
Konsert på HL-senteret med altsangerinne Irene 

Wallner fra Wien  
 

HL-senteret og Den Østerrikske Ambassade presenterer sanger av komponister 

som ble forfulgt av nazistene 

Den 26. november minnes vi for 70. gang at 532 norske jøder fra Oslo ble 

deportert til utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau. HL-senteret og Den 

Østerrikske Ambassade arrangerer i den anledning en konsert med altsangerinne 

Irene Wallner fra Wien.  

 

Konserten skal arrangeres den 21. november kl. 18 på HL-senteret. Irene Wallner 

blir akkompagnert på piano av Andrea Linsbauer og skal framføre sanger av fem 

jødiske komponister som ble forfulgt av naziregimet eller som måtte emigrere: 

 

Walter Arlen, født 1920 i Wien, klarte å flykte fra Wien til slektninger i USA i mars 

1939. Han studerte hos komponisten Leo Sowerby i Chicago. I 28 år jobbet han som 

musikkritiker for Los Angeles Times. Videre  grunnla han Loyola Marymount Universitys 

Music Department og han fikk undervisningsoppdrag fra flere amerikanske 

universiteter. Etter 1986 viet han seg igjen i økt grad til komponeringen. I 2008 mottok 

han hederstegnet i gull for fortjenester fra republikken Østerrike. Han testamenterte sin 

samling av håndskrevne komposisjoner for fortrinnsvis sang og piano, korrespondansen 

med Jean Sibelius og Charles Haubiel og en fotosamling med familiebilder til 

Wienbiblioteket i rådhuset i Wien. Walter Arlen bor i dag i Los Angeles og er 92 år 

gammel. 

 

Viktor Ullmann ble født 1898 i Cieszyn. Den gang tilhørte byen den østerrikske delen 

av habsburgernes monarki, i dag er den delt mellom Tsjekkia og Polen. Han gikk på 

gymnaset i Wien og begynte å studere juss og komposisjon hos Arnold Schönberg etter 

sin innsats som soldat i andre verdenskrig. 1919 dro han til Praha hvor han virket som 

kapellmester på Prahas Neues Deutsches Theater under direktør Zemlinsky. Senere, 

etter noen års opphold i Zürich og Stuttgart, virket han som musikklærer og journalist. 

Mens han på 1920-tallet tydelig orienterte seg etter Schönberg, fant han på 1930-tallet 

fram til sin egen og personlige komposisjonsstil. Ullmann flyktet allerede i 1933 fra 

Stuttgart til Praha for å slippe unna nasjonalsosialistene. I 1942 ble han deportert til 

konsentrasjonsleiren Theresienstadt, der han til tross for sult og dagligdagse problemer 

sørget for et rikt musikalsk liv og der han komponerte mer enn noen gang før. Den 16. 

oktober 1944 ble han deportert til Auschwitz, hvor han ble drept i gasskamrene kort tid 

etter ankomsten.. Mens en del av hans tidlige musikalske verker er savnet, er hans 

omfangrike produksjon fra perioden i Theresienstadt, deriblant klaversonater, sanger, 

en strykekvartett, et melodrama og en opera, nesten bevart i sin helhet. 



 

Erich Zeisl ble født i 1905 og faren hans eide en kafé i Wien. Etter sin fullførte 

utdanning på musikkakademiet i Wien jobbet han som klaverlærer samtidig som han 

komponerte. Etter at Østerrike ble innlemmet i nazi-Tyskland og etter pogromnatten i 

november emigrerte han i 1938 til Paris, og i 1939 bosatte han seg i USA. I Hollywood 

komponerte han på oppdrag sanger for filmproduksjoner og i tillegg jobbet han som 

klaverlærer i Los Angeles hvor han døde av hjerteinfarkt i 1959. Hans musikalske 

produksjon omfatter i hovedsak sanger, som han har skrevet flere hundre av, balletter 

og kammermusikk så vel som kormusikk og operaer. 

 

Erwin Schulhoff ble født i Praha i 1894. Etter Antonín Dvořáks anbefaling kunne han 

allerede som syvåring begynne med klaverundervisning og som tiåring begynte han på 

konservatoriet i Praha. Han fortsatte pianoutdanningen sin i Wien, Leipzig og Köln. Etter 

sin innsats som soldat i første verdenskrig jobbet han som klaverlærer og frilansmusiker 

i Berlin, senere som konsertarrangør og pianist i Praha. Han interesserte seg for alle 

avantgardens retninger, for dadaisme og jazz. Etter nasjonalsosialistenes 

maktovertagelse ble hans verk forbudt i Tyskland som ”entartete Kunst”, degenerert 

kunst.  Etter 1939 og allerede da han var bosatt i Ostrava kunne han bare overleve som 

jazzmusiker under pseudonym. Fra 1930-tallet av henvendte han seg i økende grad til 

den sosialistiske realismens estetikk, han skrev kampsanger og viet komposisjoner til 

spanske frihetskjempere. Som overbevist kommunist ønsket han å flytte til 

Sovjetunionen med familien. Etter at han hadde mottatt det sovjetiske statsborgerskapet 

i mai 1941, og etter at han hadde fått gyldige innreisepapirer, overfalt den tyske 

wehrmacht Sovjetunionen. Da Tyskland erklærte krig mot Sovjetunionen, ble Schulhoff 

plutselig et fiendtlig lands borger. Han ble internert i Praha og så deportert til leiren for 

andre lands borgere på Wülzburg ved Weißenburg i Bayern, hvor han døde den 18. 

august 1942 på grunn av underernæring, utmattelse og sykdom. Med hans død mistet 

den nye musikken en av sine mest eksperimentelle og radikale personligheter. 

 

Erich Wolfgang Korngold ble født i 1897 i Brno, den gang Østerrike-Ungarn og det som 

i dag er Tsjekkia. I Wien gikk han for å være et mirakelbarn og vakte allerede som 

elleveåring oppmerksomhet med sine komposisjoner. Kjente musikerpersonligheter 

som Bruno Walter, Wilhelm Furtwängler eller Richard Strauß iscenesatte hans 

ungdomsverk. På 1920-tallet var han Østerrike og Tysklands mest spilte 

operakomponist ved siden av Richard Strauß. 1934 dro han etter en invitasjon fra Max 

Reinhard til Hollywood for å arrangere filmmusikken til Midsummer Night’s Dream. I de 

påfølgende 12 år, fram til 1946, laget han musikken til 19 filmer som filmkomponist for 

Warner Brothers. To ganger, i 1937 og 1938, mottok han en Oscar for beste filmmusikk. 

Da Østerrike ble innlemmet i Hitler-Tyskland, oppholdte han seg i Hollywood. Takket 

være sine kontakter kunne han hente sin familie og sine foreldre fra Østerrike til USA. 

Etter 1946 forsøkte han uten nevneverdig suksess å finne tilbake til den klassiske 

orkestermusikken. Korngold havnet mer og mer i glemmeboken. For 55 år siden, den 

29.11.1957, døde han i Los Angeles. Først etter at hans verk ble offentliggjort på nytt i 

USA i 1972, opplevde hans komposisjoner en renessanse. 



 

Irene Wallner fra Wien studerte instrumental- og sangpedagogikk og solosang ved  

universitetet for musikk og scenekunst i Wien. Hun kan vise til en lang rekke 

opptredener som altsolist innenfor rammene av kirkemusikk, konserter og sangkvelder 

med blant annet Niederösterreichische Tonkünstler, Junge Philharmonie Wien, David 

Lutz, Charles Spencer og mange flere i konserthuset i Wien, ved Brucknerfest i Linz, på 

jødisk museum i Wien, i Wiener Stephansdom og andre steder i Østerrike, Tyskland og 

Italia. Takket være exil.arte, det østerrikske koordineringsstedet for eksilmusikk, 

begynte hun å beskjeftige seg med sanger av komponister som ble forfulgt av 

nasjonalsosialistene. 


