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Olga Nikolskaja-Heikkilå, sopran

Nikolai Rimski-Korsakov
A. K. Tolstoi
A. K. Tolstoi
A. Pushkin

C6sar Cui
A. Pushkin

A. Pushkin

Alexander Borodin
A. Borodin

Modest Mussorgskij
M. Mussorgskij

Aleksandr Borodin

Mili Balakirev
M. Lermontov

C6sar Cui
V. N e m i rov itj - Da ntj e n ko

Alexander Borodin
L. Mei/ H. Heine

Modest Mussorgskij
L. Mei / Tøros Shevtjenko

Thomas Dar6lius, klaver

3eonqe )KaBopoHKa neHbe Op. a8ft (Højere er lærkens sang)
He eerep BeR c Bbrcorar Op. 48/2 (Det er ikke vinden, blæser ind fra højden)
fl aepo: n nrc6nru Op. 8/6 (1870) (Jeg tror, han elsker mig) (å Balakirev)

XenaHøe Op. 57 /25 (@nske)

L{apcxocenucKaf, craryn Op. 57117 (Zar-landsbyens statue)

Oanuu:rsaR Hora (Falsk tone) (å Musorgski)

Kosån (Ged) (å Borodin)

Scherzo, for solo klaver

flecun sonoroil pur6xr (Guldfiskens sang)

KocHynacu R qBerKa Op. a9lL (Jeg rørte blomsten)

Orpaeoå no.nHbr Moh necHh (Forgiftede er mine sange) (å Cui)

fonax (å Rimski-Korsakov) (Gopak)

PAUSE
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Modest Mussorgskij
N. Grekov l4e rur, aaåa4ovxa? (Hvor er du, lille stjerne?)

MiliBalakirev
A. Homokov Cnrl (Sovl)

Modest Mussorgskij
A. K. Tolstoi fopxranr rxxo rerera 4yua xe6ecarvrr (Sjælen stille fløj på himlen)

Nikolai Rimskl-Korcakov
A. Pushkin
A. Koltsov

Alexander Borodin
A. Borodin

Nikolai Rimski-Korsakov
A. Pushkin
A. K. Tolstoi

Ha xonanax fpyznn Op. 3la (På Georgiens bakker)
llnexreulrcu porofi, conoaefi Op.2l2 (Fortryllet af rosen synger nattergalen)

B moxacrupe (l klostret), for solo klaver
Mope (Havet)

Pe4eer o6aaxoe Op.4213 (Det tynder ud i skyernes flyvende kæde)

,Qpo6nrcn, n nreqer n 6punxer eonna Op. 4SltlEn bølge brydes)



De Fem, Den mægtige håndfuld eller Den mægtige lille gruppe
(rus. ruoryvan xyqKa, Mogutsjaja kutsjka)

er et tilnavn på en gruppe på fem nationalromantiske russiske komponister. Gruppen blev dannet mellem 1856

og 1862 i Sankt Petersborg, og initiativtager var komponisten Milij Balakirev. Tlnavnet fik den sandsynligvis i 1857

af den russiske kritiker Vladimir Stasov.

Medlemmer af gruppen var

. Mili Balakirev (1837-1910) optrådte fprste gang som pianist i Sankt Petersborg 1855, og i 1862 grundede

han under storfyrsttronfølgerens protektorat en gratis musikskole; han ledede denne såvel som det >Russiske

Musikselskabcs koncerter, indtil han 1872 trak sig helt tilbage til privatlivet. Balakirev hører til den >nyrussiske

skole<, der har modtaget impulser fra Liszt og til dels fra Wagner og i øvrigt har tilknytning til folkemusikken. Han

er en af de betydeligste repræsentanter for denne skole, en fin og kyndig musiker, der navnlig har sin styrke i den

tematiske udarbejdelse.
. Aleksandr Borodin (1833-1887) var komponist, læge og kemiker. Borodin var først lektor og siden

professor ved universitetet i Skt. Petersborg og komponerede i sin fritid. Hans produktion er sparsom og omfatter
3 symfonier og andre orkesterværker, lidt kammermusik og klavermusik og operaen Fyrst lgor.

. C6sar Cui (1835-1918) var russer af fransk og litauisk afstamning. Hans profession var som officer i hæren

og lærer i befæstninger, hans avocational liv har særlig betydning i musikhistorien, idet han var en komponist og

musikkritiker. Cui komponerede i næsten alle genrer af sin tid, med den klare undtagelse af symfonien og det
symfoniske digt (i modsætning til sine landsmænd Balakirev, Borodin, Mussorgsky og Rimsky-Korsakov). Sange

udgør det største antal værker af Cui, disse omfatter et par vokal duetter og mange sange for børn. Flere af hans

sange findes også i versioner med orkesterledsagelse, herunder hans Bolero, Op. 17, som var dedikeret til
sangerinden Marcella Sembrich.

. Modest Mussorgskij (1839-1881) var en komponist og pianist. Hans hovedværk er nok operaen Boris

Godunov; men måske nåede Mussorgskij faktisk sit højeste niveau i sine sange og i klaverværket

Udstillingsbilleder, især kendt under sin engelske titel "Pictures at an Exhibition" og ligeledes bedst kendt i

Maurice Ravels udgave for symfoniorkester. Udstillingsbilleder var inspireret af en mindeudstilling for
Mussorgskijs ven, den danske maler, Victor Hartman.

. Nikolaj Rimskij-Korsakov (1844-1908) var fascineret af folkemusik og fyldte sin egen musik med farverige

rytmer og friske, muntre melodier. En af de mest indflydelsesrige russiske komponister, der først gjorde karriere i

flåden. Han har skrevet en del orkestermusik og 15 operaer, hvorfra mange orkesteruddrag er blevet særdeles

populære, bl.a. "Humlebiens flugt" fraZarZaltan og symfoniske digte, navnlig Sheherazade. Han fuldførte og

instrumenterede flere ufuldendte værker af Borodin og Mussorgskij, mest kendt af hans bearbejdelser er Boris

Godunov.



Olga Nikolskaja-Heikkilå
- finsk-russisk sopran.
Efter studier hos Anssi Hirvonen på Sibelius Akademiet i Helsinki, hvorfra hun har en bachelorgrad,
blev hun i 2010 optaget på Opera Akademiet i København, hvor hun studerer hos Susanna Eken og

Christen Stubbe Teglbjærg. Hun har deltaget i mesterklasser med bl.a. Anne Margrethe Dahl (DK)

og Mikael Eliasen (US) og Teresa Berganza (ES).

Hun har sunget adskillige lied-koncerter i Finland og optrådt ved de større finske musik-festivaler,
samt sunget sopran-solist partierne i bl.a. Handels Messias, Rossini's Petite Messe Solennelle, J.S.

Bachs Kantate 51 og John Rutters Requiem. I 2009 var hun pristager ved den finske
sangkonkurrence Kangasniemi Music Festival, og vandt 3.pris i den nationale sangkonkurrence i

byen Lappeenranta i Finland.

Thomas Darelius
født 1962, studerede på Det jyske Musikkonservatorium i Århus fra 1979-87 hos docent Knud E. Sørensen, og

debuterede fra solistklassen i 1987 med opsigtsvækkende anmeldelser. Fra 1988 til 1989 studerede han på

Statskonservatoriet i Moskva hos den berømte pianistinde Tatjana Nikolajeva. Han har markeret sig som finalist
og pristager ved 2 pianistkonkurrencer. Siden 1990 er han ansat på Det kgl. danske Musikkonservatorium som

repetitør og akkompagnatør for de unge sangstuderende. Er desuden flittigt brugt som russisk sprogcoach for
sa ngere.


