
PROGRAM 
 

Joseph Haydn Divertimento nr. 1 i B dur Hob.II:46, ”St. Antoni” 
(1732-1809)  Allegro con spirito 
  Andante quasi Allegretto 
  Menuetto 
  Rondo – Allegretto 
 
 
Luciano Berio Opus Number Zoo, ”Children’s play” (1951, rev. 1970) 
(1925-2003)  Barn Dance 
  The Fawn 
  The Grey Mouse 
  Tom Cats 
 
 
Paul Hindemith Kleine Kammermusik, opus 24 nr. 2 (1922) 
(1895-1963)  Lustig 
  Walzer 
  Ruhig und einfach 
  Schnelle Viertel 
  Sehr lebhaft 

 
 
 

PAUSE 
 
 
 
Carl Nielsen Blæserkvintet, opus 43 (1922) 
(1865-1931)  Allegro ben moderato 
  Menuet 
  Præludium, Adagio – tema con variazione 
 
 

 

 
Århus Musikforening støttes af Århus Kommune og af Statens Kunstråd  

KIRIN WINDS 
Jorunn Solløs, fløjte  

Sai Kai, obo 
Nicolai Eghorst, klarinet 

Catarina Zeh, fagot 
Jeppe Rasmussen, horn 

 

• 
 
I denne sidste koncert inden julen byder Århus Musikforening med 

stor glæde velkommen til blæserkvintetten Kirin Winds, som er 

dannet af fem unge musikere fra Sønderjyllands Symfoniorkester. 

Kvintetten (der har taget navn efter Kirin, et fabeldyr fra kinesiske 

folkeeventyr) debuterede i Alsion i Sønderborg i oktober 2008. Kort tid 

herefter blev kvintetten dobbelt prisvinder ved DR P2’s 

kammermusikkonkurrence 2009. Kvintettens medlemmer består af: 

 

• Jorunn Solløs, fløjte, er født i Norge og uddannet i Stavanger og 

på Det Jyske Musikkonservatorium med solistdebut i 2005.  

 

• Sai Kai, obo, er oprindeligt fra Kina og har studeret på Indiana 

University, USA og Royal College of Music i London. 

 

• Nicolai Eghorst, klarinet, tog i 2008 diplomeksamen fra Det Kgl. 

Danske Musikkonservatorium, hvor han pt. studerer i solistklassen. 

 

• Catarina Zeh, fagot, er født i Tyskland og uddannet ved 

Hochschule für Musik Saar og Staatliche Hochschule für Musik 

und Darstellende Kunst i Stuttgart. 



• Jeppe Rasmussen, horn, er uddannet på Det Jyske 

Musikkonservatorium med solistdebut i 2007. Han har yderligere 

studeret på Guildhall School of Music and Drama i London. 

 
Aftenens program spænder vidt, i tid såvel som i udtryk: fra Haydn til 

Berio over de to samtidige kvintetter fra Hindemith og Nielsen. Det er 

dog ikke helt sikkert, at aftenens første værk faktisk er skrevet af 

Haydn – nogle mener, det er skrevet af Ignaz Pleyel i stedet, eller af 

en helt tredje. Sikkert er det, at Brahms i 1873 brugte temaet fra 

værkets andensats (der bærer overskriften “Chorale St. Antoni”) til 

det variationsværk, som han betegnede “Variationer over et tema 

af Haydn” – selvom det altså måske slet ikke er af Haydn (og selvom 

selve St. Antoni-temaet muligvis er af endnu ældre dato og blot 

anvendt af Haydn/Pleyel/en tredje komponist). 

 

Aftenens hovedværk, Carl Nielsens blæserkvintet, blev færdiggjort i 

løbet af et par måneder i 1922, lige efter han havde komponeret sin 

femte symfoni. Om processen skrev han til sin kone Anne Marie Carl-

Nielsen, at “Jeg har arbejdet meget stærkt på min nye Kvintet og om 

et Par Dage er den minsandten helt færdig, da det morer mig 

meget. Det er underligt at Mennesker roser En for det, man ikke kan 

lade være med at gøre og som oven i købet er en Fornøjelse for en 

selv.” Kvintettens tredje og sidste sats er baseret på variationer over 

Nielsens egen melodi til salmen ”Min Jesus lad mit Hjerte faa”. 

 

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

besøg vores hjemmeside på www.aarhusmusikforening.dk  
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