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nini Julia Bang (øverst) og Loa Carlslund står for den sensuelle og fysiske del af operaen Andersens duende. Foto: Jeppe Rohde nielsen
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KlassisK: Der er ikke så langt 
fra barokkens trio-sonater til 
fader Haydns klavertrioer. 
Og dog: en langt højere grad 
af frihed og fylde i den tema-
sættende klaverstemme er 
oftest særdeles hørbar, bl.a. i 
det første værk ved eftermid-
dagens koncert med Eskær 
Trioen, Haydns "Klavertrio 
i g-mol" fra 1793. Elegant, 
knitrende og munter dan-
sant i ydersatserne, og som 
passende kontrast, en rolig 
og reflekterende adagio-sats. 
Klaveret spiller hovedrol-

len, markerer sig tydeligt, og 
Charlotte Thaning forstod så 
flot at påtage sig dette styk-
ke "arbejde", loyalt fulgt af 
de to strygeres akkompagne-
ment. Men det må indrøm-
mes, at Eskær-trioens særde-
les håndfaste tilgang til vær-
ket fik noget af elegancen og 
poesien til at fordufte. Især i 
tredjesatsen syntes strygerne 
at erobre terræn med en for-
ceret og voldsom effekt til re-
sultat.

Det kraftfulde og tempe-
ramentsfulde passer me-
get bedre til Brahms. Hos 
ham er de tre instrumenter 
i høj grad ligeværdige med- 

og modspillere, måske net-
op mest hørbart i store dele 
af "Klavertrio nr. 2 i C-dur", 
opus 87 fra 1882. Her tager vi-
olin og cello têten, men kla-
veret lader sig nu ikke bare 
koste rundt med. Det finder 
hurtigt sin egen stil, og i næ-
sten duel-agtig form dystes 
der på tema- og melodi-hit-
tepåsomhed. Ekspressivt og 
dramatisk er det, men igen 
blev den overgearede styr-
ke og volumen, som trioen 
spiller med, medvirkende til 
at nuancerne i værkets op-
bygning og i tematikken gik 
fløjten, fra førstesatsens "alle-
gro moderato", henover an-

dantens iltre midterstykke 
til de to sidste satsers næsten 
symfoniske ekspressivitet. Til 
gengæld var det en fornøjel-
se at lytte til de tre musike-
res evne til at skabe variation 
i de enkelte satsers indre liv.

Koncerten afsluttedes med 
Mendelsohns "Klavertrio nr. 
1 i d-mol" opus 49, skrevet i 
1839, om hvilken Schumann 
skrev: "En elskelig kompo-
sition, som også vil glæde 
fremtidens børn og børne-
børn". De fyldte søndag ef-
termiddag den akustisk sær-
deles velegnede sal i Oden-
se Valgmenighedskirke, og 
kunne sikkert alle bekræfte 

Schumanns vurdering. D-
mol-trioen er et stykke char-
merende, melodiøst og skær-
sommernatsagtigt musik, ja 
elskeligt. Klaveret spiller her 
en væsentlig rolle med violin 
og cello som tro væbnere, de 
er med på legen. De sang-
bare temaer stod markant 
frem, hvilket må tilskrives 
Julie og Emilie Eskærs samt 
Charlotte Thanings gedigne 
fornemmelse for den go-
de melodi, men så sandelig 
også Mendelsohns tæft for 
det melodiøse. Scherzoens 
alfemylder og midsommer-
mystik skabte fin kontrast til 
andensatsens inderlige sang, 

og med den tempofyldte fi-
nalesats blev der sat et efter-
trykkeligt punktum for en 
helstøbt fortolkning af dette 
værk. En i sandhed klassisk 
klassisk koncert. 

Den elegante, den ekspressive og den elskelige
Eskær trioen med tre klassiske værker hos Kammermusik Odense.

KlassisK

,,,,,,
Odense Valgmenighedskirke, 
søndag 10. februar 2019. 
Eskær TrioEn: Julie Eskær, 
violin, Emilie Eskær, cello, og 
Charlotte Thaning, klaver. 
ArrAngør: Kammermusik 
Odense.
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