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M A R I A F E S T D A G E N E  er Mariakirkens musikalske hovedsatsing. 
Også i 2018 byr vi på varierte programmer på høyt kunstnerisk nivå. Denne gang har vi 
satt fokus på nordisk og sveitsisk musikk og funnet frem flere ukjente perler. 

Våre gjester bringer musikalske skatter med seg hvor enn de drar. Slik får vi høre 
sjeldenheter som knapt har vært spilt i vårt land tidligere. Den russisk-franske 
mestercellisten  MARK  DROBINSKY er hovedattraksjon ved åpningskonserten. 
Han har selv sam arbeidet med flere av etterkrigstidens største komponister og gir en 
autentisk fremførelse av bl.a.  MOISEY  WEINBERGS sonate for cello solo. 
 
Kormusikk av gamle italienere, Brahms og ikke minst  FRANK MARTINS geniale messe 
for dobbeltkor blir framført av OLE BULL KAMMERKOR på avslutningskonserten.

Mellom disse arrangementene blir det konserter med BERGEN BRASS QUINTET og 
strykekvartetten ARDENTE. Den sveitsiske organisten SUZANNE Z’GRAGGEN gir 
en orgelkonsert med hovedsakelig nordisk og sveitsisk orgelmusikk på Mariakirkens nyeste 
inventarstykke,  WEIMBSORGELET. Orgelet skal for øvrig klinge ved alle konsertene. 

Før Mariafestdagene offisielt starter, arrangerer unge cellister fra BERGEN 
KULTURSKOLE, klassisk fordypning, et musikalsk vorspiel, og ved festgudstjenesten 
på åpningsdagen fremfører MARIAKIRKENS KANTORI DEUTSCHE 
FESTMESSE av sveitseren PAUL HUBER. 

Med årets program håper vi å sette fokus på musikk som blir sjelden spilt på våre 
kanter, og vekke nysgjerrighet i så måte.

Velkommen til Mariafestdagene 2018!

Karstein Askeland
Kantor



SØNDAG 17. JUNI KL. 15.00

MUSIKALSK VORSPIEL

UNGE CELLISTER FRA 
BERGEN KULTURSKOLES 
FORDYPNINGSPROGRAM 
KLASSISK

/ SOPHIA VON WANGENHEIM
/ INGVILD ASKELAND
/ JONAS HUGENHOLTZ
/ EMMA OHM BALLESTAD
/ FELIX PEER STARCK
/ ALICE GJELLESTAD

/ TOR ERIK SEIME PETTERSEN
  (KLAVER)

LUIGI BOCCHERINI 
(1743-1805)
ANDANTE LENTARELLO 
(ARR: À PEJTSIK, 
FOR CELLOKVARTETT)

EDVARD GRIEG (1843-1907)
FRA SONATE I A-MOLL 
FOR CELLO OG KLAVER
– ALLEGRO

JOHANN SEBASTIAN BACH 
(1685-1750)
FRA CELLOSUITE NR 3
– PRELUDIUM

HENRY ECCLES (1671-1742)
FRA SONATE I G-MOLL
– ADAGIO
– ALLEGRO

FELIX MENDELSSOHN BARTOLDY 
(1809-1847)
FRA SONATE FOR CELLO 
OG KLAVER I D-DUR
– ADAGIO

JOHANN SEBASTIAN BACH 
(1685-1750)
FRA CELLOSUITE NR. 4
– PRELUDIUM
– ALLEMANDE

DMITRI KABALEVSKY 
(1904-87)
FRA CELLOKONSERT I G-MOLL
– ALLEGRO

GABRIEL FAURÉ (1845-1924)
APRES UN REVE 
(ARR: PAT LEGG)

MARIAKIRKENS ORGEL, bygget 
2014/15 av Weimbs Orgelbau, Tyskland. 
Orgelet har 31 klingende stemmer. 



SØNDAG 17. JUNI KL. 20.00

Å P N I N G S K O N S E R T

MARK DROBINSKY (CELLO)
KARSTEIN ASKELAND (ORGEL)

INTRODUKSJON VED
KJETIL ALMENNING, DOMKANTOR

JOHANN SEBASTIAN BACH 
(1685–1750)
PASSACAGLIA I C-MOLL  
(BWV 582)
–––
FRA SUITE NR. 5 FOR CELLO 
SOLO, C-MOLL (BWV 1011)
– PRELUDIUM
– SARABANDE
– GIGUE
–––
SONATE I D-DUR FOR CELLO 
OG ORGEL (BWV 1028)
– ADAGIO
– ALLEGRO
– ANDANTE
– ALLEGRO

PAUL HUBER (1918–2001)
MEDITASJON FOR CELLO   
OG ORGEL 

ARTHUR HONEGGER  
(1892–1955)
TO STYKKER FOR ORGEL SOLO 
(1917)
– FUGE
– CHORAL

MOISEY WEINBERG (1919–96)
SONATE NR. 1 FOR CELLO 
SOLO (OP. 72)
– ADAGIO
– ALLEGRETTO
– ALLEGRO MOLTO

ERNEST BLOCH (1880–1959) 
FRA BAAL SCHEM
– NIGUN

MARK DROBINSKY er født i Baku i 
den tidligere sovjet republikken Aser-
badsjan. Han studerte med  Mstislav 
 Rostropovich ved Tchaikovsky- 
konservatoriet i Moskva, vant første-
prisen ved den internasjonale 
 musikkonkurransen i München og 
underviste en tid på Gnessine Institute 
of Music i Moskva. I 1974 forlot han 
Sovjetunionen, emigrerte først til Israel i 
1974, men flyttet senere til Belgia før han 
til slutt etablerte seg i Paris.

Mark Drobinsky har vært gjestesolist 
ved de mest prestisjefylte festivaler og er 
blitt hyllet av kritikerne som en «celloens 
mester». Han har et suverent grep på 
det klassiske repertoaret, men er også 
lidenskapelig interessert i å oppdage nye 
verk. Drobinsky er en skattet interpret av 
1900-tallets musikk og har samarbeidet 
med flere av etterkrigstidens største 
komponister som Dutilleux, Milhaud, 
Schnittke, Weinberg m. fl.

Drobinsky har samarbeidet med en 
rekke berømte kunstnere både i kammer-
musikalsk sammenheng og som solist med 
orkestre. Martha Argerich, Misha Majsky, 
Lilya Zilberstein, Patrice Fontanarosa, Dora 
Swarzberg, Bruno Giuranna, Alain Meunier, 
Renaud Capucon og dirigenter som Valery 
Gergiev, Mstislav  Rostropovitch, Saulius 
Sondetskiss, Eduardo Mata,  Dominique 
Fanal, Charles Dutoit, Alexandre 
 Rabinovich, Dmitri Liss, Arjan Tien, Arnold 
Katz, Salvator Brotons mfl. 

Siden 2000 har Mark Drobinsky deltatt 

ved Martha Argerich Festival i Lugano 
(Sveits) hvert år. De to har også spilt på 
Teatro Colon i Buenos Aires. Drobinsky 
har gitt ut en rekke CD-er på selskaper 
som EMI, Talents-Record, Gallo og Cypres. 

Celloen Drobinsky spiller på, er bygget 
av Carlo Antonio Testore i 1748.

KARSTEIN ASKELAND studerte 
kirkemusikk ved Bergen musikkonser-
vatorium og orgel solospill under prof. 
Edgar Krapps veiledning ved musikk-
høgskolen i Frankfurt am Main, hvor han 
avla konserteksamen i 1987.

Askeland debuterte i Oslo konsert-
hus i 1986. Siden da har han konsertert 
over store deler av Europa, i Russland, 
USA og i Sør-Amerika. Konserter er blitt 
kringkastet i NRK, BBC, Mitteldeutscher  
Rundfunk og flere andre utenlandske 
radiokanaler. I nært samarbeid med 
sentrale norske komponister har han 
lagt ned et betydelig arbeid for ny norsk 
musikk og urframført flere verk.

I 1987 ble Askeland ansatt som kantor 
i Bergen kirkelige fellesråd og i 2001 over-
tok han kantorstillingen ved Mariakirken i 
Bergen domkirke menighet. Han under-
viser i orgelspill ved Grieg akademiet, insti-
tutt for musikk (UiB). I 25 år var han fast 
organist i Bergen Filharmoniske  Orkester. 
Askeland har utgitt flere solo-CD-er og 
dertil medvirket ved CD-utgivelser i regi 
av bl.a. Bergen Domkantori og Bergen 
Filharmoniske Orkester. 
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MANDAG 18. JUNI KL. 20.00

BERGEN BRASS QUINTET
/ JON BEHNCKE 
  (TROMPET)
/ RUNE ALEXANDER TRYGG
  (TROMPET)
/ DANILO KADOVIC 
  (HORN)
/ MARIE NØKLEBY HANSSEN
  (TROMBONE)
/ KNUT RISER 
  (TUBA)
/ MANUEL HOFSTÄTTER 
  (PERKUSJON)

KARSTEIN ASKELAND (ORGEL)

PAUL DUKAS (1865–1935)
FANFARE ‘LA PERI’ 

TIELMAN SUSATO  
(CA. 1510–70) 
SUITE FRA DANSERYE

BERNHARD EDUARD MÜLLER 
(1842–1920)
GEBET (OP. 65B)

FRIDTHJOV ANDERSSEN  
(1876–1937) 
FESTPRELUDIUM OVER «FRA 
HIMLEN HØYT JEG KOMMER 
HER»

LOUIS MARCHAND  
(1669–1732) 
GRAND DIALOGUE I C-DUR

JUKKA LINKOLA (*1955)
BRASS QUINTET NR. 2

BERGEN BRASS QUINTET (BBQ) 
er et av Bergens yngste profesjonelle 
ensembler. Kvintetten ble stiftet i 2015 
og består av noen av Bergens fremste 
messingblåsere. Ensemblet har sitt 
utspring i Bergen Filharmoniske Orkester 
og har allerede opparbeidet seg ry som 
et fremragende messingensemble. Deres 
repertoar er mangfoldig og strekker seg 
fra renessansen via Gershwin til moderne 
nordiske komponister.

BBQ har ofte spilt på «Nachspiel» i 
Grieghallens foajé etter Bergen Filharmo-
niske Orkesters torsdagskonserter. Det 
er første gang kvartetten spiller i Maria-
kirken, og denne gjesteopptreden bidrar 
sterkt til å styrke Mariafestdagenes pro-
filering av sjelden spilt nordisk musikk. 

Det unge ensemblet har mottatt flere 
invitasjoner fra etablerte kulturscener i 
og utenfor Bergen og vil til høsten bli å 
høre bl.a. i kulturhuset Oseana i Os.
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SUZANNE Z’GRAGGEN er født i 
Luzern (Sveits) og studerte kirkemusikk 
og orgel solospill ved musikkhøgskolene 
i Luzern og Bern. Senere studerte hun i 
solistklassen til prof. Michael Radulescu 
ved musikkhøgskolen i Wien, og hun had-
de studieopphold i Luxemburg hos prof. 
Carlo Hommel. 

Fra 2008 til 2016 var hun domorganist 
i St. Ursen-katedralen i Solothurn, der 
hun hadde det kunstneriske ansvaret 
for årlige orgelkonsertserier. I 2015 ble 
hun ansatt som orgeldosent ved musikk-
høgskolen i Luzern. Hun koordinerer 
også virksomheten mellom høgskolen og 
Jesuitt kirken, der Z’Graggen er hoved-
organist.

Suzanne Z’Graggen har gitt en rekke 
konserter i inn- og utland og holdt sem-
inarer ved kirkemusikalske utdannings-
institusjoner i flere land. Hun har vunnet 
priser, bl.a. Premier Prix d’Orgue fra Con-
servatoire de Musique Esch (Luxemburg), 
og i 2007 mottok hun «musikk prisen» 
fra Kiefer-Hablitzel stiftelsen og Det 
 Sveitsiske Tonekunstnerforbundet. 

Med sin store interesse for nordisk 
musikk har Suzanne Z’Graggen pro-
motert musikk av mange norske og 
nordiske komponister i sitt hjemland.

TIRSDAG 19. JUNI KL. 20.00

ORGELKONSERT MED 
SUZANNE Z’GRAGGEN 
(LUZERN/CH)

PAUL HUBER (1918–2001)
TOCCATA OVER ST. GALLEN 
DOMKIRKES KLOKKER (1992)

DIETRICH BUXTEHUDE  
(1637–1707)
PASSACAGLIA (BUXWV 161)

MAX REGER (1873–1916)
INTRODUKSJON OG
PASSACAGLIA D-MOLL 
(UTEN OPUSNUMMER)

FRANK MARTIN (1890–1974)
AGNUS DEI FOR ORGEL (1966)

HUGO ALFVÉN (1872–1960)
ADAGIO 
(BEARBEIDET FOR ORGEL AV 
OSKAR LINDBERG)

LEO SOWERBY (1895–1968)
CARILLON

MARIE-CHRISTINE RABOUD -
THEURILLAT (*1948)
LES ANGES (1999)

OSKAR MERIKANTO  
(1868–1924)
PASSACAGLIA (OP. 80) 
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ONSDAG 20. JUNI KL 20.00

STRYKEKVARTETTEN ARDENTE
/ SVERRE HALLSTEIN OMA  
  (1. FIOLIN) 
/ ØYSTEIN SALVESEN 
  (2. FIOLIN)
/ JEAN TØRUD 
  (BRATSJ)
/ KRISTIN KVAM 
  (CELLO)

KARSTEIN ASKELAND (ORGEL)

WOLFGANG AMADEUS MOZART  
(1756–91) 
FANTASI I F-MOLL (KV 608)
–––
KVARTETT I D-MOLL (KV 421)
– ALLEGRO MODERATO
– ANDANTE
– MENUETTO
– ALLEGRO MA NON TROPPO

FRANK MARTIN (1890–1974)
PASSACAILLE POUR ORGUE (1944)
–––
QUATOR À CORDES (1967)
– LENTO
– PRESTISSIMO
– LARGHETTO
– ALLEGRETTO LEGGERO

ARDENTE-KVARTETTEN ble 
stiftet våren 2010 av fire entusiastiske 
kammer musikere med lang fartstid i det 
 bergenske musikkliv. Alle fire har hatt 
kortere eller lengre ansettelsesforhold 
eller engasjement i Bergen Filharmoniske 
Orkester, men dyrker nå sine musikalske 
lidenskaper først og fremst gjennom 
kvartettspill. 

«Ardente» er et musikalsk uttrykk for 
«glødende» eller «ildfull», og henspiller på 
det engasjementet de fire medlemmene 
legger i spillet. Gruppen har ukentlige 
øvelser gjennom hele året i tillegg til 
årlige intensive kursøkter. Repertoaret 
spenner fra store klassikere som Haydn, 
Beethoven og Brahms til Debussy, 
 William Walton, Prokofjev og Piazolla. 

Strykekvartettrepertoaret inneholder 
store musikalske skatter, og mange av 
musikklitteraturens beste verk er skrevet 
for denne besetningen. Å spille disse 
verkene er svært utfordrende; klangen 
er gjennomsiktig, alle høres hver for seg, 
og samtidig er kravet om å tilpasse seg 
hverandres intonasjon, klang og rytme 
nådeløst. Når alt dette stemmer overens, 
glir musikerne inn i en felles «flytsone» 
som de gjerne vil dele med et publikum.
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OLE BULL KAMMERKOR ble stiftet 
15. januar 2015. Ole Bull (1810–80) var 
en berømt og ettertraktet fiolinist som 
ikke var redd for å ta store kunstner-
iske og menneskelige sjanser. Han ble 
regnet som langt forut for sin tid. Ole 
Bull forbindes ikke med kormusikk, men 
han var en sentral person i det norske 
musikklivet. I likhet med Ole Bull, jakter 
Ole Bull Kammerkor på store, gode 
opp levelser, og jobber for å oppleve og 
dele kormusikk på et høyt nivå. Ole Bull 
 Kammerkor har på kort tid etablert seg 
som et kunstnerisk profilert kor på høyt 
nivå, med et repertoar som består både 
av de store klassikerne og samtids-
komponister. 

Kunstnerisk leder, dirigent og initia-
tivtaker for Ole Bull Kammerkor er Jon 
Flydal Blichfeldt. Han er utdannet cellist 

og kordirigent ved Griegakademiet i 
Bergen og Høgskolen i Tromsø, og har 
studert korledelse med Ragnar Rasmus-
sen, Maria Gamborg Helbekkmo, Magnar 
Mangersnes, Carl Høgset og Thomas 
Caplin. Han jobber frilans, og i tillegg til 
Ole Bull Kammerkor dirigerer han Bergen 
Mannskor og Osterøykoret.

TORSDAG 21. JUNI KL. 20.00

OLE BULL KAMMERKOR
/ JON FLYDAL BLICHFELDT 
  (DIRIGENT)

KARSTEIN ASKELAND (ORGEL)

GREGORIO ALLEGRI  
(C. 1582–1652) 
MISERERE MEI, DEUS

ANTONIO LOTTI (1667–1740) 
CRUCIFIXUS

JOHANNES BRAHMS (1833–97) 
WARUM IST DAS LICHT  
GEGEBEN DEM MÜHSELIGEN  
(OP. 74/1)
– LANGSAM UND AUSDRUCKSVOLL 
  (JOB 3,20 – 26)
– WENIG BEWEGTER 
  (KLAG. 3,41)
– LANGSAM UND SANFT 
  (JAK. 5,11)
– CHORAL 
  (TEKST: MARTIN LUTHER)
–––
PRELUDIUM OG FUGE, G-MOLL 
(WOO 10)

FRANK MARTIN (1890–1974) 
MESSE FOR TO FIRESTEMMIGE 
KOR (1922/26)
– KYRIE
– GLORIA
– CREDO
– SANCTUS
– AGNUS DEI
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K O M P O N I S T E N E

PAUL HUBER (1918–2001) ble ut-
dannet kirkemusiker og musikkpedagog 
ved musikkonservatoriet i Zürich i årene 
1940–47. Han virket lenge som kantor 
ved Stadtkirche St. Nicolaus i Wil, ikke 
langt fra St. Gallen, og komponerte tall-
rike liturgiske komposisjoner for kor. For 
dette ble han utnevnt til æresdoktor ved 
det teologiske fakultet ved universitetet 
i Freiburg.

I St. Gallen underviste Huber gym-
nasiaster i klaverspill og korsang i hele 
sitt yrkesaktive liv. Først da han ble 
pensjonist i 1983, kunne han bruke all 
sin tid på å komponere. Godt for ankret 
i tradisjonen lot pedagogen Huber 
samtidens ånd komme til uttrykk i flere 
store verk for kor, soli og orkester, flere 
instrumental konserter, kammermusikk og 
musikk for ulike blåsebesetninger. 

Hans Toccata over St. Gallen dom-
kirkes klokker ble skrevet i 1992. I dette 
stykket, og i andre verk som bygger på 
tonene i et sett kirkeklokker, danner klok-
kenes toner en musikalsk figur. Denne 
figuren benyttes tidvis som et ostinat, 
men de samme tonene åpner samtidig for 
virtuos briljans.   

Meditasjon for cello og orgel ble 
skrevet i 1981. En innledende solo i cel-
loen avløses av harmonier i orgelet, der 
utskrevne arpeggier bidrar til å struk-
turere en ellers fri form.

Kleine Deutsche Festmesse er skrevet 
i 1984 og består av fire av messens fem 
ordinarieledd (Credo mangler). Dette 
er kunstferdig utformet bruksmusikk, 
skrevet av en lektor i korsang som visste 
å skrive enkel, vakker musikk, dog med 
bånd til samtidens fargerike tonespråk og 
ekspressivitet.

ARTHUR HONEGGER (1892–1955) 
hadde sveitsiske foreldre, men var 
født i Le Havre der hans far var kaffe-
importør. Honegger er spesielt kjent for 
oratoriet Kong David i tillegg til de fem 
symfoniene. I Paris var han medlem av 
komponistgruppen Les Six, som blant 
andre også bestod av Darius Milhaud og 
Francis Poulenc.

Sin musikkutdannelse fikk  Honegger 
ved musikkonservatoriene i Zürich og 
Paris. I store deler av sitt voksne liv 
bodde han i Sveits, der han etter sin død 
ble hedret ved å få sitt portrett trykt på 
sveitsiske frimerker og pengesedler. 

De to orgelstykkene ble til i 1917 mens 
han studerte komposisjon i Paris med 
Charles-Marie Widor. Her er det mye kro-
matikk både i temaet og stemmeføring for 
øvrig, noe som i partier leder tankene mot 
tonespråket i Max Regers lyriske kompo-
sisjoner. Honegger var til stede da Max 
Regers strykekvartett op. 113 ble uroppført i 
Zürich i 1910, og han var ellers vel kjent med 
de musikalske strømninger i Tyskland på 
begynnelsen på 1900-tallet.
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MOISEY WEINBERG (eller Mieczy-
slaw Weinberg eller Moisey Vainberg 
eller Vaynberg) ble født i Warszawa i 
1919 av jødiske foreldre. Han bodde i 
Warszawa til 1939, men forlot da Polen 
for å unnslippe nazistene. Selv klarte han 
å rømme, men de fleste i hans familie og 
slekt ble drept av nazistene. De mange 
ulike måtene navnet hans blir stavet på, 
skyldes flukten fra Polen til Russland. Da 
han krysset grensen, forandret en russisk 
tjenestemann stavemåten i tråd med rus-
sisk norm, men Weinberg foretrakk alltid 
den opprinnelige stavemåten.

Før han flyktet fra Polen, hadde han 
studert klaver og begynt en karriere som 
konsertpianist. Da dette måtte avbrytes, 
flyktet han til Minsk, men måtte flykte 
igjen da det tredje rikets hær presset seg 
innover i Sovjetunionen. Weinberg endte 
opp i Tasjkent i Usbekistan. 

Et vendepunkt kom da Weinberg 
sendte partituret av sin første symfoni 
til Dmitri Sjostakovitsj. Sjostakovitsj ble 
imponert og inviterte ham til Moskva, 
hvor Weinberg ble boende til sin død i 
1996. Weinberg er blitt kalt «den jødiske 
Sjostakovitsj». De to utviklet et gjensidig 
vennskap og viste hverandre partiturene 
til nykomponerte verk før noen andre fikk 
se dem. Det oppstod en høyst vennlig-
sinnet konkurranse mellom dem.  Når 
Sjostakovitsj brukte jødisk tematisk 
materiale i sin musikk, mente mange 
musikologer det var et resultat av Wein-
bergs innflytelse.

Weinberg skrev 24 symfonier, 17 
strykekvartetter og noen dusin andre 
verk. Han blir regnet som 1900-tallets 
tredje største russiske komponist etter 
Sjostakovitsj og Prokofjev, men utøvere 
som har drevet dybdestudier av alle tre, 
er delvis uenige i denne rangeringen. 
Hans tre sonater for cello solo er tilegnet 
Mstislav Rostropovich og utgjør et be-
tydelig bidrag til celloens solo repertoar. 
Mark Drobinsky kjente Weinberg per-
sonlig, og har gjort en stor innsats for å 
promotere ikke bare solosonatene, men 
også Weinbergs konserter for cello og 
orkester.

ERNEST BLOCH ble født i Genève 
i 1880. Han lærte fiolinspill fra han var 
ni år og utviklet seg så raskt at han ble 
sendt til Genèvekonservatoriets fiolin-
professor Émile Jaques-Dalcroze etter 
kort tid. Dalcroze oppdaget også Blochs 
skapende evner og ga ham undervisning i 
musikkteori og komposisjon. Bloch flyttet 
etter en tid til Brüssel og gjennomførte 
videre studier i fiolinspill. Senere bar det 
til Dr. Hoch’s konservatorium i Frankfurt 
am Main, og til slutt ble det studier i 
München under Ludwig Thuille, en øster-
riksk komponist og musikkteoretiker. 

Etter studiene reiste han til Paris, hvor 
han ble kjent med Claude Debussy. I 1903 
ble hans musikk fremført ved en tysk -
sveitsisk musikkfestival i Basel. En kritiker 
skrev at «denne unge oppkomlingen, hvis 

dissonante og ville musikk er en eneste 
stor fornærmelse, burde sperres inne på 
brød og vann». Bloch fikk ingen ansettels-
er i denne tiden og måtte jobbe i forretnin-
gen til faren, som hadde en suvenirbutikk 
i Genève der de bl.a. solgte gjøkur. Det 
gikk ikke stort bedre da han prøvde seg 
som dirigent, men etter en tid ble et av 
hans verker spilt av en strykekvartett som 
reiste på turné til USA. 

I New York gjorde hans musikk større 
lykke, og gradvis steg hans anseelse. 
Berømte dirigenter, deriblant  Leopold 
Stokowski, begynte å interessere seg 
for hans musikk. Bloch vant komponist-
konkurranser med til dels store penge-
premier. Han ble tilbudt stillingen som 
direktør ved Philadelphia Institute of 
Music. Familien Rosalinde og Jacob 
Stern (medeiere i firmaet Levi Strauss) 
var så vennligsinnet at de opprettet et 
fond på 50.000 dollar som Bloch kunne 
benytte «som og der han ville». Dette var 
i 1930-årene, og nå kunne Bloch bruke 
all sin tid på komponering. Han flyttet 
tilbake til Sveits og oppholdt seg i de 
sveitsisk-italienske alper, hvor han fant ro 
til å komponere.

 Bloch hadde et kritisk forhold til 
religion. Han betraktet seg selv som 
verken troende eller ateist og var ikke 
strengt knyttet til noen religion. Som jøde 
beundret han Jesus Kristus «som det 
eneste mennesket som uten avvik levde 
etter prinsipper, en som ikke var fanget 
i noen doktrine, men som handlet slik 

han prediket». Likevel var Bloch svært 
bevisst på sin tilhørighet til jødedommen, 
og i erkjennelse av religionens betydning 
for menneskers identitet ville han skrive 
«jødisk musikk».

«Noe som interesserer meg ved den 
jødiske sjelen, er den gåtefulle, glødende, 
turbulente sjelen som jeg føler vibrerende 
gjennom hele Bibelen ... det er alt dette 
jeg prøver å høre i meg selv og å tran-
skribere inn i min musikk; den ærverdige 
følelsen av rasetilhørighet som ubevisst 
inntar våre sjeler.» 

Ernest Blochs Baal Schem er et verk i 
tre deler: Vidui (anger), Nigun (improvi-
sasjon) og Simchas Torah (jubel). I Nigun 
forsøker Bloch å gjenskape følelsen av 
en ekstatisk, religiøs sang gjennom en 
sterkt ladet og utsmykket melodisk linje 
som stiger til en feberhøyde av åndelig 
intensitet, før den ebber ut i en mer intim 
stemning.

FRIDTHJOV ANDERSSEN var født 
i 1876 på Moldjord i Beiarn i Nordland. 
Faren var felespiller og kirkesanger. 
I 1886 flyttet familien til Hernes ved 
Bodø, og alle ble aktive i byens musikk-
liv. Anderssen begynte tidlig å spille 
orgel og skrive musikk. Fra 1888 fikk han 
musikalsk skolering av Bodø kirkes første 
organist, Erik Aulie fra Oslo. 

Han studerte orgel og piano, harmonilære 
og kontrapunkt ved Peter Lindemans 

20 21



musikkonservatorium i Oslo. I 1895 
holdt han sin første offentlige konsert 
som organist. Etter noen år som organ-
ist i Bodø drog han til konservatoriet i 
Leipzig, der han fikk studere orgelspill og 
kontra punkt med dyktige lærere. Hans 
Kyrie-fuge fra 1902 ble ved Leipzig -
-konservatoriet brukt som et pedago-
gisk forbilde på en korfuge. Økonomien 
tillot kun et kort opphold. I 1902 vendte 
Anderssen tilbake til Bodø, dirigerte kor, 
hormusikken og underviste i piano. Han 
ble mest kjent for sine korverk, noen til 
tekster av Knut Hamsun. Hans musikk 
er skrevet i et senromantisk tonespråk, 
ofte med avanserte akkordganger og 
modulasjoner, noe hans musikk for orgel 
og blåsere også viser. 

JUKKA LINKOLA (*1955) er en 
allsidig finsk musiker. Som klassisk kom-
ponist har han skrevet musikk for Fin-
lands nasjonalopera. Han har også gjort 
karriere som jazzpianist og storband-
leder, og for sin filmusikk har han vunnet 
to Jussi-priser (Finlands svar på Oscar).

FRANK MARTIN, født i Genève i 
1890, var den yngste blant ti barn av en 
kalvinistisk prest. Frank Martin viste tidlig 
musikalsk talent, improviserte på klaver og 
komponerte sanger før han var ti år. Som 
tolvåring fikk han høre Bachs Matteus -
pasjon, en opplevelse som satte spor.

Martin hadde kun én lærer i utøvende 
musikalske disipliner, nemlig Joseph 
 Lauber. Hos Lauber fikk han under-
visning i klaverspill, harmonilære, kom-
posisjon og instrumentasjon. Etter ønske 
fra foreldrene studerte Frank Martin 
matematikk og fysikk, men fikk samtidig 
musikkundervisning hos Lauber. Etter en 
tid la han realfagene bort. I 1914 ble han 
sendt som sersjant i felten. Der kom-
ponerte han en Symfoni for et burlesk 
orkester, men verken denne eller andre 
tidlige komposisjoner er oppført på hans 
autoriserte verksliste.  

I årene 1918–26 oppholdt Martin seg 
først i Zürich, senere i Roma og Paris. 
Komposisjoner fra denne tiden viser en 
ung komponist som søker en personlig 
«stemme». I 1920 skrev han Fire sonetter 
til Cassandre, hans første represen-
tative verk. Da han i 1926 flyttet tilbake 
til Genève, grunnla han et kammer-
musikkselskap til «pleie av musikk fra 
det 17. og 18. århundre». Her opptrådte 
han ofte som pianist og cembalist, men 
viktigere er det at han nå knyttet nære 
bånd til Émilie Jaques-Dalcorze, en lærd 
komponist, dirigent, musikkteoretiker 
og pedagog. Dalcorze representerte en 
musikkfaglig bredde og beriket Martins 
tenkning sterkt. Dalcorze hadde studert 
komposisjon i Wien med Anton Bruckner 
og deretter ved konservatoriet i Paris, der 
arabisk rytmikk var blitt et element som 
enkelte komponister var blitt inspirert av. 

Under andre verdenskrig påtok Martin 

seg vervet som president i Den sveitsis-
ke musikerforening. I 1946 flyttet han til 
Nederland for å få mer tid til å kompo-
nere, men var også professor i kompo -
sisjon ved musikkhøgskolen i Köln fra 
1950 til 1957. 

Mens Frank Martins tidlige verker var 
preget av de franske romantikerne César 
Franck og Gabriel Fauré, utviklet han på 
1930-tallet en syntese av Arnold Schön-
bergs tolvtoneteknikk og den klassiske, 
tonale musikk. Fritonale elementer i 
strukturerte former, gjennomført etter 
harmonilærens klassiske regler, ble et 
særtrekk i Martins musikk. 

Hans Agnus Dei pour orgue er et 
orgeltilpasset utdrag fra hans messe 
(1922) for dobbeltkor. Av samme 
messesats har han også et arrangement 
for mezzosopran og orgel. 

Hans Passacaille pour orgue er datert 
februar 1944. Verket ble til på oppdrag 
fra organisten Kurt Wolfgang Senn som 
også uroppførte det i Münster i Bern. 
Stykket bæres fremover av et bass-
ostinat bestående av alle skalaens tolv 
toner, samt et vakkert, sangbart kontra-
punkt, der tonegjentakelser gir mot-
stemmen en insisterende, lidenskapelig 
karakter. I 1952 laget Martin en versjon av 
dette verket for strykeorkester, og i 1964 
instrumenterte han det for stort symfoni-
orkester. 

Frank Martin skrev ikke særlig mye 
kammermusikk, men Quator à Cordes 
fremstår som hans beste verk i denne 

sjangeren. Mens hans øvrige kammer-
musikk ble skrevet tidlig (1913–36), er 
strykekvartetten fra 1967 hans eneste 
stykke kammermusikk fra den sene 
perioden, og utvilsomt en av hans mest 
betydningsfulle komposisjoner i det hele.

MARIE-CHRISTINE RABOUD- 
THEURILLAT er født 1948 i Monthey 
i den franskspråklige delen av Sveits. 
Hun vokste opp i en musikerfamilie der 
hun tidlig lærte klaver- og fiolinspill.  
Etter flere år som utøver, da hun også 
beskjeftiget seg mye med Bachs musikk, 
begynte hun å komponere i 40-års alderen. 
 Raboud-Theurillat har gitt betydelige 
bidrag til sveitsisk sakral musikk. Meste-
parten av hennes musikk er formmessig 
tradisjonsbunden, mens tonaliteten, 
harmonikk, og kompleksiteten i rytmikken 
er tidsaktuell.

«Les Anges» er opprinnelig et stykke 
filmmusikk, skrevet til en musikkvideo pro-
dusert av Bruno Joly, kalt Englenes dører.

OSKAR MERIKANTO (1868–1924) 
var en sentral skikkelse i finsk musikkliv 
i tiden rundt det forrige århundreskiftet. 
Mens Store norske leksikon har spandert 
to og en halv linje på ham, har Merikanto 
fått langt større oppmerksomhet i andre 
oppslagsverk.

Etter en grunnleggende musikk-
undervisning studerte Merikanto klaver, 
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orgel og musikkteori i Helsinki, og senere 
komposisjon hos Gustav Schreck og 
Carl Reinecke i Leipzig. Han studerte 
også i Berlin hos Albert Beckers, som for 
øvrig hadde vært læreren til Sibelius litt 
tidligere. 

I 1891 vendte Merikanto tilbake 
til Finland og ble organist og opera-
kapellmester. Han var organist i Nykirken 
(senere Johanneskirken) i Helsinki helt 
til han døde i 1924. Han spilte en sentral 
rolle i etableringen av en lokal opera som 
i årenes løp utviklet seg til å bli det den 
er i dag, nemlig Finlands nasjonalopera. 
Der var han også dirigent frem til 1922. 

Merikanto foretok flere studiereiser til 
kirkemusikksentra i hele Europa. Hjemme 
gjorde han en stor pedagogisk innsats, 
og som turnerende pianist og organist 
ga han konserter i mange land, endatil i 
USA, noe som på den tid vakte oppmerk-
somhet. Hans klaverspill har man sågar 
kunnet høre på tidlige plateinnspillinger 
gjort i USA. 

Merikanto komponerte operaer, fiolin-, 
klaver- og orgelstykker, kormusikk og 
en rekke lieder. Han skrev kun et fåtall 
opus for orgel, men hans Passacaglia i 
fiss-moll hører til de betydeligste nor-
diske orgelverk. Dette krevende verket 
er tilegnet ingen ringere enn den store 
italienske orgelvirtuosen og omflakkende 
konsertorganisten Enrico Bossi. 

PASSAGAGLIA

Ved Mariafestdagene 2018 spilles 
ikke mindre enn fem verker 
med  tittelen Passacaglia. Passa-
caglia,  passacaille eller  pasacalle, spansk: 
pasar una calle («spasere gatelangs») var 
opp rinnelig en spansk folkedans. 

Som musikkform er passacaglia 
oftest, men ikke alltid basert på et bass-
ostinat i 3/4-takt, og de fem verkene som 
fremføres ved Mariafestdagene har dette 
fundament. Bach sprenger også her den 
etablerte formen ved å skrive en sup-
plerende fuge som intensiverer verket og 
skaper større konturer. 

En passacaglia har store likhetstrekk 
med en chaconne. Skal man trekke opp et 
tydelig skille, kan man si at chaconne er 
et sett variasjoner over en akkordrekke, 
mens passacaglia er variasjoner bygget 
over et basstema. 

Siden fire verk allerede er omtalt, 
kan det her legges til at Max Regers 
Introduksjon og passacaglia (uten 
opus nummer) ble skrevet som et 
veldedighets verk i forbindelse med 
anskaffelsen av nytt orgel til en kirke i 
nærheten av Frankfurt am Main. Orga-
nisten Ludwig Sauer inviterte flere av 
da tidens største orgelkomponister til 
å skrive hver sitt orgelverk. Disse ble 
utgitt i et samlealbum på musikk forlaget 
Breitkopf & Härtel. Forlaget donerte 
alle inntektene av notesalget til orgel-
prosjektet.
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