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Månedens tema
Januar måneds tema knytter sig til DR Koncerten ”Vivaldi versus Händel” 31. januar 2014 med DR Underholdnings Orkestret. Ved koncerten medvirker desuden kontratenoren David DQ Lee.
Koncerten sendes på P2 samme aften, den 31.1 kl. 19.20 - læs mere om Vivaldi versus Händel.
DR Klub Klassisk fokuserer specielt på den ene af komponisterne, Antonio Vivaldi, den produktive og alsidige barokkomponist, som skrev mesterlig musik for både instrumenter og den menneskelige stemme. Vi dykker ned i Vivaldis rige musikalske univers og forsøger under overskrifterne Vivaldi – koncertens mester, Vivaldi og kirken og Vivaldi – operakomponisten at komme ”rundt om Vivaldi” med introer, lytteeksempler og forslag til yderligere læsning.
Til dem, der har lyst til at fordybe sig, er der udvalgt koncerterne L’estro armonico, opus 3 og De fire årstider samt det
kirkelige korværk Gloria, RV 589. Disse værker får særlig omtale inkl. henvisning til musikalske analyser.

Tekst og Redaktion:
Lise Anker-Møller & Marianne Ljungberg
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Fakta
Antonio Lucio Vivaldi (1678 – 1741)
Italiensk komponist og præst, en af periodens væsentligste
og mest produktive komponister
L'estro armonico, opus 3:1-12
En samling på 12 violinkoncerter, komponeret i 1711
De fire årstider, opus 8:1-4
Indgår som de første fire koncerter i en samling på 12 violinkoncerter: Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, komponeret 1725
Indhold: Foråret (La primavera) – Sommeren (L’estate) – Efteråret (L’autunno) – Vinteren (L’inverno)
Gloria, D-dur, RV 589
Messe, det mest berømte vokalværk af Vivaldis religiøse musik, komponeret 1713/17
Periode/stilart
Barok

Links og litteraturhenvisninger
Links & litteratur er udvalgt specielt til brug i bibliotekernes lytteklubber.
Listen er ikke udtømmende - der findes andet, som man selv kan opsøge, hvis man vil.
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Vivaldi – den rødhårede præst
Antonio Vivaldi forbinder vi mest med De fire årstider, men han udfoldede sig inden for både instrumentalmusik, kirkemusik og operaer.
Vivaldi blev uddannet som præst, og da han var rødhåret, fik han tilnavnet ”Il prete rosso”, den rødhårede præst. Han
nåede dog kun at fungere som præst i kort tid, så bad han sig fritaget under henvisning til sin astma. I stedet levede
han som musiker og komponist og i mange år som musiklærer og musikalsk leder ved Ospedale della Pietà, en af Venedigs mange institutioner for hjemløse piger. Ospedale della Pietà var berømt for sin høje musikalske standard, og Vivaldi komponerede en stor del af sin kirkemusik og sine koncerter til disse piger.
Vivaldi boede det meste af sit liv i Venedig, som var datidens kulturelle metropol med indendørs og udendørs koncerter, karnevaller, skuespil og operaer. Men han var kendt langt uden for Italien, ikke mindst som violinvirtuos, og han
foretog mange rejser, bl.a. for at sætte sine operaer op rundt om i Europa.
I Vivaldis sidste år aftog hans popularitet, han døde fattig og glemt i Wien, og der skulle gå flere hundrede år, før hans
musik igen for alvor blev kendt og anerkendt. I 1920’erne fandt man en stor bunke Vivaldi-noder ved et kloster i Norditalien, og efter 2. verdenskrig, godt hjulpet på vej af lp’ens fremkomst, voksede udbredelsen af Vivaldis musik. I dag er
Vivaldi mere populær end nogensinde, og alle hans værker (dem man har kendskab til) er katalogiserede og nummererede, takket være den danske musikforsker Peter Ryom (RV).
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Af: Claus Johansen, DR
1711 udkom en nodesamling, som snart blev glemt, men som alligevel kom til at præge Europas musikliv. ”Det harmoniske Mesterskab” er en samling af i alt 12 koncerter, der hver består af 3 satser. Det var ikke Vivaldi som opfandt violinkoncerten, men det var hans fine nodetryk, der stille og roligt spredte sig ud over Europa og fik kolossal betydning som
inspiration. Det var praktisk musik med hundesvære solostemmer for et, to, tre eller fire soloinstrumenter akkompagneret af strygere og cembalo eller orgel. Konceptet var genialt: Solisterne blev udsat for store udfordringer, orkestret, som
ledsagede dem, kunne sættes sammen af amatører eller studerende, for de noder, de skulle spille, stillede ikke de store
krav. Det vil sige, at der var noget for både virtuoser og mere almindelige musikere, og det hele kunne sættes på plads i
løbet af ganske får prøver - hvis altså solisterne havde øvet sig lidt i forvejen.
Vivaldis koncerter gjorde ham kendt langt udenfor den venezianske republik og mange af dem nåede helt op til København og Stockholm. I Saxen gjorde de indtryk på hofkomponist Bach, der snart begyndte at skrive Vivaldi-koncerter i sin
egen stil. Den store koncert for 4 violiner arrangerede han for fire cembali, så han kunne spille den med sine sønner og
elever.
Opbygningen er den samme i enhver koncert: Der er som regel tre satser i en musikalsk sandwich (A B A.) Den følsomme langsomme sats er pakket ind mellem de to virtuose satser, hvor solisten viser, hvad hun eller han kan overkomme
af tekniske vanskeligheder. I den langsomme midtersats skal der spilles smukt og følsomt. Det forventes at solisterne
improviserer efter særlige regler (ganske som vor tids jazzmusikere) og selve nodebilledet bliver ofte betragtet som et
idéoplæg (i det mindste før år 1800). På Vivaldis tid forventede man, at solisterne brugte deres gode smag og spillede
mere, end komponisten havde skrevet, dermed blev hver opførelse en unik begivenhed. Hver sats var delt op i tuttiafsnit hvor hele ensemblet spiller og soloafsnit hvor solisten alene eller med lidt ledsagelse viste sine evner.
Når Vivaldi skal forklare menneskers lidenskaber, bruger han billeder. Hans musik beskriver rasende storme, strandede
skibe, gøende hunde og tordenvejr.
Ordet Concerto skal minde os om, at det er en kappestrid mellem de få dygtige og de mange mere almindelige, men i
øvrigt er der frit slag. Hør de udødelige Fire Årstider og læg mærke til, hvor meget den form kan!
Vivaldi brugte det meste af sit liv på at komponere og spille violin. Han forsynede italienske operahuse med pragtfulde
forestillinger. Han skrev dyb og gribende vokalmusik til kirkerne i den venezianske republik. Han leverede bunker af vilde
og blide koncerter for alle slags instrumenter. Han optrådte selv som violinvirtuos og underviste i Venedigs centrum på
en musikskole for unge piger. Han leverede musik til fyrster i mange europæiske lande. Men hans stil blev umoderne, og
han døde nærmest glemt.
Der er bevaret mere end 500 koncerter, 50 operaer og bunker af kirkemusik.
I dag er Vivaldi blevet stueren. Men da den første udgave af De Fire Årstider nåede frem til London, skrev en engelsk
anmelder: ”Han har udgivet to bind, som hedder ”Kampen mellem Harmonien og Fantasien”, almindeligvis kalder man
dem ”Årstiderne”. Opbygningen er fuldstændig latterlig. Det karakteristiske ved Vivaldis musik er, at den er vild, uden
regler. Noget tyder på, at det er helt bevidst, han komponerer sådan”.
Det var bevidst! Når Vivaldi skal forklare menneskers lidenskaber, bruger han billeder. Hans musik beskriver rasende
storme, ensomme små fugle, strandede skibe, gøende hunde skøjteløb, kaminvarme og tordenvejr. Og den får ikke for
lidt.
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Overblik
Om komponisten

Om barok og barokmusik

Den Store Danske Gyldendals åbne encyklopædi

Den Store Danske Gyldendals åbne encyklopædi
God oversigtsartikel med vægten på det musik-/
kulturhistoriske aspekt.

Engelsk Wikipedia
Omfattende artikel om Vivaldi med mange referencer og videregående links

10 Klassikere – Musikhistorien: Barok
God oversigtsartikel med vægten på de musikteoretiske begreber, som er kendetegnende for perioden

Oversigt over Antonio Vivaldis værker

Musikkurser: Barokmusik
Privat, overskuelig hjemmeside med karakteristik af
typiske barokformer.

Engelsk Wikipedia
Liste over Vivaldis samlede kompositioner
MusikMosaik
Peter Ryoms eget musiksite med værkfortegnelse i
oversigtsform. Derudover er der i artiklen link til en
ordbog med et lille udvalg af definitioner på forskellige relevante musikbegreber.
Komplet værkfortegnelse (Peter Ryoms)
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Uddybende læsning
Om Vivaldi

Om barok og barokmusik

Der findes ingen allround Vivaldi-biografi på dansk, men
gode kapitler om Vivaldi i fx disse bøger:

Vinther, Orla
Musikhistorien. – Folkeskolens Musiklærerforening, 2001
– 2005. – 10 bind + cd’er
Bind 4: Barok
(78.9)
FAUSTNR.: 24658260 eller 43390694 eller 24677141
God introduktion til perioden i et kulturhistorisk perspektiv med omtale af såvel den verdslige som den religiøse
musik samt operaens fremkomst - musikeksemplerne tager dog primært udgangspunkt i komponisterne Monteverdi, Bach og Händel.

Aschehougs bog om klassisk musik / redaktion John Burrows m.fl. - Aschehoug, 2006. - 512 sider, illustreret i farver.
(78.9)
FAUSTNR.: 26136857
Opslagsbog om klassisk musik og musikhistorie med små,
informative artikler.
Heri s. 103-105: Antonio Vivaldi. Med omtale af udvalgte
værker.

Gads musikhistorie / Finn Egeland Hansen m. fl.; redigeret
af Søren Sørensen og Bo Marschner. – 612 sider, illustreret.
(78.9)
FAUSTNR.: 07054602
Heri side 247-250: Instrumentalkoncerten: Ensemblekoncert, Concerto grosso og solokoncert.

Klassisk for alle / forfatter: Svend Rastrup Andersen m.fl.;
redaktør: Finn Gravesen. - Wilhelm Hansen, 2013. - 335
sider, illustreret i farver
(78.9)
FAUSTNR.: 50819078
Indbydende og altment tilgængelig bog om forskellige
aspekter af klassisk musik med afsæt i 20 klassiske musikværker. På den tilhørende hjemmeside, Klassisk for alle,
kan man høre musikken.
Heri side 100-107: Antonio Vivaldi: De fire årstider, Sommeren, 3.sats (1723).
Kapitlet indeholder inspirerende læsning om Vivaldi og
hans tid.

Ryom, Peter
Vivaldis koncerter. - Engstrøm & Sødring, 1994. - 141 sider, illustreret. - (Engstrøm & Sødrings musikbibliotek, nr.
11).
(99.4 Vivaldi, Antonio)
FAUSTNR.: 20746769
En bog med overvældende mange detaljer, men man kan
plukke nyttig viden om barokkens koncertformer og Vivaldis koncerter i kapitlerne: ”Koncertbegrebet”, ”Vivaldis
koncerter” og ”Den tresatsede koncert”.

Rasmussen, Karl Aage
Musik i virkeligheden: essays om musik og mennesker. Gyldendal, 2008. - 241 sider.
(78.9)
FAUSTNR.: 27413935
Heri side 65-71: Den rødhårede præst – Antonio Vivaldi.
Velskrevet essay om Vivaldi, hans samtid og hans status i
dag.
Stanley, John
Musikkens mestre: store klassiske komponister og deres
værker . Gyldendal, 1996. - 264 sider, alle illustreret.
(78.9)
FAUSTNR.: 21503312
Musikhistorie for musiklyttere uden teoretisk baggrund.
Kapitler om perioder og stilarter, komponister og værker
med fine illustrationer. Giver overblik.
Heri s. 86-87: Vivaldi.
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Vivaldi – koncertens mester
Vivaldi fik stor betydning for udviklingen af koncertformen, som vi kender den i dag. Han skrev mere end 500 koncerter
– flest for violin, som var Vivaldis eget instrument, men også for fløjte, obo, fagot, lut, mandolin og andre instrumenter.
Der er både koncerter for 1 soloinstrument og strygeorkester og koncerter for to, tre og fire soloinstrumenter.
Koncerterne for flere soloinstrumenter bliver ofte benævnt concerti grossi (flertal), selv om Vivaldi ikke selv benyttede
den betegnelse. I concerto grosso’en sættes en lille gruppe af soloinstrumenter (concertino) op imod med det store orkester (tutti) for at skabe kontrast mellem de to forskellige klanggrupper. Concerto grosso’en er typisk barokmusik.
Barokorkestret var som regel lig med et strygeorkester, ofte suppleret med en continuogruppe (basso continuo), bestående af et instrument, der kunne spille akkorder (cembalo, orgel, lut) og et basinstrument (cello, kontrabas, fagot). Musikken blev normalt spillet uden dirigent, musikerne blev i stedet styret af førsteviolinisten eller cembalospilleren.
Johann Sebastian Bach har transskriberet opus 3:8 til:
Koncert for orgel nr. 2, a-mol, BWV 593 [Lydklip]

Fokus: L’estro armonico, opus 3
L’estro armonico er en samling af 12 violinkoncerter for 1,
2 eller 4 violiner og strygere. L’estro armonico betyder
noget i retning af ”harmonisk inspiration”.

Opus 3:10
Concerto grosso, h-mol, RV 580 (opus 3:10). For 4 violiner
og strygere. Af L’estro armonico [Lydklip]

CD’er med L’estro armonico
Download L’estro armonico på Bibzoom

Schepelern, Gerhard
Koncerthaandbogen : orkester- og vokalmusik / af Gerhard Schepelern og Gereon Brodin. - Gjellerup, 1956-59. 3 bind, illustreret.
Bind 1: Fra barok til romantik.
(78.08)
FAUSTNR 02336650
Heri side 486-487: Koncert for fire Violiner, Op. 3 Nr. 10.
Kort beskrivelse med nodeeksempler.

Læs om L’estro armonico
Engelsk Wikipedia
Her får man alle koncerternes nummereringer og tonearter og satserne i de enkelte koncerter. God til overblikket.
Classical Archives
En oversigt over indholdet af L’estro armonico inkl. små
analyser af hver sats.

Johann Sebastian Bach har transskriberet opus 3:10 til:
Koncert for 4 cembali, strygere og continuo, a-mol, BWV
1065 (her i udgave for 4 flygler og orkester) [Lydklip]

Ryom, Peter
Vivaldis koncerter, s.d.
Heri s. 89-(104): Historiske perspektiver : Corellis opus 6 og
Vivaldis L’estro armonico og La Cetra.
For de særligt interesserede.

Opus 3:11
Concerto grosso, d-mol, RV 565. For 2 violiner, cello og
strygere. Af L’estro armonico [Lydklip]

Opus 3:8

Schepelern, Gerhard
Koncerthaandbogen, bind 1: Fra barok til romantik, s.d.
Heri side 485-486, Concerto grosso, d-Moll, Op.3 Nr.11.
Kort musikalsk analyse med nodeeksempler.

Concerto grosso, a-mol, RV 522. For 2 violiner og strygere.
Af L’estro armonico. [Lydklip]
Dalsgård, Jens
Barokbogen : musik, tanke og kultur i Europa 1600-1750. 2. udgave. - Århus, Systime, 1997. - 216 sider, illustreret
(nogle i farver). –
(78.912)
FAUSTNR.: 21955183
Heri s. 118-130: Den italienske orkestermusik, herunder
afsnittet Vivaldi og Concerto grosso’en.
Med musikalsk analyse af indledningen til L’estro armonico, opus 3:8, RV 522 (OBS! Her benævnt op.3, nr. 6).

Johann Sebastian Bach har transskriberet opus 3:11 til:
Koncert for orgel nr. 5, d-mol, BWV 596 [Lydklip]
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Foråret (La primavera)
Ryom, Peter
Vivaldis koncerter, s.d.
Heri side 124-127: Vivaldi: Concerto grosso op. 8, nr. 1(”Foråret”)
Musikalsk analyse med nodeeksempel.

Fokus: De fire årstider, opus 8:1-4
De fire årstider (Le quattro stagioni) er de første fire koncerter af en samling på 12 for violin og orkester med titlen
”Il cimento dell’armonia e dell’inventione” (”Kampen mellem harmoni og ide”). Det er en ægte klassiker, kendt af
enhver, opført og indspillet utallige gange og brugt og misbrugt i alverdens sammenhænge. De fire årstider er en
slags programmusik, som i tonemalerier beskriver de skiftende årstider og deres indflydelse på dyr og mennesker.
Hver koncert svarer til en årstid: Foråret, Sommeren, Efteråret, Vinteren.

Sommeren (L’estate)
Klassisk for alle, s.d.
Heri side 100-107: De fire årstider, Sommeren, 3.sats
(1723).
Vivaldi og hans musik, med musikalsk analyse af
”Sommeren”. Suppleres på nettet:
Vivaldi: Af de fire årstider, sommeren.

Til hver årstid hører desuden en sonet (digt), som Vivaldi
måske skrev selv, og som forklarer musikkens indhold. En
fri dansk oversættelse af sonetterne findes på P2 Formiddag / Vivaldi: De fire årstider

Efteråret (L’autunno)
La Cour-Harbo, Anna
Årstidernes musik. - Folkeskolens Musiklærerforening,
2001-2004. - 4 bind. - (Klassisk lyt).
Bind 4: Efteråret.
(78.9)
FAUSTNR 23758687
Heri side 12-17: Antonio Vivaldi: De Fire Årstider, Efteråret. 3.sats Jagten.
Musikalsk analyse med opgaveforslag.

CD’er med De fire årstider
DVD’er med De fire årstider
Download De fire årstider på Bibzoom

Læs om De fire årstider
Den store Danske - Gyldendals åbne encyklopædi

Musikkurser: Vivaldi: 1. sats af Efteråret fra De Fire Årstider, 1723
Kort musikalsk analyse i ord, lyd og noder. Privat hjemmeside.

Engelsk Wikipedia
Med satsbetegnelser samt lydeksempler med begyndelsen af alle satserne i de fire koncerter.
Aschehougs bog om klassisk musik, s.d.
Heri side 105: De fire årstider, op.8, nr. 1-4, RV 271
Introduktion til værket samt små, præcise beskrivelser af
det programmatiske indhold af hver koncert.
Schepelern, Gerhard
Koncerthaandbogen, bind 1: Fra barok til romantik, s.d.
Heri side 487-491: De fire Aarstider, Op.8 Nr. 1-4. Fire Koncerter for Violin og Strygeorkester.
Korte beskrivelser af de fire koncerter, sammenflettet
med de tilhørende sonetter, så man kan følge det programmatiske indhold.
DR P2 formiddag / Vivaldi: De fire årstider
God lille introduktion. Indeholder bl.a. dansk oversættelse
af de tilhørende sonetter og link til netradio: Svend
Rastrup Andersen fortæller om De fire årstider.
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Arrangementer af De fire årstider
De fire årstider har inspireret mange til at digte videre på musikken. Se en oversigt over arrangementer gennem tiderne ”Derivative works” på Engelsk Wikipedia.
Hør ”Sommer” i moderne technoficeret udgave:
Vanessa Mae [Lydklip]
Hør ”Sommer” i jazzudgave:
Jacques Loussier Trio [Lydklip]
Vivaldi: Les quatre saisons (fra Foråret) / Compagnie de danse baroque L’Eventail
Vivaldi: Les quatre saisons (fra Foråret) [Lydklip]

Hvilken indspilning skal man vælge?
De fire årstider er et af de mest indspillede klassiske musikværker – mere end 100 gange! Man kan vælge imellem
udgaver med ”historiske instrumenter” eller moderne orkesterudgaver, langsomme eller hurtige, traditionelle eller
utraditionelle. Hent inspiration:
Optakt
Søndagsklassikeren
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Vivaldi og kirken
Fokus: Gloria, D-dur, RV 589

Læs om Gloria, D-dur, RV 589

Selv om Vivaldis karriere som præst blev kort, komponerede han masser af kirkemusik, bl.a. kantater, messer, motetter, salmer, magnificat, oratoriet Juditha Triumphans
og flere Gloria’er.

Engelsk Wikipedia
Kort beskrivelse samt angivelse af satserne. Til det hurtige
overblik.

Vivaldis berømte Gloria, RV 589, var et af de mange værker, han komponerede til opførelse af pigerne på Ospedale della Pietà. Gloria er skrevet for 4-stemmigt kor, solister
og orkester, og det er typisk barokmusik, rigt på kontraster. Gloria er lovprisning, fuld af vitalitet - og af ørehængere! (Der er også et andet Gloria, RV 588, men det er ikke
nær så populært).
CD’er med Gloria, D-dur, RV 589
Download Gloria, D-dur, RV 589 på Bibzoom

Programnoter / Peter Carey, Royal Free Singers
Lille introduktion til Gloria med fremhævelse af de vigtigste karakteristika.
Vivaldis Gloria at La Pieta, Venice [lydklip]
Når pigerne på Ospedale della Pietà sang Gloria, var de
gemt bag “anstandsskærme”, så de ikke distraherede menigheden. BBC Four har forsøgt at genskabe situationen,
som vist i denne udgave af Gloria for kvindekor og orkester, optaget i La Pieta.
DR Koncert: Vivaldi: Gloria, D-dur (1.del) [lydklip]
DR Koncert: Vivaldi: Gloria, D-dur (2.del) [lydklip]
Optagelse af koncert 11.2.2011 med DR UnderholdningOrkestret og DR VokalEnsemblet, dirigeret af Ottavio Dantone. Solister: Robin Johannsen, sopran og José Maria Lo
Monaco, mezzosopran.
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Vivaldi og operakomponisten
I Venedig var der i modsætning til i andre italienske byer
offentlig adgang til opera og et umætteligt behov for nye
operaforestillinger. Dem kunne Vivaldi levere i rigt mål.
Ifølge Vivaldi selv komponerede han op imod 100 operaer,
men meget af det var genbrug, og så mange har man ikke
kendskab til.
Datidens operaer gik ikke stille af sig. Der blev spist, drukket og snakket under forestillingerne, og der var kontant
afregning fra publikum. Sangerhonorarerne var høje og
billetpriserne lave, så operaproduktion var en risikabel
affære, og Vivaldi opnåede i sin levetid både store succeser og store fiaskoer.
CD’er med Vivaldis operaer
CD’er med Vivaldis operaer

Sopraner, kastrater og kontratenorer

Læs om den venetianske opera

På Vivaldis tid havde sopraner stjernestatus og ofte primadonnanykker. Det er nemt at forestille sig, når mezzosopranen Cecilia Bartoli udfolder sig i denne arie fra operaen
Griselda:
Cecilia Bartoli synger arien ”Agitata da due venti” [Lydklip]

Gads musikhistorie / redigeret af Søren Sørensen og Bo
Marschner, s.d.
Heri side 192-195: ”Den venetianske opera 1637-1680”.
Lille del af et større kapitel om italiensk opera.

Til nogle af de kvindelige operapartier brugte man kastratsangere. Det var mænd, der var blevet kastreret inden
stemmen gik i overgang, og de var eftertragtede sangere
på grund af stemmens helt specielle klangfarve.
En af datidens mest berømte kastratsangere var Farinelli.
I filmen Farinelli har man forsøgt at skabe en illusion om
kastratsang ved at mixe stemmerne fra en sopran og en
kontratenor.
Farinelli synger Händels arie ”Lascia ch'io pianga” [Lydklip]
Kastratsang blev i sidste ende forbudt, men nogle af deres
partier synges i dag af kontratenorer.
Hør kontratenoren David DQ Lee:
Orlando Furioso : Piangerò, sin che l'onda del pianto
[Lydklip]
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Inspiration
Antonio Vivaldi documentary life and works [Filmklip]
BBC-serie i 13 små afsnit om Vivaldi og hans samtid. Der spilles værker af Vivaldi undervejs.

DVD
Antonio Vivaldi: Viva Vivaldi. - Medvirkende: Cecilia Bartoli, mezzosopran ; Il Giardino Armonico ; dirigent:
Giovanni Antonini ; directed by Brian Large ; produced by Colin Wilson. - Tyskland, Arthaus Musik, DBC medier, 2003. - 1 dvd-video + 1 hæfte
Live-optagelse, Théâtre des Champs-Élysées, Paris september 2000
FAUSTNR.: 24574091
Koncertoptagelse med uddrag af operaer, oratorier og koncerter.
Findes også på YouTube [Filmklip]

Spirits of music, part II / tv-producers Jörg Hitzemann, Isabel Iturriagagoitia ; directed by Henning Kasten ;
produced by Paul Smaczny. - [S.l.] : EuroArts : TDK, 2005. - 1 dvd-video (ca. 83 min.) + 1 hæfte.
EuroArts, TDK DV-COSOM2, 1052149-2
Liveoptagelse, Market Square, Leipzig, 15. juni 2002.
FAUSTNR.: 43972499
Herpå: “Vivaldi, Antonio: Koncert for 2 violonceller, strygere og continuo, g-mol, RV 531” / Veronika Wilhelm, violoncel ; Bobby McFerrin, vokal ; Gewandhausorchester Leipzig.
Vivaldikoncert, udsat for stemme og cello!
Findes også på YouTube (Largo og Allegro) [Filmklip]
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