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Lindegaardskoncerten fredag den 25. marts 2022 
"Kvartet til tidens ende" af Olivier Messiaen med musikere fra DR Symfoniorkestret
  

Christina Åstrand - violin  
Koncertmester i DR Symfoni-
orkestret. Meget aktiv solist 
og kammermusiker. Hendes 
repertoire er meget alsidigt og 
spænder fra de klassiske 
komponister til helt nyskrevne 

værker. Bl. a. har flere danske komponister skre-
vet og tilegnet værker til hende. Både ved kon-
certer, men også gennem sine mange cdindspil-
ninger både af violinkoncerter og kammermusik, 
gør hun en særlig indsats for at udbrede kend-
skabet til dansk musik i ind- og udland. Herudover 
har hun et mangeårigt samarbejde med Per Salo i 
Duo Åstrand/ Salo. Christina Åstrand blev i 2019 
nomineret til Nordisk Råds Musikpris. 
 

Johnny Teyssier – klarinet 
Den fransk-amerikanske klarinet-
tist uddannet ved Curtis Institu-
te, Philadelphia og Colburn 
School, LA. Han er soloklarinet-
tist i DR Symfoniorkestret og i 
Oregon Bach Festival Orchestra. 

Han har tidligere været soloklarinettist i Minnesota 
Opera Orchestra og i Malmö Symfoniorkester. Teys-
sier har derudover en omfattende koncertvirksomhed 
som solist over hele verden. Han er også en meget 
aktiv kammermusiker og stifter af ensemblet Sixth 
Floor Trio. Han er modtager af flere prestigefyldte 
priser. 
 

Henrik Dam Thomsen – cello 
Henrik Dam Thomsen har siden 
1999 kombineret en stilling som 
1. solocellist i DR Symfoniorke-
stret med et alsidigt virke som 
solist, kammermusiker og lærer 
på Det Kgl. Danske Musikkonser-
vatorium. Han har medvirket ved 
utallige koncerter og musikfesti-
valer i Europa, USA og Asien bå-

de som solist og kammermusiker. Han har desuden 
markeret sig som improvisations-musiker sammen 
med en lang række danske og internationale jazz-
stjerner. Han har indspillet talrige cd’er og har med-
virket som solist på flere Robert-vindende soundtracks 
til Lars von Triers film. 
 

 
 Per Salo – klaver 
 Pianist og organist i DR Symfoni-
orkestret. Masters Degree i 
klaver fra Juilliard School of Mu-
sic, New York. Salo er en aktiv 
solist og kammermusiker. Hans 
repertoire består både af klassi-

ske og nutidige værker og mange danske komponister 
har skrevet musik til ham - herunder Per Nørgård som 
skrev og dedicerede sin klaverkoncert Concerto in due 
Tempi til ham. Salo har indspillet utallige cd’er og hans 
koncerter har bragt ham rundt i Skandinavien, Europa 
samt Korea og USA. Spiller herudover i Duo 
Åstrand/Salo sammen med Christina Åstrand. 
 

 Solbjerg Højfeldt Uddannet 
på Aalborg Teater, 1974. Her-
efter fik hun base i København 
og hun har i tidens løb haft 
utallige store roller på de fle-
ste danske teatre. Skuespiller-
inden er også kendt fra en 

lang række danske film og tv-serier som Riget, Taxa, 
Forbrydelsen og senest Herrens Veje. Solbjørg Høj-
feldt modtog en Bodil for bedste kvindelige hovedrolle 
for ‘Slingrevalsen’ og i 2016 modtog hun Lauritzen-
prisen.  
 

 Jens Christian Grøndahl 
Jens Christian Grøndahl er født i 
Lyngby. Grøndahl har en bache-
lor i filosofi fra 1979 og blev i 
1983 uddannet filminstruktør 
ved Statens Filmskole. Han ro-
mandebuterede i 1985 med 
'Kvinden i midten’ og var hus-

dramatiker ved Aarhus Teater i 1997-99. Grøndahl er 
en forfatter med stor psykologisk indsigt i det menne-
skelige følelsesregister. Hans og kammermusik. Hun 
har optrådt på ”Berliner Festwochen”, ”Internationale 
Bratschkongress” i Stuttgart, ”Viola of my Life” i Am-
sterdam og på festivaller i Europa og Mellemøsten. 
 

Program: 
- Olivier Messiaen: Kvartet til tidens ende  

http://lindegaardskoncerterne.dk/
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Olivier Messiaen (1908 -1992) 
var en fransk komponist, or-
ganist og ornitolog – en af det 
20. århundredes største kom-
ponister. Hans musik er ryt-
misk komplekst (han var inte-
resseret i rytmer fra oldgræ-
ske og hinduistiske kilder); 
harmonisk og melodisk er det 
baseret på modi med begræn-

sede transpositionsmuligheder, som han udtrak fra 
sine tidlige værker og improvisationer. Mange af 
hans værker afbilleder, hvad han kaldte, "de pragt-
fulde aspekter af troen" og havde baggrund i hans 
dybtliggende romerskkatolske tro. 
Han var vidt berejst og komponerede med inspira-
tion fra diverse kilder, såsom japansk musik, land-
skabet i Bryce Canyon i Utah og Frans af Assisis liv. 
Han sagde, at han oplevede farver, når han hørte 
visse akkorder, især dem der bar opbygget af hans 
modi (et fænomen kendt som synæstesi); han sag-
de, at kombinationer af disse farver var vigtige i 
hans kompositoriske proces. Messiaen eksperimen-
terede i en kort periode med parametrisering asso-
cieret med "to-tal serialisme", på hvilket felt han 
ofte nævnes som foregangsmand. Hans stil trak på 
mange eksotiske musiske påvirkninger, såsom in-
donesisk gamelan (stemte slagtøjsinstrumenter har 
ofte en central plads i hans orkesterværker). Han 
var en af de første komponister, der brugte et elek-
tronisk keyboard – i dette tilfælde ondes Martenot 
– i et orkesterværk. 
Messiaen kom ind på konservatoriet i Paris i en al-
der af 11 år og havde blandt andre Paul Du-kas, 
Maurice Emmanuel, Charles-Marie Widor og Marcel 
Dupré til lærere. Han blev ansat som organist ved 
Église de la Sainte-Trinité i Paris i 1931, en stilling 
han holdt ind til sin død. Han underviste ved Schola 
Cantorum de Paris i 1930'erne. Ved Frankrigs fald i 
1940 blev Messiaen krigsfange, og i tiden som så 
komponerede han sin Quatuor pour la fin du temps 
("Kvartet til tidens ende") for de fire instrumenter, 
der var tilgængelige; klaver, violin, cello og klarinet. 
Stykket blev først opført af Messiaen og hans med-
fanger for et publikum af andre indsatte samt fæng-
selsbetjente. Han fik stillingen som professor i har-
monilære kort efter sin løsladelse i 1941 og profes-
sor i komposition i 1966 ved Conservatoire de Paris. 
Begge poster holdt han til sin fratrædelse i 1978. 
Hans mange anerkendte elever inkluderede Pierre 
Bou-lez og Yvonne Loriod, som blev hans sidste 
kone. 

Jens Cornelius skrev om værket: 
Selv under de mest umulige forhold skaber men-
nesket musik. Den franske komponist Olivier 
Messiaen var i juni 1940 taget til fange af nazi-
sterne, men som det mærkeligt nok af og til ske-
te, blev musikere behandlet med større agtelse 
end andre fanger. Messiaen fik udleveret node-
papir af en tysk vagt, så han kunne komponere et 
nyt værk til sig selv og tre andre franske musikere 
i lejren. 
I januar 1941 blev værket for klaver, klarinet, vio-
lin og cello opført i lejren – med tyske soldater på 
forreste række. Messiaen spillede klaver. ”Aldrig 
er jeg blevet lyttet til med så stor opmærksom-
hed og forståelse”, huskede han tilbage. 
Værket fik titlen Kvartet til tidens ende, og det er 
usædvanligt på alle ledder og kanter. De otte sat-
ser drejer sig om dommedag, apokalypsen, som 
den beskrives i Johannes’ Åbenbaring. En vision 
om forvandlingen af vores verden til en anden. 
Messiaens syner har et andet sprog end det vel-
kendte. Musikkens love har han selv konstrueret i 
form af nye typer skalaer og rytmer. Fuglestem-
mers overjordiske klang spejler sig i satser som 
”Krystal-liturgi” og den lange klarinetsolo ”Fugle-
nes afgrund”, mens katolsk mysticisme ligger til 
grund for kvartettens to lovsange (”Louange”) til 
Jesus. 
Kvartet til tidens ende er et af Messiaens mest 
gribende værker. De religiøse visioner får en 
voldsom nærhed af den meget begrænsede be-
sætning, han havde til rådighed i lejren. I denne 
kvartet spiller musikerne til tidens ende uden at 
vide, om tiden kommer tilbage igen. 
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