
César Franck (1822-1890)
Variations Symphoniques (1885)
2 fløjter, 2 oboer, 2 klarinetter, 2 fagotter/4 horn, 2 trompeter/klaver/pauker/strygere

Tiderne referer til indspilningen med Wiener Philharmonikerne, 
Paul Crossey (klaver), Carlo Maria Giulini (dirigent) [Sony 1994] – varighed 16:21

Stykket er skrevet som en én-satset form, men er underdelt i tre satser

I.Poco allegro (Lidt hurtig)
II.Molto piú lento (Meget langsommere) [8:29]
III.Allegro non troppo (Hurtigt, men ikke for meget) [11:48]

[I. Poco allegro]

[0:00] Stykket indledes med en mørk og 
dramatisk figur i strygerne…

[0:11] Klaveret gør sin entre med hovedtemaet

Karakteren er bredere, men stadig 
sørgmodig. De to temaer (strygerfiguren og 
klaveret) skiftes…

[0:58] Klaveret spiller et lysere, faldende 
motiv. Akkompagnementet er fortsat det samme…
Der begynder en opbygning, der fører til…

[1:27] 
Her møder vi sidetemaet, et hoppende, 
nærmest ’kækt’ tema i træblæsere og strygere.

Klaveret spiller akkordbrydninger (meget svagt) der 
udvikler sig hen mod…

[1:49] 
Klaveret har nu et lille solo-afsnit; akkordbrydninger i lange baner, med hovedtemaet i 
højre hånd.

[2:51] Basserne spiller start-fuguren tilsat blæserakkorder, imens spiller strygerne ’tremolo’ 
(de stryger hurtigt frem og tilbage og skaber en sitrende lyd).
Klaveret spiller den musik vi første gang hørte på [0:58]

Start-figuren udvikler sig og bliver til…
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[3:17] … en insisterende akkord, der gentages – men klaversolisten gyder olie på 
vandene og gradvis falder orkesteret til ro. Klaveret spiller lidt alene…

[4:09] Orkesteret kommer med igen. Akkompagnementet bliver en ’pizzicato’-version af 
sidetemaet (’pizzicato’ betyder at strygerne plukker strengene med fingrene, i stedet for at 
stryge med buen).

[4:28] Klaveret overtager sidetemaet i en bredere version og spiller alene frem til …

[5:02] … hvor strygerne kommer med igen, nu i en slags ’samtale’ med solisten (fra [5:37] 
også træblæserne).

[5:40] Cellogruppen spiller sidetemaet … siden blæserne

[6:14] Klaver med pizzicato-akkompagnement

[6:46] Fanfare-udgave af åbningsfiguren – men nu i dur

[7:00] Det buldrer derudaf…

[7:28] Nu bliver klaveret nærmest til akkompagnement, mens blæserne spiller et tema der 
minde om sidetemaet.

… det hele bliver svagere…

[7:48] Klaveret overtager igen en stund, men balancerer med startfiguren og sidetemaet i 
orkesteret.

Det hele går lidt i stå…

[II. Molto piú lento]
Igennem hele ”2. sats” spiller klaveret akkordbrydninger, mens der spilles meget langstrakte temaer, navnlig i 
de dybe strygere.

[8:29] Celloerne spiller et bredt tema under 
klaverets akkordbrydninger…

[9:02] pizzicato i strygere + blæserindsatser

[9:15] … mere orkester

[9:34] Klaveret spiller helt alene

[9:43] Strygerne kommer med igen — og igen har celloerne en smægtende melodi.

[11:02] Bemærk de accentuerede toner i klaveret

[11:41] Solisten ‘kadencerer’ (‘har en lille solo’) og lander på en trille [11:48]

Nu begynder et lille mellemstykke; en overgang til “3. sats”
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[11:53] Her kommer et ‘nyt’ tema 
ganske svagt i basserne:
…men hov, det har vi da hørt før!
Det er det samme tema som 
klaveret spillede helt i starten – 
denne gang er det bare i dur og ikke i mol, som det var første gang vi fik det præsenteret

[III. Allegro ma non troppo]
Nu er der fart over feltet! Det tema, som basserne så diskret antydede, er energisk og med masser af 
fremdrift; helt modsat det samme tema i mol-versionen fra 1. sats.

[12:00] Bassernes tema forstærkes af celloerne og klaveret fylder ud med hurtige, store 
spring.

[12:15] Klaveret spiller nu en rytmisk afledning af temaet; en udgave der spænder op til…

[12:32] Klaveret spiller helt alene et par takter,

[12:36] Midt i klaverets mange toner dukker et lysere sidetema op…

[12:50] Blæserne sætter i med temaet … Klaveret gider ikke rigtig — og finder på en ny 
variant.

[13:06] Klaveret leger med temaets rytme —læg mærke til klarinet og fagot, der er nogen 
der har travlt!

[13:19] Klaveret holder en pause. Bas og fagot spiller temaet i en mørk udgave 
akkompagneret af sitrende strygere (tremolo) — blæserne bygger mere og mere op til…

[13:35] … ingenting!… og så spiller klaveret ganske stilfærdigt alene,

[14:17]  Fløjten kommer ind med hovedtemaet — siden obo og fagot

[14:28] + 1. violin

[14:44] Klaveret suser afsted — orkesteret kommer ind med kraftige, skarpe ansatser

[15:07] Majestætiske klaverakkorder

[15:19] … og så er der gang i klarinet og fagot igen!

[15:27] Herfra bygges der op til den storslåede afslutning.
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