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1. sats “Prelude”


[00:00] Satsen åbner med et enkelt tema i fløjten

Temaet bliver akkompagneret af gradvis flere strygere.


[00:41] Orglet gør sin entré med fløjtens tema … bagfra.

En harpe laver en fin modstemme til orgelet.

Akkompagnementet er en vuggende figur (et ostinat).



[01:18] Et nyt “sukkende” tema introduceres i strygerne.


[01:53] “Sukke”-temaet samles op af orglet

…[02:07] To solostrygere hjælper til…

…musikken stopper op og en solo-cello leder videre til


[02:47] Orglet, der vender tilbage til sit første tema – imens spiller strygerne “sukke”-temaet” som 
akkompagnement.


[03:18] Brud i musikken: Før første gang i stykket forsvinder den vuggende musik og vi vender 
tilbage til introduktionen med fløjtens melodi.

Akkompagnement:  Sitrende violiner og bratscher + pizzicato (plukkede toner) i cello og bas.


[03:41] Svulmende strygere sætter ind.


[03:55] Orglet er tilbage med det vuggende akkompagnement og temaet fra [00:41] – som 
modstemme spiller fløjte og klarinet fløjtens åbningstema; så de to omvendinger af temaet står 
overfor hinanden.


[04:02] Et underligt trompet-tema dukker pludselig op. Det er 
et tema vi vender tilbage til i de andre satser.


[04:42] Orglets start-tema kombineres med strygernes “sukke”-tema.

Rytmikken bliver mere og mere forvirrende; flere forskellige rytmer strider mod hinanden 
(polyrytmik)


[05:12] I løbet af fore takter falder musikken til ro og en solo-cello fører os til et ophold.


[05:28] Fløjten vender tilbage med åbningstemaet (med det samme sparsomme akkompagnement 
som i introduktionen)

…orgelet lukker satsen.
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2. sats “Scherzo”


[00:00] Anden sats åbner med en skæv rytmisk figur, der 
slører taktarten. Dette ‘ostinat’ (en figur der gentages i 
ring) fortsætter i næsten hele satsen.

En obo spiller en insisterende, stammende melodi.


[00:41] Orglet spiller lidt af “Au Claire de la Lune” (“Pjerrot sa’e til månen”) i en lidt forenklet form. 
Tonerne spilles klart ‘på slagene’, men lige bagefter imiterer violinerne melodien i en skæv 
forskudt rytme, som om de spiller i et helt andet tempo og er ved at vælte det hele…


Orgel: 



Violiner: 

Vekselspil mellem orgel og violiner (+ ostinat)


[01:11] Oboen vender tilbage  med ostinatet og blander det med det første tema i en meget 
langstrakt melodi. Melodien bliver opslugt af ostinatet der bygger op til…


[01:30] Hele orkesteret spiller ostinatet i oboens nye version i en sammentrukket rytmisk form. 

Nu med slagtøj; woodblocks og lilletromme.


Oboen på 
[01:11] 

Orkesteret på 
[01:30] 

[01:38] Orglet ‘vælter’ ind med tossede akkorder og en lang faldende baslinie. Igen udfordres 
balancesansen, men alle finder hinanden igen på…


[01:46] i en triumferende version af temaet. 

Fuld skrald; pauker, woodblocks, tambourin, lilletromme, storetromme, bækkener, alle blæsere, 
alle strygere … orgel …to harper … take no prisoners!!


[02:05] Musikken standser brat; for første 
gang i satsen er ostinatet væk.

Et solo-horn spiller treklangs-temaet 
(som trompeten spillede på 3:55 i første 
sats!)


Orglet forsøger at få ostinatet igang igen, men opgiver og lander i et vuggende mellemspil.
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[02:25] Det er som om orglets mellemspil er et forsøg på at bevare det 
vuggende ostinat, men i stedet bliver det til en figur der hele tiden bremser lidt 
op. 

…[02:43] En klarinet forsøger sig med en reminiscens af ostinat-temaet


[03:44] En fagot afbryder

…en obo slutter sig til.


[04:15] Orkesteret overtager orglets ‘mellemspilsmusik’. 

Celeste og horn spiller treklangs-temaet


[04:41] Orglet er igen alene…


[05:01] Orglet antyder ostinatet…


[05:11] Ostinatet spilles i sin helhed i orglet.


[05:16] …AAAAND WE’RE BACK!!! Hele orkesteret på fuldt tryk! 

Der leges med rytmikken.


[05:45] Ostinat + “Pjerrot…” vekslende mellem blæsere og orgel.


[06:11] En trompet … obo …fløjte – de hidser hinanden op…


[06:29] Hele orkesteret! 

Orglet spiller “Pjerrot…” i den dybe stemme (pedalerne)


[06:48] Messing + slagtøj


[06:53] Ny lyd: Xylofon (ostinat i blæsere og bas)


[06·57] Solo-kadence


[07:16] Ostinat i orglet + pågående opgange i basunerne 

…og messing-skrald i almindelighed


[07:26] Kraaaaaaftig slutakkord! Bum-bum-slut.


3. sats “Finale”

Hovedtemaet i satsen er det tre-klangstema, 
vi allerede har fået præsenteret i 1. satse 
[4:02] og flere gange i 2. sats [bl.a. 2:05].


[00:00] Satsen åbner med en smuk, langsom solo for bratscherne (tre-klangstemaet). Gradvis får 
de selskab af de øvrige strygere … siden blæsere. Lydstyrken stiger gradvis (crescendo) frem til…


[01:50] Tre-klangstemaet, første i trompet og basuner efterfulgt af orglet.

Messingen kommer med agressive stød (der siden bliver tematiske)


[02:40] Pauken driver en pågående march-agtig rytme frem. Melodien i violinerne med svar i 
hornene. Detter er satsens ‘sidetema’.
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[03:25] -temaet brager igennem. Troldemusik!


[04:04] Oboen spiller tre-klangstemaet, men underneden spilles musikken fra sidetemaet 
(basserne har overtaget paukens figur). Vi har altså hoved- og sidetema samtidig.


[04:37] + Orgel … nu er troldemusikken tilbage


[05:25] Paukerne fortsætter. Basunerne spiller tre-klangstemaet (troldende er vist ved at blive til 
orkere!)


[05:48] kraftige stød i hele orkesteret.


[06:05] Pludselig bliver musikken svag. En piccolofløjte og en solo-violin spiller tre-klangstemaet 
og leder over i Orgel-kadencen. 


…[06:43] Violinen blander sig


…[06:55] Violinen overtager kadencen i sigøjner-stil


[07:05] Musikken stopper! Orglet starter igen langsomt.


[07:21] Trompet-fanfare … de andre blæsere stemme i. Nyt tema udvikles.


[07:49] Det nye tema får tilsat stød-figurerne og bliver meget energisk. 

Flere og flere instrumenter kommer til.


[08:16] Trompet-fanfaren kommer igen. Mere og mere prikkende og energisk.


[08:28] Orglet er helt gak-gak! Tre-klangstema i bratscherne.


[08:56] Trolde!!


[09:14] Pauker. Trompeter spiller tre-klangstemaet. 

Sekstendedele (hurtige rytmer) i træblæserne og strygerne.


[10:04] BREMS! 

Musikken rundes pompøst af…men orglet vil ikke stoppe! 

Orkesteret prøver at stoppe orglet med kraftige stød, men først efter syv forsøg lykkes det.
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