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Præludierne
Efter Lamartines “Meditations Poetiques”

Hvad andet er vort liv, end en række præludier til livets 
ukendte sang, hvis første og højtidlige tone allerede 
forudsiger døden? I ungdommens år føler man den søde 
kærlighedslykke, men hvem oplever ikke, at den første 
lykke afbrydes af en storm, der hårdt og koldt bortblæser 
den skønne illusion, og med dødelige lyn ødelægge ens 
alter. Og hvem søger ikke, efter sådanne rystelser, gerne 
mod den dejlige stilhed på landet, for der at henfalde i 
sine egne minder. Men denne naturstemnings blide ro varer 
ikke længe, og (når trompeten udblæser stormsignalet) gør 
man sin pligt i krigen, uden hensyn til hvor farlig en 
post man end har, og i kampens trængsler finder man sin 
styrke og sin lykke.

Franz Liszt/Carolyne zu Sayn-Wittgenstein



 


00:00-02:41 [A] “Spørgsmålet”  
Satsen åbner roligt, men det lille tre-tone tema,

der bliver gennemgående i hele værket…





02:41-07:32  [B] “Kærlighed” 
Først introduceres et pompøst tema, men 
men på 03:35 vender vores tre-
tonetema tilbage men i en ny 
forklædning


05:05 igen transformeres temaet – nu nærmest valsende…





07:32-09:47 [C] “Storm” 
Åbningstemaet bliver (nu i mol) til en bas-figur, 
der udvikler sig til en susende storm med flere 
og flere instrumenter.


08:09 “Allegro tempestoso” (“Hurtigt tempo - Stormende”). 
Basunerne spiller et nu velkendt tema i storm-versionen


09:03 Et dystert tema…


De angivne tider er taget fra indspilningen med Zoltan 
Pesko & SWF Symphony Orchestra [Arte Nova Classics]
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09:47-14:17 [D] “Idyllisk ro”

Åbningstemaet transformeres atter, denne gang til en lyrisk, landlig melodi i oboen, mens 
klarinetten smyger sig rundt 
om melodien med et 
flydende akkompagnement.


11:02 Horn-solo efterfulgt af obo, så klarinet…


Det er meget romantisk og typisk for tidens syn på den 
uspolerede natur idealiserede land-idyl. 

12:30 Valsen (fra 05:05) vender tilbage.


…Pauker … musikken bliver mere hektisk og spænder op…





14.17-slut [E] “Kamp og sejr”

Violiner suser op og ned mens horn og basuner forvandler 
åbningstemaet til en (tostemmig) militær-fanfare…


14:53 Valse-temaet er tilbage, nu som sejrsmarch


15:56 Den pompøse kærlighedsmusik (02:41) kommer nu i en  – om mulig – endnu mere pompøs 
og storladen version


