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G. BIZET
L’arèsienne Süit
I. Prèlude: Allegrodeciso-Andantino
II. Minuetto: Allegro giocoso
III. Adagietto
IV. Pastorale: Andante sostenuto assai
V. Intermezzo: Andante moderato ma con mato
VI.Farandole: Allegro deciso

Yalçın Adıgüzel
şef / conductor

4 Kasım 1959'da Bakü’de besteci Vasif Adıgozalov'un
ailesinde doğdu. Ünlü bir müzik hanedanının üçüncü neslinin
temsilcisidir. 8 yaşında Konservatuardaki Özel Müzik Okulu'nda
(A. Kopelevich ve B.Guslitser) piyano eğitimi almaya başladı.
1982Azerbaycan
Devlet
Konservatuarı
Üzeyir
Hacıbeyov (Profesör R. Atakishiyev ) adına piyano fakültesinden
mezun oldu. 1983 – 1984 Taşkent Devlet Konservatuarı Opera
ve Senfoni Şefliği Fakültesi'nde okudu (profesör K. Usmanov).
1984 – 1989, Leningrad Konservatuarı Opera ve Senfoni Şefliği
Fakültesi'nde (Profesör İlya Musin ) okudu.1990 – 1992, Viyana
Müzik ve Sahne Sanatları Akademisi'nde okuyan Azerbaycan'ın
ilk temsilcisiydi .
1991-1993 yıllarında şef, Avusturya hükümeti ile ortaklaşa
düzenlenen "MOZART-festivals" sanat yönetmeniliğini yaptı.
Azerbaycanlı ve Avusturyalı bestecilerin eserlerinin dünya
prömiyerleri üç festivalde gerçekleşti. 1993 - "Yılın En İyi Şefi"
kategorisinde birincilik ödülü ("Humay" ödülü).
1994 – ASSO'nun yurt dışında ilk bağımsız turunu yapan
orkestra, sezonu İstanbul Konser Salonu "Cemal Rashit Rey" de
iki konserle açtı ve Antalya'daki antik Aspendos Amfi
Tiyatrosu'nda 7 bin dinleyicinin katılımıyla sahne aldı. Orkestra
şefliği döneminde Azerbaycanlı bestecilerin 40'ın üzerinde
dünya prömiyeri ve 50'nin üzerinde konser gerçekleştirdi.

1998-2000 - Devlet Radyo Senfoni Orkestrası şefi - Rusya
Televizyonu.
2007 – "Azerbaycan Sympho-Mugam" projesinin sunumu
gerçekleşti. "Trio Karabağ" ile birlikte Brezilya, İtalya,
Lüksemburg
,
Türkiye
,
Çin, Vietnam , Letonya , Ukrayna ve Beyaz Rusya'da konserler
düzenlendi .
2011 – Giovanni Pacini'nin Ağıtı'nın dünya prömiyeri
Sicilya'da gerçekleşti. Bu etkinlik, bestecinin mirasını
geliştirmede büyük bir başarıydı.
Maestro
Adigezalov'un
yorumu
övgünün
ötesindeydi. Azeri şef Della Camerata Polifonica Siciliana
korosunu ve orkestrasını nefes kesici bir sadelikle yönetti ve
müzisyenleri kendinden emin bir şekilde kendisine
çekti.Zengin puanı okumak anlamlıydı ve oldukça duygusaldı
Maestro Adigezalov'un şefliği muhteşemdi. Müziğin
özünü kavradı ve bestecinin zor üslubuna girdi. Gerçek
sanatsal beceri konusunda bir dersti.
12 Mayıs 2014 - İtalyan amfi tiyatro Arena di Verona'da 10
bin seyircinin katılımıyla Azeri bestecilerin eserlerinden
oluşan bir senfoni konseri düzenlendi.
2018 – Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Fonu
himayesinde kurulan ve Türkçe konuşan altı ülkeden
müzisyenlerden oluşan "Dede Korkut" oda orkestrasının
sanat yönetmenliğini yaptı .
ve Orkestra Türkiye , Azerbaycan ve Finlandiya şehirlerinde
turne gerçekleştirdi.
Şubat 2020 – Moskova tiyatrosu Helikon Opera'da L.
Vainshtein'in "Cinderella" operasının prodüksiyonunun
müzik direktörlüğünü yaptı.
Yalçın Adıgüzel dünyanın en iyi konser salonlarında ülke
kültürünü temsil eden ilk Azerbaycanlı müzisyendir.

Erten Deniz İspir “ piyano / piano ”
Solist / soloist
Müzisyen bir ailede dünyaya gelen Deniz, solist olarak ilk
çıkışını 14 yaşında yaptı. O zamanlar Doğuş Çocuk Senfoni
Orkestrası ile Avrupa ve Türkiye turlarına katılıyordu.
Türkiye'de ve yurtdışında düzenli olarak senfoni orkestraları ile
solist olarak konser vermeye devam eden ve 2009 yılından
itibaren Hollanda Filarmoni Orkestrası, Yaroslavl Filarmoni
Orkestrası, Dnipropetrovsk Filarmoni Orkestrası, İzmir Devlet
Senfoni Orkestrası, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası,
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Anadolu Üniversitesi
Senfoni Orkestrası, Betuws Senfoni Orkestrası gibi
orkestralarla
konserler
veren
Deniz,
uluslararası
performansları arasında 2019 yılında Hollanda Filarmoni
Orkestrası ve şefi Marc Albrecht ile işbirliği yaptı.
Moskova Konservatuarı Büyük Salon ve Küçük Salon,
Wiener Konzerthaus, Essen Filarmonie, Beethovenhalle,
Muziekgebouw aan 't IJ ve diğerleri gibi dünyanın en önemli
salonlarından bazılarında konserler verdi.

Müzik hayatı boyunca Shlomo Mintz, Hagai Shaham,
Mincho Minchev, Cihat Aşkın, Suna Kan, Itzhak
Rashkovsky, Ani Schnarch, Svetlin Roussev, Alexander
Markov, Sergey Kravchenko, Natalia Prishopenko, Liviu
Prunaru, Simone Lamsma ve Ilya Grubert gibi seçkin
kemancılardan öğrenme ayrıcalığı bulmuştur.
Deniz, 2019 yılında Grazyna Bacewicz Uluslararası Keman
Yarışması'nda finalist, 2014 yılında İlhan Özsoy
Uluslararası Keman Yarışması'nda ikincilik, 2012 yılında
Rodos Uluslararası Keman Yarışması'nda ikincilik, 2008
Gülden Turalı Keman Yarışması'nda mansiyon ödülü sahibi
olmuştur.
Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuar Lisesi'nden
mezun olduktan sonra 2014 yılında davetli olarak
Moskova
Çaykovski
Konservatuarı'na
Sergey
Kravchenko'nun sınıfına girdi. Ancak lisans eğitimini
Amsterdam Konservatuarı'nda seçkin kemancı Ilya
Grubert'in sınıfında tamamladı ve yüksek lisans eğitimini
sürdürmektedir.
Deniz, Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV), Hollanda Ulusal
Müzik
Enstrümanları
Vakfı
(NMF)
tarafından
desteklenmektedir. Aktif konser yaşamına, NMF
tarafından 2021 yılında cömertçe kullanımına sunulan,
Nicola Lupot tarafından 1808'de yapılan keman ile devam
etmektedir.

Ernest Chausson (1855 – 1899)
Fransız besteci, önce hukuk öğrenimi yapmış, sonra Paris
Konservatuvarı’na girerek J.Massenet ve C.Franck yanında
müzik bilgisini genişletmiştir. Yaratıcılığını etkileyen özellikle
R.Wagner ve öğretmeni C.Franck olmuştur. Bisiklek kazası
sonucu ölen besteci çok eser bırakamamış, kalanlardan
bazıları yaşamlarını sürdürmüştür. Bunlar keman ve orkestra
için “Poeme , Viviane” adlı senfonik şiir, “Leylak Bahçeleri”
adlı bale müziği ve bir “Senfoni”.
Chausson’un, verimi üç kısıma ayrılabilir: 24 yaşında Paris
Konservatuvarı’na Massenet’nin öğrencisi olarak girdiği
18797dan 18867ya kadar müzik dili öğretmeninin etkisinde
yavaş yavaş gelişmiş, Wagneroperalarını izlemiş, biçimli
melodik çizgilerle, zarif armonilerle , müziğin derinliğinden
çok canlı ve sevimli tarzını yansıtmıştır. İkinci dönemde ise
Paris’in entelektüel çevresi etkisinde kalmış, dramatik
yoğunluğa yönelmiş, bu arada kendi özgün anlatımında
zaman zaman şüpheye düşmüştür. Yaşam hakkındaki özel
düşüncelerini yansıttığı Kral Arthus Operası ile 1886’dan
1895’e kadar uğraşmış, soylu eseri Op. 20 Senfoni’yi ve Op.21
Konçerto’yu bestelemiş ve bu iki önemli eserende de
Franck’ın eleique (dönüşlü, dönemsel) formunu, çok
modülasyonlu yazısını ve içerikte yoğun lirizmi kullanması
yanında yeni yollarda denemiştir. Chausson’un üçüncü
peryodu ise 1894’te babasının ölümünden sonra başlayan,
sembolist şairlerle işbirliği yaptığı, hayranlık duyduğu arkadaşı
Debussy’nin etkisinde kaldığı, Turgenyev, Dostoyevski ve
Tolstoy gibi Rus yazarlara yöneldiği, Turgenyev’in kısa bir
öyküsünden esinli en tanınmış eseri Op.25 Poème’i yazdığı
dönemdir.

E. Chausson
Poeme

Bestelerinde Franck’ın etkisi sezilen Chausson’un eserleri
arasında en çok tanınanı, pek çok şarkısı yanında, 1896’da
yazılan Op.25 Poème (şiir) olmuştur.Ünlü Belçikalı kemancı
Eugène Ysaye’ye ithaf edilen ve ilk kez Paris’te 4 Nisan 1897’de
seslendirilen Poème, Alman eleştirmenlerce duygusallıkta çok
aşırıya kaçmakla suçlanmış; ancak bir konçerto ciddiliğindeki
bu eser Latin ülkelerinde başarı kazanmıştır.
Teknikten çok, şiirsel yapı ve duygusal yoğunluk gözetilen
eserde birçok bestecinin etkisi sezilir.Saint-Saëns’ın tekniği ve
güçlülüğü, Franck’ın ruhsal derinliği, Wagner’in duygulara
seslenme stili, ilk öğretmeni Massenet’nin uzun cümleleri ve
uçucu tınısı.Mi bemolMajör tonda ve 3/4’lük ölçüde, sakin,
ağırbaşlı ve gizemli bir açılıştan (Lento e misterioso) sonra
rapsodi biçiminde, bazen yükselen, bazen yatışan melodik ve
tutkulu yapısıyla Poème , birçok ünlü kemancının
repertuvarına girmiştir.Sona doğruyumuşak ve hülyalı
atmosfer 3/8’lik ölçüde heyecanlı bir havaya bürünür.
(Süre 15’)

Maurice Ravel (1874 – 1937)
Fransız bestecsi, Debussy ve Satie yanında 20. Yüzyıl
Fransız
müziğininbaşlıcı
devrimcilerindendir.
Paris
Konservatuvarı’nda Faurè’ninöğrencisi olarak eğitim görmüş,
1901 yılında Roma Ödülü ikinciliğini kazanmıştır. Genç
yaşında Debussy etkisinde kalmış, izlenimci okulun davranış
ve prensiplerini 18. Yüzyıl Fransız müziği etkileriyle
birleştirmiş, işçiliğindeki titizlik ve anlatımdaki soğukkanlılık
bakımından bakımından bir klasikçi olarak ün yapmıştır. 1901
yılında Debussy etkisinde yazmış olduğu “Jeux d’Eau – Su
Oyunları”, o yıllara kadar empresyonizmin prensiplerini henüz
piyanoya uygulamamış ve piyano müziğinde çığır açıcı
yapıtlarını henüz vermemiş olan Debussy’yi ilgilendirmiştir.
Ravel, piyano müziğinde Liszt’in, orkestra müziğinde çığır açıcı
yapıtlarını henüz vermemiş olan Debussy’yi ilgilendirmiştir.
Ravel, piyano müziğinde Liszt’in, orkestra müziğinde ise
Rimski – Korsakof’un izleyicisi olarak tanır. 1928 yılında
Amerika’ya gitmiş, caz müziği ile ilgilenmiş , bu ilgiyi piyano
konçertolarında yansıtmıştır. Aynı yıl kendisine Oxford
Üniversitesi fahri müzik doktorluğu verilmiş, 1934 yılında
Fontainebleau’daki Amerikan Konservatuarı’nın yöneticiliğine
getirilmiştir. Hastalığı yüzünden bu görevi sürdürememiş,
1937 yılında bir beyin ameliyatı sonucunda ölmüştür.
Yukarıda adı geçen başlıca yapıtları: “L’Heure Espagnoie –
İspanyol Saati” ve “L’Enfant et les Sortilèges – Çocuk ve
büyücüler” adlı operalar, “Daphnis et Chloè” adlı bale müziği,
orkestra için “Rapsodie Espagnoie”, “Bolero”, “La Vaise”,
piyano için “Miroirs”, “Gaspard de la Nuit”. Önce piyano için
yazdığı, sonra orkestra için düzenlediği; “Le Tombeau de
Couperin’in Mezarı”, “Ma Mère l’Oy – Kaz Ana”. Yaylı dörtlü,
keman ve piyano için sonat, keman ve viyolonsel için sonat,
keman ve orkestra için “Tzigane”.

M. Ravel
Tzigane
Ravel, keman sonatına ithaf ettiği Hèlène Morhange’a
kemanıyla birlikte Paganini’nin 24 Kaprisi’ni de alarak acele
gelmesini yazar. Kemancı anılarında, teknik güçlerle dolu bu
kaprislerin başına bir iş açmasından korkarak geldiği Ravel’in
evinde, daha şeytani bir şeyle, Çigan ile karşılaştığını anlatır.
Gerçektende en usta kemancıların bile çekinerek
yaklaştıkları, bittikten sonra da derin bir nefes aldıkları bu
eser, eleştirmenlerin gözünde “sadistçe hazırlanmış
tuzaklarla doludur ve “büyüleyici parlaklıkta kadanslar, ipek
yumuşaklığında ikili üçlü triller, kesin armonik sesler,
pizzicato’lar, tiz seslerin bir havai fişek gibi patlayışı ve bütün
bunların ustaca uyumu içinde solist doğaçtan (emprovize)
çalar gibidir.
İlk kısmı Lento’da uzun bir solo kadans, kemancıya sanki
bir flüt gibi uçarak çalgısının tüm olanaklarını gösterme fırsatı
verir. Bu ağır bölüm aynı zamanda, Çardaş’ın geleneksel ağır
bir başlangıcı Lassu’yu anımsatır.Kemanın bu resitatifinin ağır
ve törensel temasıSi bemol minör tonda, daha etkili, çigan
renkli ikinci bir temaya yol açar. İkililikten otuzikiliğe kadar
değişen nota değerleri, temponun kaçınılmaz değişimiyle,
esitando (kararsızca), rallentando (gecikerek) gibi talimatlarla
ve sonunda rubato’lu şekilde, yumuşak bir cümleye ulaşır.
Gittikçe canlanan ve ateşli bir hale gelen bölüm adeta
sabırsızlaşan, türlü tonalitelerde gezen motif, çigan tarzında
süslemelerle, sert uyumsuzluklarla (disonans) işlenir ve eser
parlak şekilde, kemancının virtüözlüğünü ispatlamasıyla sona
erer. (Süre 9’)

G. Faure (1874 – 1937)
Ariège’de doğan, dokuz yaşında Paris’te dini müziğe
önem veren Ecole Nidirmeyer’de öğrenimine başlayan
Fransız besteci Gabriel Urbain Faurè, 1861’de Saint-Saës’ın
öğrencisi oldu ve kompozisyon çalıştı. Lizst ve Wagner’in
eserlerini tanıdı. 1866-70 yılları arasında Rennes’de orgcu
olarak görev yaptı, 1870’deki Fransa-Prusya savaşına
gönüllü olarak katıldı ve dönüşünde Paris’teki çeşitli
kiliselerde org çaldı. Faurè’nin müziği, özellikle oda
müziğindeki from berraklığı ve dengeli anlatımla seçkinleşir.
Romantik başlangıcından, yaşlılığının ruhsal olgunluğuna
kadar tüm evrelerinde cüretkar olduğu kadarosjektifliğini
yitirmeyen Faurè, ülkesinde Debussy ve Ravel ile birlikte
Fransız müziğinin yenilikçilerinden sayılmasına karşın,
tonalitenin temel prensiplerinden de şaşmamıştır. Önceleri
klasik örnekleri izlemiş , sonraki oda müziğinde ise kısmen
serbest yapıyı tercih etmiş , süssüz anlatımla nüans
zenginliğini gözetmiştir. Yabancı müzik akımları, kapalı
çevresinde kalan Faurè’yi pek etkilememiştir. İlk önce
Berliöz, Chopin ve Schumann gençliğinin önemli kişileri
olmuş, olgunluk çağında Liszt, Wagner ve Debussy’nin çığır
açan müziklerinin etkisini hissetmiş, son günlerinde ise
Scnöberg, Bartók ve Stravinsky ona 20. yüzyılın yeni ritmini
iletmiştir. Tüm bunlara karşın Faurè kendi yolunda ilerlemiş,
tutucu ve geleneksel kalmıştır.

G. Faurè
Pavane
D’Indy’nin Alman senfonik klasisizmiyle Debussy’nin
emperesyonizminin yeniliği arasında denge kuran Faurè,
pek çok sahne, müziği oda müziği, 60’ı aşkın piyano parçası
ve Op.50 Pavane’i içeren altı orkestra eseri yazmıştır.
Pavane 1887’de, aslında orkestra eşliğinde isteğe bağlı
olarak koro için bestelenmiştir. Faurè’nin Kont Robert de
Montesquiou’dan istediği sözler, kendisine pembe renkte
Japon perşömen kağıdına yazılarak hemen iletilmiş ve eser
ilk kez koro eşliğiyle seslendirilmiştir. Ancak günümüzde
korosuz çalınan eserin, bizzat bestecisi tarafından askeri
bando için yapılan ama hiç yorumlanmayan uygulaması da
vardır. Faurè’nin, Debussy’nin Bergamasque
Süiti’nin
atmosferinde yazdğı Pavane, Diaghilev dahil birçok bale
yöneticisini bu eseri sahneye teşvik etmiştir. Ana
tonaliteden pek ayrılmadan, ancak dolanarak yansıyan
melodi, belirli bir gerilim yaratır.Bu sanki hayal alemine bir
yolculuk gibidir. (Süre 7’)

George Bizet (1838 – 1875)
Georges Bizet ve doğum adıyla AlexandreCésarLéopold, Paris yakınlarında, orta hâlli bir ailenin
çocuğu olarak doğdu. Tıpkı Mozart, Mendelsshon ve
Schubert gibi dahi bir çocuktu. Müzik yeteneğini amatör
bir müzisyen olan annesi keşfetti. Şan öğretmeni ve peruk
imalatçısı olan babası ile annesi ona ilk müzik eğitimini
verdiler. 4 yaşında nota okumayı öğrendi. 10. yaş
gününden birkaç gün önce Paris Konservatuvarına kabul
edildiğinde, konservatuvarın tecrübeli öğretmenleri bu
yetenekli öğrenciye ders vermek için yarışa girdiler. Öyle ki,
ünlü opera bestecisi Charles Gounod, ona ders vermek için
emekli olmaktan vazgeçti. Georges Bizet, Marmonotel
'den piyano, Pierre Zimmermann ve damadı Charles
Gounod'dan armoni, Fromental Halèyy’den kompozisyon
dersleri aldı. Bizet, konservatuvardan 1852'da piyano
dalında, 1855'te flüt org ve füg dallarında birincilikle
mezun oldu. 17 yaşında ilk senfonisini besteledi. Genç
besteciler için önemli bir ödül olan Roma Ödülü'nü
kazandı. Bu ödülün sağladığı burs sayesinde Roma'ya gidip
ekonomik endişeleri olmaksızın İtalya'ya seyahat etti ve
bestelerine ilham kaynağı olacak pek çok yer gördü, Don
Procopio operasını besteledi. Bizet'in piyano çalmadaki
ustalığı büyük piyanist ve besteci Franz Liszt de dahil olmak
üzere pek çok kişi tarafından ayakta alkışlanıyordu. Ancak
zamanla depresyona girerek kendi sanatsal değerini
sorgulamaya
başladı,
endişeleri
nedeniyle
bazı
projelerinden vazgeçti, bestelediği bazı operaları
yaktı.1860'ta Paris'e döndüğünde, annesinin ölümü onun
için büyük bir darbe oldu.

Roma Ödülü'nden gelen paranın da sonu geldiği için yoğun bir
çalışma temposuna içinde sanatsal değeri olmayan bazı
besteler yaparak ve özel ders vererek geçimini sağlamaya
çalıştı. Yetenekli bir piyanist olmasına rağmen bir besteci
olarak kariyerine zarar verir düşüncesi ile halk önünde
konserler vermekten kaçındı. Geçinme gayreti ile yaptığı
yoğun çalışması, besteci olarak kendini geliştirmesini
yavaşlattı. 1863'te İnci Avcıları operasını besteledi. Eserin
gösterimi başarılı geçtiyse de eleştirmenler tarafından yerden
yere vuruldu. 1866'da bestelediği ve 1867'de sahneye konan
Perth’li Güzel Kız operası ise hem halk hem de eleştirmenler
tarafından beğenildi. Sağlığı gittikçe bozulmakta olan Bizet,
1866 yazını Paris dışında bir yazlıkta geçirdi. Bu tatil sırasında
tanıştığı ve bir gönül ilişkisine girdiği Chabrillian, Bizet'in ileride
yaratacağı Carmen karakterinin oluşmasında rol oynadı. Bizet,
1867'de öğretmeni Halevy'nin kızı Genevieve ile evlenmek
istediyse de son anda nişan bozuldu; ancak iki yıl sonra kız
tarafının ikna olması ile evlenebildiler. 1870'te Fransa-Prusya
savaşı nedeniyle Bizet, Ulusal Muhafızlar'a katıldı. Savaş
sırasında Genevieve'in ruhsal dengesi bozuldu. Bizet, 1871'de
Çocuk Oyunu suitini tamamladı. 1872 yılında tek perdelik
Djamilla (Cemile) operası ve sahne müziğini yazdığı Alpnonse
Daudet L'arlésienne (Arles'li kız) oyunu sahnelendi ancak
başarısız oldu. Ancak Bizet, Cemile operası ileride opera
başyapıtı Carmen'de de takip edeceği müzikal anlamda doğru
yolu bulduğuna inanmıştı. L'arlésienne eserinden aldığı çeşitli
bölümlerden bestelediği süit ise ilk çalındığında büyük ilgi
gördü ve günümüzde en sevilen eserlerinden olan L'Arlesienne
Süitleri böylece doğdu. 1873'te Don Rodrique operasını yazdı
ama opera binasındaki yangın yüzünden sahneleyemedi. Bizet,
bu arada Carmen operası üzerinde çalışmaya başladı. Prosper
Mèrimèe 'nin Carmen romanınından çok etkilenen Bizet, bu
romanı operaya uyarladı. Eseri 1874'te tamamladı, temsil ise
1875'te gerçekleşebildi; ancak konusu nedeniyle çok ağır
eleştiriler aldı. Eserin 31. temsil gününde (3 Haziran 1875)
yıllardır kronik boğaz enfeksiyonu nedeniyle rahatsız olan
Bizet, kalp krizi geçirerek 36 yaşında öldü.

G. Bizet
L’ Arlèsinne Süit 1 & 2
Tüm eserleri, ölmeden önce sahnelenen Carmen
Operası’nın gölgesinde kalan Fransız besteci Georges Bizet 11
opera ve 17 yaşında yazdığı senfoni dahil altı orkestra eseri
bestelemiştir. Bunlar arasında yer alan L’Arlèsienne (Arles’li
Kadın) adlı eserini de, ünlü yazar Alphone Daudet’nin aynı adı
taşıyan öyküsünün sahneye uygulanması sırasında onun isteği
üzerine yazmıştır. İlk kez 1 Ekim 1872 günü Paris’teki Vaudville
Tiyatrosu’nda oynanan eserde Arles’da oturan bir kadına aşık
olan köylü genç, çocukluk arkadaşı Vivette ile nişanlanır;
ancak eski tutkusunu yenemez ve pencereden atlayarak
yaşamına son verir. Bizet, 27 bölümünden oluşan sahne
müziğinden daha sonra dördünü seçerek orkestrasyonunu
yapmış ve bir süit haline getirmiştir.Tiyatro müziği olarak ilgi
görmeyen eserin ilk kez 10 Kasım 1872’de yorumlanan bu
süiti o kadar sevilmiş ki, bestecinin ölümünden sonra arkadaşı
Ernest Giraud, yine dört parçayı derleyerek ikinci bir süit
düzenlendi. Günümüzde bazen bu her iki süitten bölümler
alınarak yorumlanan L’Arlèsienne , Bizet’in Galya zarifliği ve
hafifliğini, canlı ritmini havalı ve güzel tınılı orkestrasyonuyla
popüler olan ezgileri sergileyen müziği daha çok beğeniyle
dinlenmektedir.

Besteci orkestrasyonda şu çalgıları kullanmıştır. İki flüt,
iki obua, İngiliz kornosu, iki klarnet, iki fagot, alto saksafon,
dört korno, iki trompet, iki kornet, üç trombon, timpani,
trampet, arp ya da piyano ve yaylı çalgılar. Perlüd,1. Süit’in
ilk parçasıdır. 4/4’lük ölçüde, kararlı ve çabuk (Allegro
deciso) tempoda, Fransa’nın Provence bölgesine ait bir 18.
Yüzyıl ezgisi olan Marcho de Rei (Kralın Marşı), enerjik bin
marş havasında tahta üflemeler, korno ve kemanlar
tarafından duyulur. Tekrarda isi tahta üflemeler ve klarinet
armoniyi belirlerken tema varyasyonlarla işlenir. 1.Süit’in
ikinci parçası olan Minuetto 3/4’lük ölçüde neşeli ve oynak
(Allegro giocoso) tempoda bir menuettir. Minuetto'nun
trio bölmesinde ise bir gayda (tulum) benzetimi bölgenin
özelliğini yansıtır. Pastoral 2. Süit’in ilk parçasıdır: Sahne
müziğinde ikinci perdede Frederi’nin yaşadığı yerlerin
pastoral bir anlatımıdır. 4/4’lük ölçüdeki ilk tema, güçlü
vuruşlarlaparlayan güneşi canlandırır, ikinci tema ise
3/47lük ölçüde daha zarif bir anlatımdır. Intermezzo
tutkulu bir anlatımla başlar: Mutsuz Frederi Vivette ile
evlenmeye karar vermiştir. Dha sonra beliren Vivette’nin
ezgisi, bestecinin dini şarkı olarak kullandığı ünlü Agnus
Dei’dir. Frandole, neşeli ve kararlı (Allegro deciso)
tempoda, 2/4’lük ölçüde bir halk dansıdır. Güney
Fransa’nın Provence bölgesinde çok sevilen, üç delikli flüt
(Galoubet) ve trampet eşliğinde sokaklarda oynana bir
dans olan farandole 1. Süit’in başındaki marşla girer. Marş
sönerken uzaktan trampetle duyurulan farandole ritmi
giderek güçlenir, diğer çalgıların da katılımıyla yükselir,
sonra yeniden beliren marşla birleşerek sonsuz bir
tutkuyla sona erer.
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