
Camile Saint-Saëns
9. oktober 1835 – 16.12.1921


“De færreste er klar over at han var det største vidunderbarn 
i historien … og det inkluderer Mozart!”  
(Harold C. Schoenberg) 

“Han ved alt, men mangler uerfarenhed” (Hector Berlioz)

• Man opdagede at han havde absolut gehør da han var to år

• Han kunne læse og skrive som tre-årig

• Skrev sit første klaverstykke som fire-årig

• Havde lært sig latin som syv-årig

• Spillede koncerter fra han var fem, men debuterede som 10-årig (hvor han bl.a. 

spillede klaverkoncerter af Mozart og Beethoven)

• Blev optaget på konservatoriet da han var 13 år - og vandt 1. pris da han var 15.

• Begyndte at studere komposition som 15-årig 

• Han fik sin første symfoni opført året da han var 16 år

• Var færdiguddannet organist da han var 18 og fik embede i Saint-Merri kirken

• Fra 1858 var han organist i ‘Imperiets officielle kirke’ La Madeleine

• I 1877 tillod en arv ham at trække sig tilbage og fokusere på at komponere.

• I november 1921 gav han en koncert hvor publikum var forbløffet over at ham 

som en frisk og fyrig pianist trods sine 86 år. Han rejste derefter til Algier for at 
holde ferie med døde der af et slagtilfælde. Han fik en statsmandsbegravelse i 
Paris.


Saint-Saëns var i sine yngre dage fortaler for den nye musik der kom fra 
komponister som Schumann, Liszt og Wagner. Samtidig var han aktiv i en 
bevægelse for at promovere den franske musik. Han var forankret i arven fra 
Beethoven og var ikke venligt stemt overfor de nye strømninger der kom i fransk 
musik med komponister som Debussy og Ravel.


Mest berømte værker

Operaen “Samson et Dalila”

3. symfoni “orgelsymfonien”

Tonedigtet “Danse macabre”

Violinkoncert nr. 3

“Dyrenes karneval” 

Se Saint-Saëns dirigere og hør ham spille klaver i et filmklip fra 1914

https://www.youtube.com/watch?v=5Z9kAJUTWUA 

https://www.youtube.com/watch?v=5Z9kAJUTWUA

