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BARNDOM
• Født ind i en aristokratisk russisk familie 
• Begynder at spille klaver som fire-årig 
• Familien ansætter en klaverlærerinde  
• 1882 familiens økonomi går dårligt – man 

flytter til Skt. Petersborg 
• 1883 Rachmaninov starter på 

konservatoriet (10 år gammel) 
• 1885 familien er under pres; en søster dør 

og faderen flytter til Moskva. 
• Rachmaninov sløser med sine studier og 

må forlade konservatoriet. 
• Flytter til Moskva og fortsætter studier



UNGDOM
• I Moskva går det bedre og han afslutter sine 

klaverstudier et år før tid. 
• Studerer også teori og komposition  
• 1892 debuterer han og spiller bl.a. sit 

senere berømte præludium i c#-mol. 
Debutten bliver en kæmpe succes.

• I marts 1897 uropføres hans 1. symfoni … 
der bliver en fiasko og svines til af 
kritikerne. 

• Rachmaninov får en depression 
• I 1900 kommer han i succesfuld behandling 

og begynder at skrive lidt efter lidt



ÆGTESKAB & NYE VEJE

• Førte hele værk efter depressionen er 
klaverkoncert nr. 2 i 1901 - stor succes 

• 1902 gifter han sig med Natalia Satina - de 
får to døtre 

• R. bliver noget overraskende dirigent for 
Bolshoi i 1904 … det keder ham og han 
siger op, men han dirigerer i resten af sin 
karriere. 

• Fra 1906 rejser familien meget. bor 
kortvarigt i Dresden + turnéer til Paris mm. 

• 1909-10: Stor turné til USA



REVOLUTION OG FLUGT
• Efter den russiske revolution i 1917 

beslaglægges familiens landejendom. 
• Rachmaninov får et tilbud om en turné i 

Skandinavien - han slår til og familien 
forlader Rusland 

• 1917 Bosætter sig i Gentofte i et års tid 
• 1918 Rejser til USA (ankommer 11/11-18) 
• 1922 Første gang i Europa efter krigen 
• Veksler mellem Europa og USA 
• 1939 Forlader Europa en uge før 

krigsudbruddet 
• 1943 Bliver amerikansk statsborger 
• 28/3-43 dør han (fire dage før han blev 70)





RACHMANINOVS HÆNDER…
Rachmaninov havde usædvanlig store hænder 
og kunne nå et kolossalt omfang på klaveret…derfor er også  
meget af hans musik utrolig vanskelig for “almindelige”  
pianister at spille.

Med én hånd!




