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 Lindegaardskoncerten fredag den 25. oktober 2019 

Duo Ventus prisbelønnet stjerneduo
 

Duo Ventus er en prisvindende klassisk 
træblæser duo bestående af Mi-chaela 
Hansen, fløjte (f. 1993), og Louise 
Anine Kempf Mogensen, klarinet. Sammen 
har duoen på kort tid bemærket sig i kam-
mermusikkredse nationalt - og internatio-
nalt.  
Ventus har vundet mange konkurrencer og 
priser:  

London Grand Prize Virtuoso International Music Competition 1. 
pris 2019; Léonie Sonning Talent Pris 2019; The 9th Osaka Cham-
bermusic Competition 2017 i Japan; International Music Competi-
tion Luigi Nono 2017 i Italien, 3. Pris; P2s kammermusikkonkur-
rence 2017, 2. pris; Rising Star Berlin 2018, 3. pris. I forbindelse 
med konkurrencen blev Ventus inviterede til at spille i Berliner Fil-
harmonikernes kammermusiksal. I september 2018 vandt Ventus 
1.prisen i den internationale solistkonkurrence Busan Maru Inter-
national Concerto Competition 2018. Duoen blev inviterede til 
Busan i Sydkorea for at spille som solister med Busan Symphony 
Orchestra. 
Udover konkurrencer er Ventus et meget aktivt ensemble med en 
stor passion for at rejse og spille koncerter både i ind - og udlandet. 
Sommeren 2018 arrangerede Ventus en turne i Kina, hvor de rejste 
rundt og spillede koncerter på store scener Østkina. 
Ventus studerer ved solistklassen på Det Kongelige Danske Musik-
konservatorium i København. 

  

Program:  
- Robert Muczynski: Duos for flute and clarinet  

- Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No.6 - I sats: Aria Arr. 

Jan Hansen  

- Niels W. Gade:  Agnetes Vuggevise  

- Jürg Wyttenbach:  Serenade, sats: I, II og III  

- Bela Bartok: Mikrokosmos no.138, Bagpipe music Arr. Jan Han-

sen  

- Carl Nielsen:  Fantasistykker II sats: Humoresque Arr. Jan Han-

sen  

- Svenske Folkesange Arr. Jan Hansen  

- Erik Højsgaard: Echi di Agosto, sats: I, II og III  

- Gernot Wolfgang: Uncle Bebop Arr. Jan Hansen  

- André Jolivet:  Sonatina for flute and clarinet 
 

Om komponisterne: 

Gernot Wolfgang (f. 1957) er en østrigsk 
komponist.  Han er uddannet fra program-
met “Scoring for Motion Pictures and TV” på 
USC og har grader fra Berklee College of Mu-
sic i Boston og University of Music i Graz, 
Østrig. Kritikere beskriver Gernot Wolfgang 
som en "mesterkomponist med vigtige ting 
at kommunikere til sine lyttere" og en kom-
ponist med et "vindende sonisk arsenal", 

mens jazzlegenden Dave Brubeck karakteriserede Gernots musik 
som værende af "ukonventionel skønhed". 

Carl Nielsen (1865-1931) var en dansk kom-
ponist og dirigent. Han skrev seks symfonier, 
tre koncerter for hhv. violin, fløjte, klarinet 
og orkester, to operaer, seks strygekvartet-
ter og anden kammermusik samt flere hund-
rede sange og andre vokalværker (kantater).  
Han blev født i et fattigt landarbejderhjem 
på Fyn i Sortelung nær Nørre Lyndelse, syd 
for Odense. Faderen var maler og tjente eks-

tra som landsbymusikant. Niels Jørgensen (eller Niels Maler) lærte 
flere af sine børn at spille violin. Carl viste et særligt stort talent for 
det. Han kunne spille de store mestre som Mozart og Beethoven. 
Den lokale musikforening fik ham optaget som blæser i et militær-
orkester. Her lærte han at spille på en lang række instrumenter og 
blev forfremmet til korporal. Det åbnede muligheden for en fri-
plads på konservatoriet. Herefter blev han violinist og senere ka-
pelmester i Det Kongelige Kapel. Han er omtalt som sin tids største 
musikbegavelse i Norden. Han tonesatte alt fra småsange som Jens 
Vejmand til store symfonier og operaer som Maskarade.  
 

Robert Muczynski (1929–2010) var en 
polsk-amerikansk komponist.  
Muczynski studerede klaver hos Walter 
Knupfer og komposition hos Alexander 
Tcherepnin ved DePaul University i Chicago, 
hvor han fik både sin Bachelor og Master of 
Music-grad i klaverudførelse.  Muczynski 
underviste senere ved DePaul University, 
Loras College og Roosevelt University, før 
han bosatte sig i Tucson i 1960'erne, hvor 
han sluttede sig til fakultetet ved University of Arizona som en 
komponist og en formand for kompositionsafdelingen.  Han havde 
begge stillinger indtil sin pension i 1988. 
Værker af Muczynski er også vist med stigende grad på program-
mer i USA, Europa, Fjernøsten, Australien og Mexico.  .. 
 

Heitor Villa-Lobos (1887-1959) var en brasi-
liansk komponist, dirigent, cellist, pianist og 
guitarist beskrevet som "den mest mar-
kante kreative i det 20. århundredes brasili-
anske kunstmusik". Villa-Lobos er blevet 
den bedst kendte sydamerikanske kompo-
nist gennem alle tider. En produktiv kompo-
nist, han skrev adskillige orkester-, kammer-
, instrumental- og vokalværker, i alt over 
2000 værker ved sin død i 1959. Hans musik 

blev påvirket af både brasiliansk folkemusik og af stilistiske elemen-
ter fra den europæiske klassiske tradition, som f.eks. hans Bachia-
nas Brasileiras.  Hans Etudes for guitar blev dedikeret til Andrés Se-
govia, mens hans 5 Preludes blev dedikeret til hans ægtefælle 
Arminda Neves d'Almeida, alias "Mindinha".  Begge er vigtige vær-
ker i guitarrepertoaret. 
 

http://lindegaardskoncerterne.dk/
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjc_o6Q3Y_lAhXnwcQBHYgwArIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fnmbx.newmusicusa.org%2Frobert-muczynski-19292010%2F&psig=AOvVaw3_KLc7oR7JDsGMbGThjy0I&ust=1570729366492982
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjK4eWm44_lAhUQ0qYKHf09C5cQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fanovademocracia.com.br%2Fno-198%2F7625-villa-lobos-musica-erudita-popular-brasileira&psig=AOvVaw1mjXIJg28E8CgET9hUbUZB&ust=1570730989018979


         Programnoter 
 

Niels Wilhelm Gade (1817-1890) var en 
dansk komponist, dirigent og organist. Gen-
nem mere end fyrre år var Gade den domi-
nerende skikkelse i dansk musikliv. Hans 
mest kendte værk er Elverskud.  
Gade var søn af en kendt klaver- og guitar-
bygger. Det var derfor naturligt at han skulle 
være musiker. Han blev bl.a. elev af kompo-
nist A.P. Berggreen og spillede gratis violin i 

de københavnske orkestre for at lære faget. Niels W. Gade fik sit 
gennembrud som komponist som 24-årig i 1841 med fantasi-ou-
verturen Efterklange af Ossian.  
Hans Symfoni nr. 1 Paa Sjølunds fagre Sletter blev uropført af Felix 
Mendelssohn med Gewandhausorkestret i Leipzig. Den var så stor 
en succes, at Mendelssohn tilbød ham at blive sin assistent. Han 
slog sig ned i byen og blev hurtigt et stort navn i Tyskland. Ved Men-
delssohns død i 1847 overtog Gade hans stilling som chef for orke-
stret. På det tidspunkt var Gade blevet verdensberømt.  
Ved udbruddet af den dansk-tyske krig i 1848 blev Gade tvunget til 
at vende hjem til Danmark, for ikke at blive indkaldt til kommunal-
garden i Leipzig.  
Gade blev gift med komponisten J.P.E. Hartmanns datter. De to 
komponister stiftede inspireret af Mendelssohn Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium. Gade levede af indtægterne fra sine 
værker og af at være organist i Holmens Kirke.  
Niels W. Gade regerede næsten enevældigt det danske musikliv i 
anden halvdel af 1800-tallet. Efter Gades død i 1890 blev Carl Niel-
sen den førende komponist.  
 

 Jürg Wyttenbach (f. 1935) er en schweizisk 
komponist , dirigent og pianist. Jürg Wytten-
bach studerede klaver og komposition hos 
Sándor Veress og Conservatoire de Paris på 
Hochschule der Künste Bern under Kurt Fi-
scher.  Senere undervisning på Music School 
Biel og på Bern Conservatory.  Siden ung-

dommen har han haft en travl koncertkarriere som pianist og diri-
gent af især moderne værker.   
Som dirigent har han udført godt over 100 værker af moderne 
komponister; mest i originale eller premiere forestillinger. Jürg 
Wyttenbach har mange koncerter med mindre, specialiserede en-
sembler til ny musik som u.  a.  Ensemble Modern , Klangforum 
Wien , Ensemble recherche , Ensemble IGNM Basel, Ensemble l'Iti-
néraire Paris og Ensemble Forum Lyon.  
 

 Béla Bartók (1881-1945) var en ungarsk 
komponist, musik-etnolog og pianist. Bartók 
er en af de helt centrale skikkelser i det 20. 
århundredes klassiske musik. Hans stryge-
kvartetter anses for at være de bedste, der 
er skrevet siden Beethoven. Bartók søgte 
sammen med Zoltán Kodály i den ungarske, 
slovakiske og rumænske og nordafrikanske 
folkemusik og skabte en samling af værker 

med udgangspunkt i den folkelige musik. Hans værker har en 
enorm spændvidde fra store orkesterværker til små naive stykker 
oprindelig beregnet til klaverskoler for børn, fx For Children og Mi-
krokosmos, hvor han tager udgangspunkt i folketonen og rytmen.  
Bartók kom under indflydelse af Debussy og blev i kombination 
med forskningen i folkemusikken inspireret til at forholde sig friere 
til tonaliteten. Men selv om det blev mere accentueret efter mødet 
med Stravinsky og Schönberg, var det fortrinsvis rytmen og 

harmoniske aspekter, som satte det udtalte præg på hans musik. 
Man kan møde en essens af hans musikalske udtryk i Musik for 
strengeinstrumenter, slagtøj og celeste med den kraftfulde rytme 
og det kontrastfyldte tonemaleri med dissonerende klangbehand-
ling. 
 

Erik Højsgaard (f. 1954) er en dansk kompo-
nist og professor i hørelære. Han er uddan-
net i komposition ved Det Jyske Musikkon-
servatorium i 1978 og studerede siden hø-
relære ved Det Kongelige Danske Musikkon-
servatorium, hvor han siden underviste i hø-
relære. Han blev professor i 1992. Han har 
desuden været huskomponist hos Aalborg 

Symfoniorkester og lærer ved Nordjysk Musikkonservatorium.  
Han har modtaget Statens Kunstfonds treårige stipendium i 1979, 
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Hæderspris i 1993 og 
Dansk Komponistforenings Legat i 1992.  
Han har bl.a. komponeret symfonier, en cellokoncert og en klaver-
koncert, en opera samt kammermusik og været repræsenteret på 
festivaler i flere lande. Bl.a. Festspillene i Salzburg, Copenhagen 
Summer Festival og Aarhus Festuge. 
 

André Jolivet (1905-1974) var en fransk 
komponist. Jolivet studerede hos Paul le 
Flem, og senere Edgar Varese. Han var i star-
ten inspireret af Claude Debussy, Paul Dukas 
og Maurice Ravel, men skiftede til en atonal 
kompositions form da han hørte Arnold 
Schönbergs værker. fulgte også Varéses in-
spiration omkring lydstudier og orkestra-
tion. Han har komponeret i alle genre og for 
alle slags ensembler og instrumenter, og var 

en stor kulturel forkæmper for musiklivet i Paris. Han har bl.a. skre-
vet 3 symfonier, orkesterværker, og koncerter for forskellige in-
strumenter. Jolivet var i de sene år, inspireret af afrikansk, egyptisk 
og asiatisk musik. 
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