
Sergei Rachmaninov (1873-1943) 
Kalverkoncert nr. 3, opus 30 i d-mol (1909)
I. Allegro ma non tanto 

II. Intermezzo. Adagio

III. Finale. Alle breve


Tider passer med Martha Argerichs indspilning med Radio-Symphonie-Orchester Berlin og Riccardo Chailly [Philips Classics, 1995] 

1. sats. Åbning – “Ekspositionsdelen”




[0:00] Satsen starter med en blid, vuggende figur


Efter et par takter kommer klaveret ind med en 
smuk, svævende melodi der lader til at være hævet over den “musikalske tyngdekraft”. 
Rachmaninov lader melodien starte på det lette to-slag og undgår elegant betoninger.


Dette er satsens hovedtema (HT).


[1:00] Hovedetemaet er nu spillet færdigt i klaveret  og pianisten kaster sig ud i kaskader af 
akkordbrydninger. Imens spilles HT af orkesteret (primært fagot og bratscher).


I løbet af afsnittet kommer flere faldende linier i blæserne.


[2:12] En lille fanfare       indvarsler sidetemaet, der dog først 
kommer om lidt for først skal vi have…


[2:28] Den første kadence

En kadence er et afsnit i en solokoncert, hvor solisten får lov at folde sig ud uden 
orkesterakkompagnement. Det er ofte virtuost og imponerende. I denne koncert får solisten 
chancen igen senere, så dette er bare en lille opvarmning.


[2:42] “Moderato” (lidt langsommere tempo). Et ret mørkt tema…

…der lysner og fører os til…


[3:25] Sidetemaet [ST] 

(vi går fra d-mol til Bb-Dur)


Et klart og rytmisk tema i tydelig kontrast til 
hovedtemaets svævende melodi




[3.58] Temaet udvikles i klaveret i et lyrisk forløb med 
mange akkordbrydninger (‘arpeggi’ = “som en harpe”)


[4:14]  Fagotten kommer ind med en andenstemme til 
klaveret. Musikken udvikler sig og klaveret brillerer mere 
og mere.


[5:59] ST antydes i en sekvens  … 

[6:14] Afsnittet rundes af og og der gøres klar til…
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[6:28] “Gennemføringsdelen”

Akkompagnementet fra begyndelsen kommer igen og til en start den samme melodi, der dog 
bliver brudt op. Hurtigt ruller klaveret sig atter ud i virtuoserier.


[8:28] En foreløbig kulmination. Bulder og brag i klaveret – fanfare-advarselsstød i glæderne.


[8:38] Der sænker sig en fred, men med en underliggende uro. Suk i strygerne.


[9:56] Spøgelsesagtig musik. Sitrende strygere og klokkeagtige akkorder i klaveret.


[10:14] Kadence

Som nævnt er en kadence det sted i solokoncerten hvor solisten står alene og får lejlighed til at stråle. 
Tidligere – f.eks. på Mozarts tid – var kadencen ofte improviseret og der er stadig solister der skriver deres 
egne kadencer, men i dette tilfælde er kadencen i høj grad en den af kompositionen. Rachmaninov skrev 
dog to forskellige kadencer, den der spilles på indspilningen med Martha Argerich er den hyppigst brugte, 
men om det er den der bliver spillet ved koncerten skal jeg ikke kunne sige. 

[10:14] Lynhurtige kaskader af akkorder

[10:40] Pludselig klar rytmik. “Scherzando” (betyder ‘jeg laver sjov’/‘spøg’)

[11:10] Kraftigt accentuerede akkorder

[11:27] …klingeling :-)

[11:33] Klokkeagtige anslag + klingeling

[11:36] Hovedtemaet spilles af soloblæserne ; fløjten -> oboen -> klarinetten -> hornet

[12:15] Klaveret spiller sidetemaet med variationer. Musikken accellerere…

[13:29] Efter en vild løbetur stopper klaveret op


[13:51] Hornene sætter i med åbningsfiguren … musikken stopper lidt op…


[14:02] Reprise

Musikken starter forfra igen, lige sed gennemføringsdelen, men denne gang spilles hovedtemaet i 
hele sin udstrækning.


[15:55] Sidetemaet + klaverfaldballader

ST antydes i orkesteret hvorefter satsen relativt hurtigt rundes af.


2. sats – “Intermezzo”

Intermezzo er i grunden en pudsig title ti en 2. sats – altså et mellemspil. Havde satsen været 
meget kort kunne man måske forstå det, men satsen spiller omkring 11 minutter og er således kun 
et par minutter kortere end hhv. 1. og 3. sats. 

Satsen åbner med et meget smukt og gennem-romantisk tonesprog. Satsen former sig som en 
samtale mellem orkester og solist hvor det tematiske materiale varieres. Solisten får den sidste 
kadence der leder direkte ind i 3. sats uden ophold.


3. sats - “Finale” 
Koncertens sidste sats er kvik og energisk. I satsen referer Rachmaninov til det tematiske 
materiale fra 1. sats. 

Slutningen er triumferende og overordnet værket således bevæget sig fra den mørke, indadvendte 
d-mol i første sats til en funklende lys D-Dur. 
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