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Mikael Ustrup, orgel

Mozarts intrada er ikke engang skrevet for orgel. Det er skrevet for tasteinstrument, men på den tid var det stort 
set det samme. Tangenter er tangenter og et par trut i pedalet kan man altid tilføje. Ikke desto mindre fungerer 
denne intrada ualmindelig godt på instrumenternes dronning. Jeg har valgt at spille den med en kraftig 
franskinspireret trompet-klang. (Intradaer er normalt noget jeg forbinder med gallamiddage i kredse, hvor jeg ikke 
færdes, men der er altid et par fastelavnsudklædte trompeter til at spille folk til bords). 
Her spiller orglets magtfulde trompeter denne koncert, og det nye musikår i gang.

Jeg mødte engang en organist, som bramfrit sagde, at det var umuligt at spille Bach uden at have spillet 
Sweelinck. Sagt med høj og selvsikker røst lød det også ganske overbevisende. Jeg havde nu spillet en hel del 
Bach og en mindre del Sweelinck på det tidspunkt. Sandt er det dog, at Sweelinck på mystisk vis er en slags 
stamfader til den orgelstil, der skulle kulminere med Bachs orgelværker, og det til trods for, at det instrumentarium 
de hver især havde at gøre godt med var ganske usammenligneligt. Sweelincks orglet var små og uden noget 
væsentligt pedal. Musikken er altid polyfon med hang til ret hurtige udsmykkede noder.
“Under de grønne Linde” var en kendt verdslig sang, som Sweelinck bearbejdede i fire sirlige variationer.

Mendelssohn skrev ikke så mange orgelværker; grundlæggende kun seks sonater og tre præludier og fugaer.
De tre præludier og fugaer er dog mesterværker i deres tid. Klassiske i form, toneart og indhold og alligevel 
umiskendeligt Mendelssohn.
Jeg har valgt at spille alle tre præludier og fugaer som en slags koncertform: hurtig - langsom - hurtig.
Min første dobbelte lovovertrædelse var faktisk at fjerne bortføre denne Mendelsohnnode fra Skagen kirke for 
mange år siden. Jeg var hunderæd for at organisten - min senere lærer - skulle dukke op og savne sin node, mens 
jeg stod nede ved den lokale boghandel og betalte i dyre lommepenge-domme for at få kopieret en node, hvori der 
udtrykkelig stod, at den ikke måtte kopieres. Årsag: jeg synes de akkorder, der åbner c-mol præludiet, var så 
usandsynligt velklingende, at jeg ganske enkelt måtte have det partitur med hjem for at spille det igen. Jeg føler 
mig nu ikke skyldig. Lovovertrædelser i musikkens navn bliver altid tilgivet! 
Siden har jeg købt partituret og jeg holder lige meget af musikken i dag som for 35 år siden

Nu har jeg jo spillet Sweelinck, så kan jeg godt tillade mig at slutte med Bach. D.v.s. det er ikke rigtigt Bach. I tiden 
før spritduplikatoren var noder en mangelvarer og behovet for levende musik meget større end i vores digitale 
tidsalder. Hvad gør man? Man hugger - låner er dog et pænere ord. (KODA og copyright var endnu ikke opfundet). 
Bach har bearbejdet nogle orkesterkoncerter i italiensk stil (hurtig - langsom - hurtig) til brug for orglet.
Denne glade koncert i G-dur er oprindeligt skrevet af Johann Ernst von Sachsen-Weimar. Prinsesøn, mæcen og 
komponist ved det hof, hvor Bach på det tidspunkt var ansat som hofkapelmester. 
At dømme efter musikken har de været meget glade og ubekymrede ved det hof (ikke et eneste ord om de 
arme bønder der har slidt og slæbt for at eliten kunne fryde ørerne med liflig musik). 
Nu er musikken her og den er god.

Godt nytår og godt koncertår Mikael Ustrup

Intrada und Fuge C-Dur  (KV399)

Ondereen der Lindegroen

Præludium og fuga nr. 1 i c-mol  (opus 37,1)
Præludium og fuga nr. 2 i G-dur  (opus 37,2)
Præludium og fuga nr. 3 i d-mol  (opus 37,3)

Fantasia (Auf die Manier eines Echo)

Concerto i G-dur  (BWV 592)
  Allegro - Adagio - Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart:
(1756-1791)

Jan Pieterszoon Sweelinck:
(1562–1621)

Felix Mendelssohn-Bartholdy:
(1809-1847)

Jan Pieterszoon Sweelinck:

Johann Sebastian Bach:
(1685-1750) 

Tango i klostret: TangoNuevoTrio - tors. d. 21. jan. kl. 19:30 (100 kr.)
Samlige Luthers salmer: søn. d. 31. jan. 19:30 (provstiarrangement) 
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