Koncertprogram

Forårskoncert med Rødovre Concert Band

Nelson Jesus

Programmet til dette års forårskoncert med Rødovre Concert Band er
sammensat af fire værker der tilsammen viser hele den bredde pallet et
harmoniorkester besidder.

’Porto de Saudades’
Portuguese Rhapsody no. 1 for Concert Band

Philip Sparke
’Three Washington Statues’
Pause
Yasuhide Ito

’Gloriosa’
Philip Sparke
’Reflections on a Japanese Folk Song’

Orkestret starter koncerten med rapsodien ’Porto de Saudades’; et særdeles smukt og stemningsfuldt værk af den portugisiske komponist Nelson Jesus. Værket er i ni satser, og beskriver livet og kulturen omkring
byen Porto. Musikken er meget varieret, og i løbet af rapsodien vil man
kunne opleve både kammermusik for ganske få musikere, og stor festlig
musik hvor alle i orkestret spiller.
Herefter spiller orkestret et værk af den britiske komponist Philip Sparke. ’Three Washington Statues’ var pligtstykke da der sidste gang var
DM for Harmoniorkestre i 2019, og hvor Rødovre Concert Band kom på
1. pladsen. I tre afsnit afbilleder Philip Sparke med sin musik tre statuer
i Washington DC; Lincoln Memorial, Martin Luther King Jr. Memorial
og statuen ’Encore’ der er rejst til minde om Duke Ellington. I den sidste
del viser orkestrets træblæsere at man bestemt ikke kommer sovende til
at spille i harmoniorkester.
Yasuhide Itos ’Gloriosa’ er et symfonisk digt i tre satser for harmoniorkester. Værket er skrevet til minde om de ’skjulte kristne’ der blev forfulgt i Japan i 1600-tallet. Musikken er en blanding af melodier fra gregoriansk sang, og traditionel japansk musik. I værkets 2. sats ’Cantus’
har Ito skrevet en stor solo for ’ryuteki’, en traditionel japansk fløjte.
Aftenens koncert sluttes af med mere musik af Philip Sparke.
’Reflections on a Japanese Folksong’ er ligeledes en blanding af vestlig
og japansk musik. Værket består af tre variationer over den japanske folkemelodi ’Suiryo-Bushi’. Musikken starter roligt med en præsentation af
melodien, og slutter med en fejende flot finale i den noget sjældne taktart 24/8.

