
Aarhus Universitetsforlag

Finlandsgade 29

8200 Aarhus N

tlf. 53 55 05 42

unipress.dk

Når musikken fortæller. En koncertfører til 75 klassiske værker 

indskriver sig ikke bare i den traditionelle ”koncertfører”-genre. 

Faktisk er det lykkedes for bogens forfatter – Leif V.S Balthzersen 

– at forny denne ellers veletablerede genre. Ikke bare fordi han 

med sin store erfaring inden for området udførligt behandler og 

analyserer et næsten monumentalt antal klassiske musikværker 

i sin nye bog, men fordi han undervejs både direkte og indirekte 

inviterer læseren til selv at lytte videre på digitale platforme som 

YouTube og Spotify – og live i koncertsalene! Selvfølgelig med 

gode råd og tips til, hvilke klange, rytmer og instrumenter vi skal 

lytte efter, så de velklingende værkers fortællinger om alt fra 

havfruer over rumrejser til Shakespeares Hamlet står frem som 

levende billeder.

 

Det giver bogen en nærmest intertekstuel og algoritmisk 

komposition, hvilket lyder som en bog lige til tiden, selv om 

den faktisk vækker mere end 200 års musikhistorie til live. Leif 

Balthzersen holder værker af genier som Beethoven, Vivaldi, 

Mozart og Berlioz op imod hinanden og arrangerer sin fortælling, 

så hvert enkelt musikstykkes særlige karakteristika træder 

tydeligt frem. Efterhånden opstår der så en større og samlet 

fortælling om den klassiske musiks vildt varierede fortællemåder 

og tematiske tilgange, som kan åbne vores ører for klassisk 

musik på nye måder.

OM FORFATTEREN
Leif V.S. Balthzersen er mag.art. i musikvidenskab og holder 

særdeles meget af at formidle musik til mange forskellige 

målgrupper. Han bliver hyret til foredrag i hele landet, har udgivet 

bøger om Mozarts operaer og Richard Strauss’ orkestermusik og 

skriver løbende programnoter mv. for de danske orkestre samt 

Den Jyske Opera og Det Kongelige Teater.
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