
 PROGRAM 
 
Hugo Wolf Fra ”Italienisches Liederbuch” (1890-96) 
(1860-1903)  Gesegnet sei , durch den die Welt entstund  
  Schon streckt’ ich aus im Bett 
  Heut’ Nacht erhob ich mich 
  Geselle, woll’n wir uns in Kutten hüllen 
  Und willst du deinen Liebsten sterben sehen 
  Sterb’ ich, so hüllt in Blumen meine Glieder 
  Ein Ständchen Euch zu bringen 
 
Wolfgang Korngold Lieder des Abschieds, opus 14 (1920-21) 
(1897-1957)  Sterbelied 
  Dies einen kann mein Sehnen nimmer fassen 
  Mond, so gehst du wieder auf 
  Gefaßter Abschied 
 
Gustav Mahler Auf! Auf! 
(1860-1911) Erinnerung 

 Um schlimme Kinder artig zu machen 
 Ich ging mit Lust 
 Selbstgefühl 

 
PAUSE 

 
Robert Schumann Dichterliebe, opus 48 (1840), til digte af Heinrich Heine 
(1810-1856) 1. Im wunderschönen Monat Mai 

  2. Aus meinen Tränen spriessen  
  3. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne 
  4. Wenn ich in deine Augen seh' 
  5. Ich will meine Seele tauchen 
  6. Im Rhein, im schönen Strome 
  7. Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht 
  8. Und wüßten's die Blumen, die kleinen 
  9. Das ist ein Flöten und Geigen 
  10. Hör' ich das Liedchen klingen 
 11. Ein Jüngling liebt ein Mädchen 
  12. Am leuchtenden Sommermorgen 
  13. Ich hab' im Traum geweinet 
  14. Allnächtlich im Traume seh' ich dich 
  15. Aus alten Märchen winkt es 
  16. Die alten, bösen Lieder 

 
Århus Musikforening støttes af Århus Kommune og af Kunstrådet 

RODERICK WILLIAMS, baryton 
ROGER VIGNOLES, klaver 

 

• 
 
Det har desværre vist sig nødvendigt at ændre aftenens program, 

da Bernarda Fink har måttet melde afbud pga. sygdom. Da det er 

uvist, hvor længe hun vil være sygemeldt, har det ikke været muligt 

blot at udskyde koncerten til et senere tidspunkt i sæsonen. 

 

Den gode nyhed er, at den britiske baryton Roderick Williams med 

meget kort varsel har kunnet træde til, hvilket vi er yderst 

taknemmelige for. Han er for nylig af Opera Magazine blevet udråbt 

til ‘Britain’s best baritone’ – ikke nogen ringe udmærkelse, det store 

antal yderst kompetente britiske barytoner taget i betragtning.  

 

Williams’ repertoire spænder vidt, fra barokmusik til nutidig musik, og 

fra opera og koncerter med symfoniorkestre til lieder. I 2007 sang han 

– til stor ros – Papageno i Tryllefløjten for English National Opera, og 

han har i særlig grad skabt sig et navn i Mozarts barytonroller. Han 

har desuden været tæt tilknyttet Opera North og Scottish Opera, og 

i 2008 sang han i La Boheme på Covent Garden. Ved siden af disse 

mere klassiske roller har han sunget i en række verdenspremierer af 

operaer af nutidige komponister.  

 

Som solist har han arbejdet sammen med britiske såvel som 

udenlandske orkestre, bl.a. ved BBC Proms og musikfestivals i 

Edinburgh og Aldeburgh.  



Som liedsanger har han optrådt i Wigmore Hall i London og ved 

mange europæiske festivals. Af hans mange cd-indspilninger har 

særligt fortolkningerne af engelske sange med Iain Burnside 

modtaget rosende anmeldelser. Endelig komponerer han også og 

har fået værker opført i bl.a. Wigmore Hall og Barbican.   

 

Nok er sangeren og dermed også programmet ændret ved aftenens 

koncert, men der er ingen ændringer mht. pianisten Roger Vignoles, 

som vi byder velkommen tilbage til Århus Musikforening. Vignoles’ 

position som en af de absolut førende akkompagnatører af en 

perlerække af fremragende sangere er heller ikke ændret siden sidst 

han gæstede musikforeningen i 2007 med tenoren Mark Padmore. 

Forinden havde han som bekendt optrådt i foreningen sammen med 

Stephan Genz i 2001 og 2003. Sammen med netop Genz har 

Vignoles modtaget én af sine to Gramophone Awards for deres 

fortolkning af Beethovens lieder. Det er ikke uden grund, at Vignoles’ 

indspilninger ofte befinder sig blandt månedens fremhævede cd’er i 

diverse britiske og udenlandske musiktidsskrifter.  

 

Vignoles har i løbet af sin lange karriere arbejdet intensivt sammen 

med Elisabeth Söderström og Kiri te Kanawa. Senere har han 

akkompagneret mange af de store liedsangere, bl.a. Kathleen 

Battle, Barbara Bonney, Inger Dam-Jensen, Barbara Hendricks, 

Felicity Lott, Christine Schäfer, Olaf Bär og Thomas Hampson.  

 

PS: Husk tilmelding til vores mailingliste: aarhusmusik@yahoo.dk. Eller 

besøg vores hjemmeside på www.aarhusmusikforening.dk  
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