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V Coloris er en stilbevidst, farverig og international blæserkvintet med primær tilknytning til 
Danmark og Rumænien. Navnet refererer til kvintettens interesse for farver, både visuelt og 
musikalsk (V, romertallet for fem, refererer til kvintet; coloris er på latin ejefald af ”farve”). Det 
ligger V Coloris meget på sinde at dykke ned i mindre kendte værker og bruge dem som supplement 
til kernerepertoiret.  

2020 bød på musikalske møder med dirigent Ádám Fischer, komponist Hans Abrahamsen og 
Den Danske Strygekvartet m.fl. på deres festival DSQ Festival i november. 2021 har budt på 
foreløbig to værker skrevet til dem samt 3. prisen i Ysaÿe International Music Competition, og de 
næste par album og en ny festival er et par af de kommende større projekter, der er på 
tegnebrættet.  
  



 
Blæserne er symfoniorkestrets kolorister. Det meste af orkestermusikkens farvespil leverer de. Det 
har at gøre med at de frembringer toner på vidt forskellige måder, hvorimod strygere principielt 
danner toner på én fælles måde. Hver gruppe har sine særlige muligheder for at skabe musikalsk 
intensitet. I aftenens værker dyrkes rendyrkes de myriader af farver og virkninger blæserne kan 
præstere når de har scenen for sig selv. 
 

György Ligeti (1923-2006): Seks Bagateller, for blæserkvintet (1953). 

I. Allegro con spirito, II. Rubato. Lamentoso, III. Allegro grazioso, IV. Presto ruvido,  
V. Adagio. Mesto. Béla Bartók in memoriam, VI. Molto vivace. Capriccioso 

Ligeti transskriberede i 1953 seks ud af 12 klaver-bagateller for blæserkvintet. Her økonomiseres 
der med tonerne; satserne varer i gennemsnit ca. 2 minutter. Hastigt kontrasterende dynamik og 
klangfarve, bl.a. med brug af dæmper, og heftige karakterskift og dissonanser skaber en 
minimalistisk musik der får meget ud af lidt. Fjerde sats skal være ”grov” (ruvido). I den sidste sats 
skal et skingrende tone-”cluster” spilles ”ofte” og lyde ”som vanvid”.  
 

 

Jean Françaix (1912-1997): Blæserkvartet (1933). 

I. Allegro, II. Andante, III. Allegro molto, IV. Allegro vivo 
 
Françaix har sagt: “Naturen er uendelig variabel i sin fantasi: Jeg vil have at min musik også er det – 
at den på skift er leende og alvorlig, men aldrig kedelig.” Han har også sagt: ”Der er mange noder … 
men den generelle idé er stadig klar, og jeg har omhyggeligt talt alle dråberne i denne regn.” 

Kvartetten – et tidligt 
værk i hans enorme 
produktion, de 
romfatter alle genrer – 
leverer også på ca. 10 
minutter et fyrværkeri 
af stærkt skiftende 
stemninger i en ”regn” 
af toner. Tonesproget er 
klassisk med mangt et 
”twist”. Hans brug af 
ekstra, fremmede toner 
i akkorderne har været 
sammenlignet med den 
måde hvorpå den 
”pointilistiske” maler 

Georges Seurat satte punkter af fremmede farver tæt op ad de større farveklatter farver i sine 
malerier – så de på afstand flød sammen til fascinerende farve- og lysvirkninger.  

 
  

Georges Seurat: Havet ved Grandcamp 
ca. 1885 
 



Jørgen Jersild (1913-2004): At spille i skoven (1947), serenade for blæserkvintet. 

I. Giocoso – Tempo agitato, II. Andantino pastorale – Andantino - pesante, ma sempre con moto, 
III. Vivo – Più vivo 

 

Endnu et ret kort værk (15 minutter) – og tættere på 
Françaix end på Ligeti. Det er venlig musik. 
Komponisten Svend Aaquist Johansen har skrevet om 
et andet Jersild-værk fra samme periode: ”Tonesproget 
veksler ubekymret mellem kromatik, bitonalitet og rent 
modale/tonale afsnit. Alligevel er stil aldrig et problem, 
fordi musikkens egenvillige fremdrift er så 
indiskutabelt overbevisende. Ikke at musikken prøver 
at overbevise mig om noget som helst. Den er, som 
den er, følger sine egne love og indskydelser, 
uforstyrret af omverdenen og komponistens sjælelige 
rørelser. Sig selv nok, men åben og indbydende.”  

Da Jersild i 1999 fik Carl Nielsens Mindelegat, udtalte 
komponisten Karl Aage Rasmussen bl.a. følgende: 
”Jørgen Jersilds livsværk er ikke omfattende, og det er 
måske, fordi hans musik er på jagt efter den særlige 
enkelhed og ubesværethed, der ikke er hurtige genveje 
til.” 
 

Pause 
 

Dinu Lipatti (1917-1950): Aubade, for blæserkvartet (1949). 

I. Prelude, II. Danse, III. Nocturne, IV. Scherzo 
 

Mange kender den alt for tidligt afdøde 
rumæner Dinu Lipatti som en af den 20. 
århundredes største pianister, men færre 
ved at han var en produktiv og original 
komponist. Han elskede blæsere, ikke 
mindst på grund af sin glæde ved musikkens 
klangfarver. Hans betydeligste værk for 
blæsere er hans sidste større komposition: 
Aubade (”Morgensang”), skrevet til 
dirigenten Paul Sacher, en af hans nære 
venner. Her sammensmeltes modernistiske 
impulser (Bartók, Stravinsky), en 
videreførelse af tysk post-romantisk 
kromatik og træk fra rumænsk folkemusik.  

I 2019 udgav V Coloris albummet Dinu Lipatti – Complete Work for Wind Instruments med 
tilhørende dokumentar og genudgivelse af nodematerialet.  

Claude Monet: Skovsti 

Pablo Picasso: Aubade 

https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl_Nielsens_Mindelegat&action=edit&redlink=1


Paul Hindemith (1895-1963): Kleine Kammermusik for blæserkvintet, op. 24 no. 2 (1922). 

I. Lustig, II. Walzer, III. Ruhig und einfach, IV. Schnelle Viertel – frei, V. Sehr lebhaft 

Hindemith forsøger bl.a. med dette værk at give begrebet kammermusik en ny betydning, frigjort 
fra den senromantiske, udtryksfulde musik. Først kommer en rask march, anført af klarinetten, 
følger en ironisk vals med hornet i centrum – der hele tiden begynder forfra! Den ”rolige og enkle” 
tredjesats er hvad titlen siger, ikke en Brahms-agtig følelsesstudie. Fjerde sats kan måske være med 
til at forklare hvorfor dette værk var et af jazzsaxofonisten Charlie Parkers yndlingsstykker. Vi 
slutter med en dansende finale der ikke er langt fra Bartók.  

 

 
 

 

 

 

 

Koncerterne i Kammermusikforeningen af 1887 støttes af: 
 
Augustinus Fonden 
Knud Højgaards Fond 
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond 
Københavns Kommune 
Lemvigh-Müller Fonden  
Solistforeningen af 1921 
William Demant Fonden 
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond 

Paul Klee: Markedsmusik 


