønne 
livsbekræftende mesterværker. 
Således blev Künstlerleben opus 316 komponeret ganske kort efter den store succes “An der
schönen blauen Donau”, hvorfor den også blev opfattet som tvilling til denne berømte vals,  
og begge har siden holdt deres popularitet i det klassiske musikrepertoire. Da 
kunstnerforeningen “Hesperus” lagde så stor vægt på at fremhæve kunstnerlivets idealer, 
fik Johann Strauss inspirationen til denne kultiverede, noble og elegante vals, dedikeret til 
dansefesten i Dianabad-salen.
Introduktionen til valsen begynder med en melankolsk hornsolo og en stille, men dramatisk 
strygerklang. Herefter introduceres valsen for at blive afbrudt af to voldsomme akkorder. 
Derpå følger de fem valse med deres forskellige stemninger, efterfulgt af en kraftfuld Coda.



Franz von Suppé (1819-1895): Ouverture til Dichter und Bauer
Franz von Suppé var en østrigsk komponist, som har ry for at være skaberen af den tyske 
operette, af hvilke han efterlod sig 26. Ouverturen til “Dichter und Bauer” hører til de 
kendteste. Teksten er skrevet af Karl Elmar, og den blev uropført 1846 i Theater an der 
Wien. 
Handlingen udspiller sig i Kejser Franz Josephs Donaumonarki. Hvert forår afholdes 
“Hendelberger Heiratsmarkt”, hvor unge mennesker kan gifte sig hurtigt i byens lille kapel. 
Den rige bonde Lugosch vil gerne have formælet sin søn Florian med den stolte bonde 
Martins datter, Jelka. Men ingen af de unge er interesserede i hinanden. For de to gamle 
bønder, Lugossh og Martin, handler det snarere om, hvem der skal overtage den smukke 
Steinerhof, for arvingen Peter Werschitz er forsvundet og lever som digter i Budapest. 
Bonden Martin og hans datter Jelka drager til Budapest for at hjembringe den rette arving - 
og minsandten om ikke de to unge forelsker sig i hinanden. Syngespillet ender med, at Peter
og Jelka gifter sig og overtager Steinerhof.

Emmerich Kálmán (1882-1953): Komm Zigan (Fra operetten Gräfin Mariza)
Gräfin Mariza er en operette i tre akter af Emmerich Kálmán, en ungarsk komponist, der 
sammen med Franz Lehar betragtes som et stort navn blandt komponister af 
wieneroperetter. Kálmán studerede musik i Budapest sammen med Béla Bartók og Zoltán 
Kodály, men efter at hans første operette blev en succes, flyttede han til Wien. 
Kálmáns kendteste værker er Tatárjárás (1908), Die Czardasfürstin (1915), Grevinde 
Maritza (1924), Cirkusprinsessen (1926) og Arizona-Lady (1954).
Handlingen i operetten Gräfin Mariza er enkel og farvestrålende. Grevinden ejer et gods, 
som hun har betroet den forarmede Grev Tassilo at forvalte. Grevinde Mariza dukker op, 
smuk og livsglad, og bekendtgør en opfundet forlovelse med baron Zsupán, men hun vil 
bare være i fred for alle sine tilbedere og kender faktisk ikke baronen. Han derimod tager 
forlovelsen meget alvorligt og bejler til hende. 
Grev Tassilo er ked af sin position som forvalter og besynger sin fortid i sangen “Komm 
Zigán”. Grevinde Mariza hører ham og røres, men da Tassilo ikke vil synge for gæsterne, 
afskediger hun ham. Senere synger han sin sang - kun for hende, og så er hun besejret. 
Hun føler sig godt tilpas sammen med ham og vil nu ikke mere vide af forlovelsen med 
Baron Zsúpan, som faktisk også allerede er forelsket i en anden, nemlig Tassilos søster Lisa.
Tassilo skriver et brev til en ven og beklager sig over sin ydmygende stilling som forvalter. 
Mariza opsnapper selvfølgelig brevet og afskediger ham for anden gang, fordi hun tror, at 
han kun er ude efter hendes penge, men da han morgenen efter indfinder sig hos Mariza for
at tage afsked, løses hele situationen ved, at Tassilos tante har købt Tassilos godser tilbage,
så han nu socialt kan leve op til grevinden. Og selvfølgelig ender operetten med, at de to 
elskende får hinanden.

Gerardo Hernán Matos Rodriguez (1897-1948): Tango
Rodríguez var en uruguayansk musiker, komponist og journalist, som blev født i Montevideo.
Hans far var ejer af en lokal, populær kabaret Moulin Rouge. Rodriguez’ første kendte værk 
var La Cumparsita, som blev den mest berømte klassiske tango gennem alle tider. 
Rodríguez komponerede også musik til teaterstykker med premiere i Buenos Aires, blandt 
dem Manuel Romeros El Gran Circo Rivolta . Han ledede sit eget tangoorkester i Montevideo
i kort tid bagefter, men døde i Montevideo efter en lang tids sygdom i 1948.



POPULÆR MUSIK

Richard Eilenburg (1848-1927): Petersburger Schlittenfahrt
Eilenberg er en tysk komponist, som hovedsageligt komponerede marscher og danse for 
orkester, operetter samt militærmusik. Men allermest kendt blev Eilenberger for to stykker 
underholdningsmusik “Petersburger Schlittenfahrt” og “Die Mühle im Schwarzwald”. Selv om
samtiden modtog denne musik som trivialmusik, er stykkerne stadig meget populære.
Teksten til Petersburger Schlittenfahrt er skrevet af Leo Breiten. Den skildrer glæden ved at 
køre slæde i Sankt Petersborg og begynder således:
Schön istʻs im Winter, fängt es erst an zu schneiʻn, da freut sich Groß und Klein. 
Schön istʻs im Winter, die Welt trägt weit und breit ein neues Kleid. 
Und schon gehtʻs hinaus in die Natur, glitzernd liegt der Schnee, der Schnee auf weiter Flur.

Eric Coates (1886-1957): Dam Busters March
Eric Coates var en engelsk komponist og dirigent. Efter en kort, men omfattende, karriere 
som bratschist over det meste af den vestlige verden helligede han sig fra 1919 direktion og
komposition. Han skrev overvejende filmmusik og underholdningsmusik, men også et 
mindre antal suiter for orkester og en del sange. 
The Dam Busters March er temaet for den britiske krigsfilm The Dam Busters fra 1955. Eric 
Coates 'søn, Austin Coates, fortalte i en BBC-radio interview, at marchen oprindeligt ikke var
skrevet til The Dam Busters. Det skete på den måde, at hans far havde udført en øvelse i at 
komponere en march, som skulle være beslægtet med Edward Elgars musikalske former, 
som f.eks. I Pomp and Circumstance Marches. Få dage efter færdiggørelsen af 
kompositionen blev Coates kontaktet af filmens producenter. Coates havde imidlertid en dyb
modvilje mod at skrive filmmusik og afviste deres mange anmodninger. Det var først, da de 
fortalte ham, at dette var "en film af national betydning", at han mente, at det stykke, han 
netop var færdig med, ville være perfekt som indledning filmen. 
Dam Busters March er fortsat et meget populært akkompagnement til flypasts i England. En 
flypast er en ceremoniel eller ærefuld flyvning af en gruppe fly eller et enkelt fly, som 
bruges i Storbritannien. I USA bruges udtrykkene flyover og flyby. Men også mange andre 
bruger marchen som kendingsmelodi: Lincoln City Fodboldklub og den skotske fodboldklub 
Rangers FC efter kamp - Det progressive rockband Jethro Tull var kendt for at afslutte deres
koncerter i slutningen af 1970'erne og begyndelsen af 1980'erne med en rock gengivelse af 
temaet - I Chile blev orkesterversionen af marchen brugt i 40 år som temasang for 
radionyhedsshowet "El Correo de Minería" - og endelig er den blevet brugt som temasang 
for de norske KFUM-spejderes nationale spejderlejr i Mandal sommeren 1990. En let 
arrangeret orkesterversion bruges i Danny Boyle's kortfilm "Happy and Glorious", specielt 
lavet til Londons olympiske åbningsceremoni i 2012.

Frederick Loewe (1901-1988): On the street where you live (My fair Lady)
Frederick Loewe voksede op i Østrig som søn af operettestjernen Edmund Loewe. Han 
flyttede til New York, hvor han traf Alan Jay Lerner, der var født og opvokset i byen. De to 
indgik partnerskab i årene 1942-1960 og igen 1970-1972. Parret er kendt for musicals som 
My fair lady, Brigadoon, Camelot og musicalfilmen Gigi. Efter 1960 trak Loewe sig tilbage, 
og det var først i 1971, at han og Lerner igen arbejdede sammen, da Lerner sendte ham et 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=da&prev=search&rurl=translate.google.dk&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Edward_Elgar&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhj9l1ewT-O3eDgJtf3uptYF_y2W9g


filmmanuskript til Den lille prins.
Musicalen My fair lady tog sit udgangspunkt i Bernard Shaws Pygmalion: Henry Higgins, som
er en snobbet men dygtig sprogprofessor, møder Eliza Doolittle, den forhutlede men 
ukuelige blomstersælger med cockney accent. Higgins indgår et væddemål med sin ven om,
at han på få måneder kan forvandle gadetøsen til en overklassedame og derefter 
præsentere hende uden skandale i de højere cirkler. Eliza flytter ind, og professor Higgins 
begynder at undervise hende. Hun må udstå meget, før professoren er tilfreds med hende, 
men til sidst kan selv han se hendes skønhed og charme.
On the street where you live synges i musicalen af den unge, forelskede Freddy.

John Barry (1933-2010): James Bond Medley
I de seneste år er koncerter med musik fra film vokset markant i popularitet, og med god 
grund. Kombinationen af film og symfonisk musik i verdensklasse er simpelthen 
fremragende underholdning. Sådan forlød det i en nylig artikel i Politiken: Filmmusik er en 
gave for koncerten.
Den britiske komponist John Barry blev født i 1933, og selv om mange nu 77 år senere 
måske ikke vil genkende hans navn, så vil langt de fleste på et eller andet tidspunkt have 
stiftet bekendtskab med et eller flere af hans mange værker. Han er manden bag 
melodierne til From Russia with Love, Goldfinger og Diamonds are forever. I alt nåede John 
Barry at komponere musik til 11 James Bond-film, hvor især Goldfinger og Diamonds are 
Forever stikker ud som klassiske Bond-temaer hos de fleste. Barry arbejdede sammen med 
komponisten Monty Norman på det originale Bond-tema, James Bond Theme, der kunne 
høres første gang i filmen Dr. No. fra 1962, og som for altid vil være forbundet med Agent 
007. Men Barry var også aktiv med filmmusik til andet end de kendte agentfilm. Således kan
hans værker blandt andet også findes i filmene Danser med Ulve, Out of Africa og Born 
Free. Senest har Barry komponeret musik til thrilleren Enigma fra 2001. 
Victor Lopez arrangement af James Bond Medley er skrevet for fuldt orkester, men det har 
også slået sig igennem i en version for strygere alene. 

Ennio Morricone (1928- ): Cinema Paradiso 
Ennio Morricone er en italiensk filmkomponist. Han er især kendt for sin musik til Sergio 
Leones spaghettiwesterns. Hvor Leone anslog spagghettiwestern-filmens billedside, så var 
det Morricone, der dannede skole for dens musik, der i Leones film ikke bare var 
underlægning, men ofte spillede med som en kommentar til handlingen. 
Morricone har komponeret over 500 musikstykker til biograffilm og TV. I 2007 modtog han 
en æres-Oscar for sin lange og tro tjeneste inden for filmbranchen, og i 2016 modtog han 
sin første Oscar for Bedste Musik til filmen The hateful Eight.

Alan Silvestri (1950- ): Forrest Gump
Alan Anthony Silvestri er en amerikansk komponist og dirigent, mest kendt for sin filmmusik 
og musik til TV-serier. Han arbejdede sammen med Robert Zemeckis, som var en 
amerikansk filmproducer, om blandt andet filmen Forrest Gump, en amerikansk dramafilm 
fra 1994. Filmen bygger på en roman af samme navn fra 1985, skrevet af Winston Groom. 
Filmen blev en stor kommerciel succes, og indtjente 678 mio. dollars i solgte biografbilletter 
på verdensplan. Den blev nomineret til 13 Oscars og vandt seks. 



Filmen fortæller historien om en simpel mand, Forrest Gump, og hans episke rejse gennem 
livet, hans møder med historiske figurer, indflydelse på populærkultur og hans oplevelser af 
historiske begivenheder. Filmens handling adskiller sig dog væsentligt fra bogen.

EKSTRANUMRE

Carl Emil Paul Lincke (1866-1946): Berliner Luft
Den tyske komponist Carl Emil Paul Lincke blev født i 1866, og han march ”Berliner Luft” fra 
operetten Frau Luna fra 1899 er blevet Berlins hymne. Frau Luna blev så stort et hit, at den 
kørte 600 gange på Apollo Teater, før den kom af plakaten igen. Apollo teater lå i Kreuzberg
på Friedrichstrasse 218, så hvis man i Berlin er så heldig at overvære en genopførelse, bliver
det ikke mere klassisk Berlinsk end det. 
Teksten er skrevet på dialekten berlinerisch, så der er lidt udfordring i at forstå den. Egentlig
hedder sangen "Das macht die Berliner Luft, Luft, Luft". 
Paul Lincke skrev flere operetter, som blev opført på Apollo Teater. Han har i øvrigt også 
komponeret bryllupsmusikken, der bliver spillet i filmen Titanic fra 1997, mens skibet synker.
I Oranienstrasse 64 i Kreuzberg hænger der en lille mindeplade om Paul Lincke på det sted, 
hvor hans hus stod, før det blev ødelagt af bomberne under krigen. Paul Lincke blev 
æresborger i Berlin, og den vej, der løber langs Landwehrkanalen i bydelen Kreuzberg, er 
opkaldt efter ham. Langs Paul Lincke Ufer er der hyggeligt om foråret og sommeren med 
flere udendørs Biergärten og restauranter.

Hans Christian Lumbye (1810-1874): Champagnegaloppen
Som komponist var Lumbye den første, som for alvor skrev lettere underholdningsmusik i 
Danmark. Den samlede produktion nåede op på flere hundrede værker. Foruden galopper 
skrev Lumbye polkaer, marcher, valse og musik blandt andet til Bournonvilles balletter. Som 
dirigent var Lumbye især knyttet til Tivoli, hvor han gav faste koncerter, men desuden rejste
han rundt både i og uden for Danmark med sit orkester og blev overalt godt modtaget. 
Champagnegalop er et af Lumbyes mest kendte stykker. Galoppen blev komponeret til 
Tivolis to års fødselsdag den 15. august 1845, mens Lumbye var dirigent i Tivoli. På grund 
af et kraftigt regnvejr blev festen dog udskudt flere dage, og først den 22. august kunne 
Lumbye præsentere Champagnegalop første gang. H.C. Lumbye fik 50 kr. som et 
engangsbeløb i honorar fra sin forlægger for musikken, som har lagt navn til en dansk film 
om H. C. Lumbye. Musikstykket blev i 2006 en del af Den Danske Kulturkanon. 

Johann Straus den ældre (1804-1849): Radetzky March
Johann Strauss d.æ. er en østrigsk komponist, dirigent, bratschist og violinist. Han var far til
brødrene Johann Strauss den Yngre og Josef Strauss. Johann Strauss begyndte sin 
musikerkarriere som bratschist i Joseph Lanners kvintet, der snart voksede til et rigtigt 
orkester. Her delte Strauss dirigentopgaverne med Lanner; men i 1825 dannede han sit eget
orkester, begyndte selv at komponere og gav sammen med Lanner Wienervalsen dens 
endelige udformning.



Hans mest kendte værk Radetzkymarch (1848) var dedikeret til den østrigske feltmarskal 
Josef Wenzel Radetzky von Radetz og blev en ganske populær march blandt soldater. Da 
den blev spillet for første gang med østrigske officerer til stede, begyndte de at klappe 
hurtigt i hænderne og trampede med fødderne. Denne tradition føres videre i dag af 
publikum under Nytårskoncerten i Wien. På trods af sin militære karakter, er dens udtryk 
snarere festligt end militært disciplinært. Dette skyldes, at feltmarskal Josef Wenzel 
Radetzky von Radetz kunne have henrettet Strauss' søn, som gjorde tjeneste i hæren, men 
valgte at lade være. Marchen er derfor nok mere et stykke af en taknemmelig far til den 
nådige frelser af hans søn end en hyldestmarch til en militærmand. Stykket varer normalt 
omkring tre minutter, men den sidste repetition gentages ofte med de førnævnte klap og 
tramp til følge.

 


