
Francis Poulenc (1889-1963) 
Koncert for to klaverer og orkester (1932) 
I. Allegro ma non troppo [‘Hurtigt, men ikke for meget’]

II. Larghetto [‘Langsomt, bredt’]

III. Finale


Orkesterbesætning:

2 fløjter (heraf én piccolo), 2 oboer (heraf én engelskhorn), 2 klarinetter, 2 fagotter, 

2 horn, 2 trompeter, 2 basuner, 1 tuba

Slagtøj

8 x 1. violiner, 8 x 2. violiner, 4 bratscher, 4 celli, 4 bassi


Tilegnet Winaretta Singer Princesse de Polignac 
Uropført d. 5. september i Wien, med komponisten og Jacques Févier som solister 

Ord-partitur

Tiderne refererer til indspilningen med L'Orchestre de la Suisse Romande, Sergiu Comissiona, Bracha Eden & Alexander 
Tamir, Decca 1996 

1. sats: Allegro ma non troppo 

[0:00] Dramatisk åbning, energisk vekselspil mellem de to solister med meget skarpt rytmisk 
akkompagnement i orkesteret


[0:29] Tempoet skifter pludseligt. Solisterne vokser sammen med en akkompagnementsfigur der 
starter i strygerene - både strøget og ‘pizzicato’ (hvor strengene plukkes i stedet for at blive 
strøget med buen).


[1:09] Som et lyn fra en klar himmel skifter musikken karakter til ren fest i gaden…


[1:20] men er hurtigt tilbage i den musik vi første gang hørte ved 0:29


[1:30] og dog!…kastagnetter får den festlige musik tilbage


[1:43] og så er vi tilbage i den mørkere musik


[1:55] Musikken bliver vildere og vildere – trommer og trompeter indtil…


[2:17] hvor energien smuldrer og der toner en smuk, men også mystisk musik frem; lyt til de sære 
fagotter bag det fine klavertema … spiller de virkelig det samme stykke som solisterne?! 


Fra [2:58] er de to klaverer alene.


[3:43] Orkesteret vender tilbage med en trille i fløjten og pizzicato i strygerne. Nogle klarinetter 
begynder en underlig vippefigur [5:58] … der trilles … hvor skal vi hen?


[4:21] BANG! …og vi er tilbage! Musikken kender vi fra den første del af stykket, men det er som 
om det hele kommer lidt oven i hinanden.


[5:15] Hov…musikken stoppede! [5:18] begynder de dybe strygere, men de bliver afbrudt af pizz.  
i violinerne … kastagnetter … stilhed…?!


[5:38] Solisterne sætter i med en mystisk musik, nærmest som en spilledåse. Fjern og melankolsk 
musik med en fin og enkel melodi.




[6:13] Orkesteret kommer med - klangene er også drømmende. [6:49] spiller en soloviolin 
melodien som flageoletter (toner man kan få frem på violinen uden at trykke strengen ned, men 
bare holde fingeren løst på strengen)


[7:32] Musikken stopper pludseligt … orkesteret lukker satsen med få toner.


[Kaspers tegning af 1. sats] 

2. sats - Larghetto 

[0:00] Satsen åbner med de to klaveret alene. Musikken lyder som noget der kunne have været 
skrevet af Mozart [klare melodilinier i en symetrisk struktur á fire takter]


[0:40] Orkesteret kommer buldrende ind - men på 0:55 er Mozart-musikken tilbage.


[1:05] Klavererne spiller bølgende linier, mens orkesteret spiller mystiske klange 

[afsnittet gentages - mere eller mindre - på 1:35]


[1:46] Igen musik som på Mozarts tid … men med en forstyrrende trille i fløjten og siden et 
overraskende kraftigt stød … det  ville Mozart nu nok ikke have skrevet :-)


[2:09] “Plus allant” (‘mere frem’) – søgende musik med fremdrift 

[2:31] Gentagelse i lidt højere toneleje


[2:47] Nu kommer orkesteret med og skubber endnu mere på…


[3:02] Pludselig svagt – lang opbygning frem mod…


[3:22] BUM! Hele orkester spiller en kraftig, kort, akkord. Det er som om opbygningen begynder 
forfra, men i stedet for at blive kraftigere og kraftigere, tynder musikken ud  frem til…


[4:00] … hvor vores Mozart-agtige tema vender tilbage.


[4:10] Orkesteret sætter ind med en sær, transparent akkord – musikken tynder fortsat ud


[4:44] Tuba + fagotter begynder en lille march

…klavererne forsvinder op i en lys akkord og satsen lukkes med et pizz. i dyder strygere + en kort, 
tør akkord i klaver og basun.




3. sats: Finale, allegro molto (‘Finale, meget hurtigt’) 

[0:00] En kraftig og rytmisk skæv intro sætter satsen igang


[0:04] Solisterne kaster sig ud i et meget virtuost forløb.


[0:32] Basunen skubber på og trækker de andre messingblæsere med op til …


[0:39] Rondo-tema (et tema der kommer igen … som lagkagebunde i en lagkage)

…bemærk den ensomme tuba 0:42 :-)


[0:49] Vekselspil mellem solister og orkester


[1:11] Rondo-tema … ensom tuba på 1:13


[1:18] En opbygning begynder…


[1:30] Et hurtigt tema i klaveret


[1:39] Orkesteret kommer med, men…hov! Ringede telefonen på 1:41?!


[1:44] Pyh… en roligere udgave af musikken, med mildere klange i orkesteret. 

Lidt efter lidt bygges der igen op.


[2:21] Blæserindsats, fulgt af vores gammelkendte rondo-tema i klaveret … og tubaen på 2:28


[2:37] Det ene klaver introducerer et nyt tema … det lyder som noget fra en musical/vaudeville…

[2:46] Det andet klaver følger trop, men spiller melodien i klaverets helt høje register

[2:55] Blæserne forsøger sig…

[3:04] Det nye tema i fuld orkester-flor


[3:10] Solisterne alene – mystisk og mørkt tema.

[3:26] Det mørke tema udvikler sig som orkesteret kommer med

[3:30] Mere og mere orkester – det bliver kraftigere og kraftigere (‘crescendo’)


[3.53] Blæsertema – som en fanfare


[4:00] Trommer og klaver starter en cabaré-agtig musik (bemærk fagotten på 4:07)


[4:13] Musikken falder til ro, først med de to klaverer alene, siden (4:37] med orkesteret.


[5:03] Kort antydning af rondo-temaet 

…uha, det går stærkt det her!

Stort crescendo (kraftigere og kraftigere)


[5:16] ! … stille … [5:19] nu tager pokker ved pianisterne, der cykler derud af og slutter stykket 
med kraftige akkorder og hele orkestret slår det sidste søm i!




Francis Jean Marcel Poulenc  7/1-899 – 30/1-1963

Poulenc voksede op i et velstillet hjem i Paris; faderen var 
medejer af en virksomhed der fremstillede kemiprodukter.


Moderen var en habil amatørpianist og blev Poulenc første 
klaverlærer. Han begyndte at spille klaver som fem-årig.


Efter faderens ønske kom han ikke på konservatoriet med 
forsatte med en mere traditionel skolegang.


Da Poulenc var 16 år dde hans mor og to år senere faderen.


Poulsen begyndte at tage klavertimer hos Ricardo Viñes, der 
opfordrede ham til også at begynde at komponere.


Poulenc debuterede som komponist i 1917, men hurtig 
anderkendelse fra kolleger.


I 1918 indkaldes Poulnec til hæren og gør tjeneste i de sidste 
måneder af 1. verdenskrig og de efterfølgende år frem til 
1921.


En musikkritiker døber en gruppe yngre komponister “Les 
Six”; George Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius 
Milhaud, Germaine Tailleferre og Poulenc.


Igennem 1920’erne får Poulenc stadig mere succes - han 
lever godt af en arv fra faderen og er fri til at leve som 
komponist.


I juni 1940 indkaldes Poulenc igen til hæren og gør kortvarig 
tjeneste under 2. verdenskrig. Efter  den franske kapitulation 
opholder han sig i Paris hvor han, som åben homo/bi-sexuel, 
var i fare for nazisternes forfølgelser, men han klarede sig 
igennem og drev en musikalsk undergrundsbevægelse “Front 
National pour la Musique).


I 1948 er han på en to måneder lang turné i USA, bl.a som 
solist i sin klaverkoncert der var bestilt at Boston Symphony 
Orchestra. To besøg fulgte i 1960 og 1961.


Poulenc døde af et hjerteslag i sit hjem d. 30/1-1963.



