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Månedens tema
Årets modtager af Sonnings Musikpris er den engelske komponist, dirigent og pianist Thomas Adès. I den anledning
sætter DR Klub Klassisk i september måneds tema fokus på Thomas Adès som komponist med udvalgte værker, der viser
forskellige sider af hans vidtspændende produktion.
Sonnings Musikpris overrækkes ved en festkoncert i DR Koncerthuset 8. oktober 2015. Koncerten transmitteres direkte
på P2 og genudsendes søndag d. 11. oktober kl. 12.15. Desuden vil koncerten blive videostreamet live på dr.dk/p2 og
senere sendt i TV på DR K.

Links og litteraturhenvisninger
Links & litteraturhenvisninger er udvalgt specielt til brug i bibliotekernes lytteklubber. Listen er
ikke udtømmende – der findes andet, som man selv kan opsøge, hvis man vil. Da der kun findes
sparsom information om Thomas Adès på dansk, er hovedparten af links og litteraturhenvisninger på engelsk.

Tekst og Redaktion:
Marianne Ljungberg & Lise Anker-Møller
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Thomas Adès
af Jens Cornelius, DR
En af verdens fineste priser inden for klassisk musik, Léonie Sonnings Musikpris, tildeles den engelske komponist, dirigent og pianist Thomas Adès. En brillant 44-årig musiker, der kan alt, og som ikke er bange for at
vise det.
Thomas Adès er født og uddannet i London. Han dukkede op som en sensation i engelsk musikliv i 1990’erne
med operaen "Powder her face" og orkesterværket "Asyla". Engelsk musik har altid bakset med et ry for
konservatisme, og her kom så en flot ung mand, der frygtløst gennemkværner alle klassiske traditioner, tilsat jazz, pop og world music. Adès’ overblik er enormt, og hans musik er både vild og virtuos.
På trods af smigeren har Thomas Adès ikke nøjedes med at nyde sin plads i solen. Han nægter at se sig selv
som engelsk musiks Messias. Men utvivlsomt er han Englands største internationale komponistsucces i flere
årtier. I dag opføres hans værker af alle berømte orkestre i verden, og han har selv dirigeret sine operaer på
bl.a. Metropolitan Operaen i New York og Wiener Statsoperaen.
Som komponist har han skrevet musik i alle genrer. Ved prisoverrækkelseskoncerten dirigerer Thomas Adès
selv tre af sine vigtigste orkesterværker: Asyla, America: A Prophecy og Totentanz. Derudover kan man nævne hans violinkoncert Concentric Circles fra 2005, orkesterværket Tevot (skrevet i 2007 til Berliner Filharmonikerne) og en opera over Shakespeares "The Tempest", som han bl.a. har dirigeret på Det Kgl. Teater i
2005.
Blandt de tidligere modtagere af Léonie Sonnings Musikpris har hidtil været 14 komponister, bl.a. Stravinskij,
Sjostakovitj, Bernstein og Benjamin Britten. Ligesom Adès var de også pianister og dirigenter, og ligesom
Thomas Adès tegnede de deres samtid i musik af højeste kvalitet.
Se hvem der tidligere har fået Sonnings Musikpris
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Overblik
Om komponisten og værkerne

For særligt interesserede:

thomasades.com
Thomas Adès’ officielle hjemmeside. Med detaljerede oplysninger om komponisten, værkerne, indspilninger, tidligere og kommende koncertopførelser

Alex Ross
Roll over, Beethoven. – Dansk Musik Tidsskrift DMT
1998/1999 nr. 7, årgang 73, side 234-241
Et tidligt indtryk af Thomas Adès. Oversat af Jens
Hesselager.

Wikipedia: Thomas Adès
Oversigtsartikel med biografiske oplysninger, overskuelig kronologisk værkfortegnelse, referencer og
links

Thomas Ades: full of noises.
Conversations with Tom Service. – London : Faber
and Faber, 2012.
Samtalebog, hvori Thomas Adès fortæller om sin tilgang til musik. Til dato den eneste trykte bog om
Thomas Adès.

DR: Sonnings Musikpris 2015 til Thomas Adès
Læs og hør om Thomas Adès i DRs introduktion til
komponisten
A Guide to Thomas Adès’ Music
Lille intro til Thomas Adès´ musik, publiceret i den
engelske avis The Guardian
Thomas Adès på Facebook
En moderne komponist har naturligvis en Facebookprofil!

“What on earth would be the point of writing only for experts? Anyone with ears can follow a piece of music if it’s done right”.
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Thomas Adès - et kalejdoskopisk portræt
Thomas Adés har siden sin debut i 1989 komponeret mindst ét værk næsten hvert år inden for stort set alle
klassiske musikformer. I det følgende præsenteres et lille udvalg af hans store alsidige produktion.
Der henvises til (udvalgte) cd- og dvd-indspilninger i det omfang, de er tilgængelige på folkebibliotekerne.
Tallene i parentes er bibliotekernes Faustnumre (identifikationsnumre) for det pågældende materiale.
Desuden er der link til relevante videoklip på YouTube.

“I can hear a single note and feel all the directions it wants to move in … if I put at note under the microscope I feel I can
see millions, trillions of things”.
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Thomas Adès og Sonnings Musikpris
Ved festkoncerten i anledning af Sonningprisoverrækkelsen opføres disse tre værker af Thomas Adès: America: A prophecy - Totentanz - Asyla.

America: A Prophecy
(1999). For mezzosopran, kor og orkester
America med undertitlen ”Et profeti” er et uhyggeligt værk om en civilisations forestående undergang. Stykket blev skrevet på bestilling af New York Filharmonikerne i 2000 med det opdrag, at det skulle være ”et
budskab til årtusindet” / af Jens Cornelius, DR.
Læs mere i koncertprogrammet, som kan hentes på dr.dk/koncerthuset, når koncerten finder sted.
Lyt til America: A Prophecy på cd (25092244 eller 51705890) med City of Birmingham Symphony Orchestra
and Chorus, dirigeret af Thomas Adès.
Læs om America: A Prophecy på LA Phil eller Barbican Hall.

Totentanz
(2013). For mezzosopran, baryton og orkester
Totentanz er titlen på Thomas Adès’ yderst veloplagte værk, skrevet over den berømte billedfrise fra Mariakirken i Lübeck. Her ser man døden danse kædedans med alle, lige fra Paven til kongen, småborgere og et
spædbarn. Totentanz blev uropført i 2013 ved The Proms i London og modtaget som et af Thomas Adès’
bedste værker overhovedet / af Jens Cornelius, DR.
Læs mere i koncertprogrammet, som kan hentes på dr.dk/koncerthuset, når koncerten finder sted.
Lyt til Totentanz på Youtube med BBC Symphony Orchestra, dirigeret af Thomas Adès (ikke udgivet på cd)
Læs om Totentanz på 5:4

“It is important to belong to your time, in order to be ahead of it.”
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Asyla, opus 17
(1997). For orkester

Introduktion til Asyla
/ af Jens Cornelius, DR
Asyla fra 1997 er en næsten-symfoni i fire satser, der slog Thomas Adès fast som Englands nye komponistnavn med et grænseløst potentiale. Det er en tour de force, ikke fri på praleri. Se hvad jeg kan - alt!
Asyla betyder på latin ”galehuse”. Men et asyl er også et helle, hvor man kan være sig selv uden fare. Musikken har fire satser som i en klassisk symfoni. Om satserne så træder frem som fire galehuse eller fire heller
kan diskuteres frit!
Thomas Adès har orkestreret det overdådigt med brug af et kæmpe arsenal. Der er mange slags blæsere,
meget slagtøj, og også to klaverer, hvoraf det ene er stemt en kvart tone lavere end de andre instrumenter. I
samklang med slagtøjsinstrumenter som koklokker skaber det en skæv og uvirkelig klangverden.
1. sats begynder med mystiske lyde fra klokker og gonger, der efterfølges af et sangbart tema i hornene.
Hornmelodien overtages af violinerne, og så vokser musikken til et uhåndgribeligt mylder med urolige understrømme.
I en symfoni er 2. sats som regel den fredelige. Her vinkler Adès det langsomme tempo til noget meget urovækkende. Først ved at give melodien til den sjældne bas-obo. Derefter overtager strygerne føringen og ændrer karakteren fra det melankolske til gotisk uhygge. Det ender med ekstreme klange i de højeste violiner
og den kulsorte kontrabasklarinet.
Tredjesatsen har undertitlen Ecstasio (”Ekstase” – eller snarere ”Ecstacy”!). En hurtig sats, placeret som nr. 3
ligesom scherzosatsen i en klassisk symfoni. Men denne gang er tempoet kunstigt skabt, som om musikken
er på stoffer. De mange gentagelser og de skingre klange virker som hallucinationer. Adés har fortalt, at han
til konstant technomusik skrev satsen rent - i hånden - på en enkelt nat, indtil han troede han fik et hjerteanfald. Det var hyperventilering, konstaterede lægen.
I sidste sats klasker energien sammen, inden den kort før slutningen gør et krampagtigt, og chokerende, forsøg på at genvinde livet. Forgæves. Asyla brænder ud efter et kort, hektisk liv.
Asyla blev bestilt af Simon Rattle, chefdirigent for Berliner Filharmonikerne, og har været spillet af snart sagt
alle berømte orkestre i verden.

Lyt til Asyla:
Lyt til en smagsprøve på Asyla med Berliner Filharmonikerne, dirigeret af Simon Rattle
Lyt til 3.sats af Asyla: Ecstasio, som er inspireret af techno
Oplev hele Asyla på cd (22530429) med City of Birmingham Symphony Orchestra, dirigeret af Simon Rattle
eller på dvd (26449170) med Berliner Filharmonikerne, dirigeret af Simon Rattle
Asyla findes også på YouTube

Læs og hør om Asyla:
Læs Trine Boje Mortensens beskrivelse af Asyla
Læs om Asyla på Wikipedia
Læs om Asyla i programnoter fra koncertopførelser, fx fra Redwood Symphony eller LA Phil
Hør Thomas Adès selv fortælle om Asyla på 5:4 og i dokumentaren ”Thomas Adès – Music for the 21st Century” på dvd’en Powder Her Face (28151993)
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Thomas Adès og England
Thomas Adès betragter sig selv som en international komponist, men hans britiske rødder fornægter sig ikke. Hør fx:

The Fayrfax Carol
(1997). For blandet kor
Moderne hymne i engelsk kortradition over gammel tekst om Jesusbarnet og dets skæbne.
Lyt til The Fayrfax Carol, fx på cd’en A Spotless Rose (27641997) med Gabrieli Consort, eller på YouTube
Læs om The Fayrfax Carol på 5:4

O Albion
(1994). 6.sats af strygekvartetten Arcadiana
Meditativ musik. En hyldest til England? Albion er det ældst kendte navn for Storbritannien, af romerne forbundet med de hvide klipper i Dover (albus=hvid). Arkadien er et idyllysk mytologisk landskab. Næsten alle
syv satser i strygekvartetten er billeder på (forsvundne) idyller.
Lyt til O Albion på YouTube med Endellion String Quartet
Lyt til hele strygekvartetten på cd’en The Twenty-Fifth Hour (51638522) med Calder Kvartetten, eller på cd’en Anthology (51705890) med Endellion String Quartet
Læs om strygekvartetten Arcadiana på thomasades.com eller på 5:4
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Thomas Adès og de gamle mestre
Thomas Adès har musikhistorien med sig, når han komponerer, og flere af hans kompositioner er helt eller
delvis bygget over andre komponisters værker. Især den franske barokkomponist Francois Couperin har været en inspirationskilde for Thomas Adès.
” My ideal day would be staying at home and playing the harpsichord works of Couperin – new inspiration on every
page”

Les baricades mistérieuses
(1994). For klarinet, basklarinet, bratsch, cello og kontrabas
Couperins suggestive cembalostykke med den gådefulde titel ”De mystiske barrikader” bliver hos Thomas
Adès forvandlet til forførende, afdæmpet kammermusik for en lidt usædvanlig besætning.
Lyt til Les Baricades Mistérieuses på cd (25092244) med Composers Ensemble, dirigeret af Thomas Adès, eller på YouTube
Lyt til originalen Les Barricades Mystérieuses (bem. stavemåde) af Francois Couperin (fra Ordre nr 6)
på YouTube
Læs om Thomas Adès og den franske barokmusik på LA Phil

Les Barricades Mystérieuses har inspireret andre kunstnere som eksempelvis maleren Magritte.

Lyt også til:

Three studies from Couperin
(2006). For kammerorkester på cd (28168659) eller YouTube (L’Âme-en-peine)
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Thomas Adès og populærmusikken
Thomas Adès har også populærmusikken og de rytmiske musikgenrer med i bagagen og bruger dem ofte i
flere af sine værker, fx
Jazz:

Life story, opus 8 (a)
(1993). For sopran, 2 basklarinetter og kontrabas
Jazzet musikalsk fortolkning af Tennessee Williams-digt. Sangerinden skal ifølge Thomas Adès synge i ”Billie
Holidays sene stil”.
Lyt til Life story på cd (25092244) med Clare McFadden eller på YouTube med Françoise Kubler
Læs om Life Story på ABC Classic FM eller på thomasades.com

Rock:

Cardiac Arrest
(1995). For klarinet, basklarinet, 2 klaverer, bratsch, cello og kontrabas
Underfundigt instrumentalt arrangement af den britiske gruppe Madness’ hit fra 80’erne.
Lyt til Cardiac Arrest på cd (25092244) med Composers Ensemble, dirigeret af Thomas Adès
Lyt til originaludgaven med Madness
Læs om Cardiac Arrest på LA Phil
”… if you’re recording a pop song, that will be the song, whatever happens to it afterwards, even if you have covers and
you have people doing different versions of it … in classical music there is no such stability”.

Tango:

Dances from Powder Her Face: Ouverture
(2007). For orkester
Arrangement for orkester af overturen til operaen af samme navn. Tangorytmerne er med til at karakterisere operaens dekadente hovedperson.
Lyt til Ouverture på cd (28168659) med National Youth Orchestra of Great Britain, dirigeret af Paul Daniel,
eller på YouTube med Philharmonia Orchestra, dirigeret af Christoph von Dohnanyi
Lyt til selve ouverturen til operaen Powder Her Face på cd (22254294) med Almeida-Ensemblet, dirigeret af
Thomas Adès
Læs om Dances from Powder Her Face i programnoter fra Toronto Symphony Orchestra
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Thomas Adès på scenen
Thomas Adès har komponeret to meget forskellige operaer. Begge operaer har været store publikumssucceser, og begge har været opført herhjemme. Powder Her Face sættes op igen på Operaens lille scene
(Takkelloftet) i foråret 2016.

Powder Her Face
(1995). Kammeropera i 2 akter. Libretto: Philip Hensher
Powder Her Face er en tragikomisk opera om den virkelige hertuginde Margaret af Argyll, som skabte skandale i 60’erne ved sit udsvævende sexliv. Operaen følger hertugindens deroute, mens hun ser tilbage på sit
liv, og musik og lydbillede har referencer til de forskellige tidsperioder i hendes liv. En raffineret, spektakulær opera med få medvirkende, men med stor effekt.
Lyt til Powder Her Face på cd (22254294) med Jill Gomez … Almeida-Ensemblet, dirigeret af Thomas Adès
Se Powder Her Face på dvd (28151993) med Mary Plazas … The Birmingham Contemporary Music Group,
dirigeret af Thomas Adès (filmisk version)
Lyt til/Se fx:
Åbningsscenen Oo aa! Ha ha ha ha ha (1.akt: 1990). Findes også på YouTube
I hear him coming (1.akt: 1934) Med tydelige referencer til Cole Porter
Come here/Interlude (1.akt: 1953) Operahistoriens første blowjob!!
Se også
Fancy Aria (Fancy, fancy being rich) (1.akt: 1936) og Don’t you trust her? (1.akt: 1953) med Erica Miller på
YouTube
Læs om Powder Her Face på Wikipedia
Læs om the Duchess of Argyll i The Guardian
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The Tempest
(2003). Opera i 3 akter, inspireret af Shakespeares skuespil Stormen. Libretto: Meredith Oakes
The Tempest er en fortælling om had og kærlighed, adskillelse og genforening, hævn og tilgivelse – og troldomskunst. I historien indgår et skibsforlis og en stranding på en ø, og hovedpersonerne er Prospero - fordrevet fyrste af Milano - , hans datter Miranda, hendes kærlighed - fjendens søn - Ferdinand, Prosperos slave Caliban og ikke mindst luftånden Ariel, som spiller en vigtig rolle.
The Tempest er en opera i Shakespeares ånd, men opdateret til et nutidigt, sangbart sprog og med enkelte
afvigelser i handlingen fra det oprindelige skuespil.
Lyt til The Tempest på cd (27821626) med Simon Keenlyside, Cyndia Sieden …The Royal Opera Chorus, Orchestra of the Royal Operahouse, dirigeret af Thomas Adès
Se The Tempest på dvd (50755606) med Simon Keenlyside, Audrey Luna …The Metropolitan Opera Orchestra, Chorus and Ballet, dirigeret af Thomas Adès
Lyt til/Se fx:
Hell is empty (1.akt ). Malende beskrivelse af et skibsforlis
Five fathoms deep (1.akt ), hvori luftånden Ariel når højere end det høje C! - Findes også på YouTube
Friends, don’t fear – this island’s full of noises (2.akt). Slaven Calibans rørende arie
What was before (2.akt ). Ferdinand og Mirandas kærlighedsduet. Findes også på YouTube
Help us! (3.akt). Dramatisk højdepunkt med flotte optrin og en luftånd, der svæver over det hele
Læs om The Tempest på thomasades.com
Læs om The Tempest på Wikipedia. Med grundig gennemgang af handlingen
Læs om Shakespeares skuespil Stormen – med kort handlingsgennemgang – på Wikipedia
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Thomas Adès med videokunst
Thomas Adès har i tæt samarbejde med den israelske videokunstner Tal Rosner skabt en ”videoballet” over
Skabelsesberetningen:

In Seven Days (2008)
Klaverkoncert med videoinstallation (moving images)
De syv satser følger Skabelsesberetningens syv dage og beskriver processerne og energierne i Skabelsen
gennem musik og video. Lyd- og billedside er udviklet synkront henad vejen og er ifølge komponisten og videokunstneren uadskillelige.
Lyt til/Se In Seven Days på cd/dvd (29393729) med Nicholas Hodges, klaver og London Sinfonietta, dirigeret
af Thomas Adès
Lyt til/Se fx satsen Stars – Sun- Moon:
”Gud skabte de to store lys, det største til at herske om dagen, det mindste til at herske om natten,
og stjernerne”

Se en live-opførelse af In Seven Days med Rolf Hind, klaver og The Chamber Orchestra of Europe, dirigeret af
Thomas Adès, på YouTube
Læs om In Seven Days i New York Times (anmeldelse)
Læs om tilblivelsen af musik og video i covernoterne til cd/dvd-udgivelsen.
Hør Thomas Adès og Tal Rosner fortælle om In Seven Days på dvd’en - eller i uddrag på YouTube

“Actually, I think that story of Genesis, which the whole piece describes, is as much scientific as it is religious ... It is a
meeting point between science and religion”.
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