Anden musikalske kulturdialog i
København
København, 6. juli, 2018 Schiller Instituttet –
Den Nye Silkevej og Verdenslandbroen handler ikke kun om samarbejde økonomisk
udvikling, da kulturel udvikling også er en essentiel kilde til inspiration for
at udvikle menneskehedens kreative potentiale.
Som opfølgning på sidste års vidunderlige koncert, afholdt Schiller Instituttet,
Russisk-Dansk Dialog, Det Russiske Hus og Det Kinesiske Kulturcenter i København
d. 28. juni, 2018, en ny koncert for fuldt hus; 130 gæster, i Det Russiske
Center for Videnskab og Kultur i København, Danmark.
Koncerten begyndte med en velkomst fra direktøren for Det Russiske Center for
Videnskab og Kultur og en introduktion fra Schiller Instituttets formand, Tom
Gillesberg. Gillesberg talte om, hvorledes det banebrydende topmøde mellem
præsident Trump og Nordkoreas Kim Jong-un har åbnet muligheden op for at alle
nationer kan træde ind i et nyt samarbejdsparadigme.
Aftenens program inkluderede musik fra mange forskellige nationer. Aftenens
gæstemusikere tilhørte en traditionel folkemusikgruppe fra Heilungkiang Sang- og
Danseteater som bestod af fire instrumentalister som kom hele vejen fra Kina for
at optræde til koncerten, hvilket var blevet arrangeret af Det Kinesiske
Kulturcenter, som dertil sørgede for velsmagende kinesisk mad i pausen.
Der var musikere fra både Rusland, Polen, Danmark og Sverige. Den kulturelle
dialog mellem folkemusik fra Kina og Rusland og klassisk europæisk musik var
inspirerende for alle – både musikere og de entusiastiske tilskuere.
Et af de særlige aspekter ved denne koncert var at flere af musikerne, udover at
optræde med musik fra eget land, dertil spillede musikstykker fra andre af de
repræsenterede kulturer.
Den kinesiske gruppe spillede en dansk folkevise og opførte sammen med to
russiske sangere, operasangeren Valerij Likhachev og hans datter en russisk
folkesang. Udover to danske stykker af henholdsvis Carl Nielsen og Høybye
spillede Hedonia-Kvartetten en gavotte af den russiske komponist Sjostakovitj
samt et kinesisk stykke.
De andre musiske præsentationer var:
Syv udtryksfulde kinesiske traditionelle folkestykker spillet med forskellige

kinesiske fløjter, yangqin, pipa og erhu af den Nationale Folkemusikgruppe fra
Heilungkiang Sang- og Danseteater.
To russiske sange opført af den russiske operasanger Valerij Likhachevs
kraftfulde stemme.
To russiske sange spillet på charmerende vis af Balalajka børneorkestret The
Moon is Shining.
Et bravur-klaverstykke af Rachmaninov, spillet af en 13-årig dansk-russisk ung
mand.
Den vestlige klassiske musiks ophøjede skønhed blev præsenteret på glimrende vis
af den polske pianist Dominik Wizjan, som spillede Chopins Andante spianato et
grande polonaise brillante.
Den svenske sopran Leena Malkki sang Ritorna Vincitor fra Verdis Aida opera,
Casta Diva fra Bellinis Norma, akkompagneret af Dominik Wizjan. (Malkki er også
producenten og den ledende sopran i kommende udførelser af Norma, spillet i
kammertonen 256Hz og dirigeret af Furtwängler-specialisten Jochun
Heibertshausen).
Komedieopera blev repræsenteret med en ”La ci darem la mano” duet fra Mozarts
Don Giovanni af Likhachev, Malkki og Wizjan.
Schiller Instituttets Kor på syv personer sang en dansk sang af Niels W. Gade,
inspireret af en dansk folkemelodi, som blev temaet til hans første symfoni –
dette er et eksempel på den proces hvorved store komponister ophøjer elementer i
folkemusik gennem den klassiske musiks kompositionsprincipper; og en koreansk
folkesang, Arirang, den højtelskede sang for både Syd- og Nordkoreanere,
arrangeret af Werner Hartmann fra Schiller Instituttet. Tyskland.
Koncerten blev afrundet med Schiller Instituttets Kor og Malkki som sammen med
publikum sang den traditionelle kanon Dona Nobis Pacem, Giv Os Fred.
Vi vil producere en video af koncerten, for at udbrede denne dialog mellem
kulturer til et bredere publikum.
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