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DR Koncerthuset  
koncertsalen
 
DR SymfoniOrkestret
 
Joshua Weilerstein  
dirigent 
 
Antoine Tamestit 
bratsch 
 
Jon Gjesme 
koncertmester
 
Koncerten sendes 
direkte i P2 Koncerten og 
genudsendes søndag  
30. april kl. 12.15. 
 
 
 
 
Mød musikken 
Der er koncertintroduktion  
kl. 18.30 i koncertsalen med  
P2-værten Celine Haastrup, 
der fortæller om programmet 
og interviewer medvirkende 
fra koncerten.
 
I koncertpausen vil der 
være cd-salg i foyeren, hvor 
publikum har mulighed for at 
købe de seneste udgivelser 
med DR’s kor og orkestre. 

Chef for DR Kor & Orkestre: Kim Bohr
Repertoirechef: Tatjana Kandel
Producent: Karen Skriver Zarganis

Producer: Thore Brinkmann
Musikteknik: Mikkel Nymand
Produktionsleder: Jakob Helmer Mørck

Redaktion & korrektur: Helle Kristensen
Design: E-Types & DR Design
Tryk: Trykportalen ApS

Weilerstein & Tamestit 
Program

DMITRIJ SJOSTAKOVITJ (1906-1975)  
Hamlet Suite (uddrag) opus 116a (1964) 
 
 I Introduktion  
 II Bal på slottet 
 VII Ophelia 
 V   Forgiftningen 
 
Varighed: ca.  17´ 
 
JÖRG WIDMANN (f. 1973)  
Bratschkoncert (2015) 
 
Varighed: ca.  20´ 

 
PAUSE (30’) ca. 20.25
 
 
SERGEJ RAKHMANINOV (1873-1943)  
Symfoniske danse op. 45 (1940) 
 
 I Non allegro. Lento. Tempo I    
 II Andante con moto (Tempo di valse) 
 III Lento assai. Allegro vivace      
  
Varighed: ca.  35´ 
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Hamlet Suite (uddrag) 
Sjostakovitj skrev musik til adskillige sovjetiske film. Både muntre, alvorlige 
og propagandistiske film. Noget af sin vigtigste filmmusik skrev han til 
Shakespeares Hamlet, som blev filmatiseret i 1964.

Den imponerende sort/hvid-film blev filmet på Ivangorod-fæstningen ved 
den estiske grænseby Narva. Instruktøren var Grigorij Kozintsev, en af 
Sovjetunionens største Shakespeare-kendere, og den russiske oversættelse 
var lavet af nobelprisvinderen Boris Pasternak. Filmen blev modtaget 
med stor ros både i Sovjet og i Vesten. Sjostakovitj komponerede over en 
times musik til filmen. Han tog opgaven med største professionalisme. 
Instruktøren Kozintsev sagde:
 
”Sjostakovitj bliver aldrig fornærmet, hvis han bliver bedt om at skrive præcis 
1 minut og 13 sekunders musik, hvor der skal fades ned efter 24 sekunder for 
at gøre plads til en dialog, og derefter fades op igen efter 50 sekunder for at 
blive synkroniseret med et kanonskud. Kunst, der er lavet på bestilling og til 
en bestemt funktion, bliver ikke nødvendigvis dårlig kunst!”

Godt halvdelen af Hamlet-musikken blev samlet til en koncertsuite af den 
armenske arrangør Levon Atovmian, der også stod bag andre Sjostakovitj-
suiter. Fra denne Hamlet Suite (opus 116) har aftenens dirigent, Joshua 
Weilerstein, udvalgt fire stykker:

Introduktionen, der anslår den voldsomme historie med intens sørgemusik, 
ledsaget af huggende akkorder fra blæsere og slagtøj. Tragedien er nær, men 
alt lader endnu til at være normalt på Kronborg.  

Der skal være bal på slottet, og det beskriver Sjostakovitj med en hurtig dans, 
der virker næsten manisk og på randen til at ryge ud af kontrol.

Ofelia, Hamlets forsømte og forskræmte kæreste, bukker gradvist under for 
det psykologiske spil. Hun mister forstanden og drukner sig. Sjostakovitj 
lader en soloviolin spille Ofelias sidste sang, visen om piletræet, der klinger 
som en nordisk folkevise. Et spøgelsesagtigt cembalo ledsager hende, mens 
klokkerne ringer for staklen.

Suitens længste sats, Forgiftningen, stammer fra den centrale scene, hvor en 
flok skuespillere på slottet provokerende opfører en forestilling om, hvordan 
Claudius, Hamlets onkel, dræbte Hamlets far ved at hælde gift i øret på ham. Den 
bitre musik med vægt på messingblæsere og slagtøj går gennem marv og ben.

Af Jens Cornelius

Sjostakovitj havde 
allerede i 1932 skrevet 
Hamlet-musik til en 
teateropførelse, men 
hans filmmusik er helt 
anderledes.

Dmitrij Sjostakovitj

Weilerstein & Tamestit   
Musikken
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I aften spiller DR Symfoniorkestret for første gang et værk af Jörg Widmann, 
en af Tysklands førende komponister. Han er 43 år og noget af en sensation, 
fordi han både er en virtuos klarinettist, dirigent og komponist. 

Jörg Widmanns Bratschkoncert er et nyt værk, som blev uropført i Paris for 
halvandet år siden. Koncerten er skrevet specielt til den franske bratschist 
Antoine Tamestit, som også er solist i aften. 

Mange usædvanlige ting udspiller sig i løbet af værkets 20 minutter, og 
solisten skal ikke bare spille musik. Jörg Widmann har nemlig skrevet en 
regulær drejebog ind i partituret. I løbet af koncerten kommer solisten rundt 
i orkestret – helt bogstaveligt. Han skal spille fra forskellige placeringer på 
scenen og bevæge sig rundt mellem musikerne. 

Koncerten begynder ikke med et tegn fra dirigenten. Solisten går simpelthen 
bare i gang med at spille – uden bue! – mens dirigenten irriteret ser på. Med 
opfindsomme spilleteknikker viser Widmann mulighederne i bratschen: 
Den skal efterligne en indisk sitar med et bævrende vibrato, solisten 
skal kradse på strengene med neglene og banke på instrumentets krop. 
Instruktionerne er ikke uden selvironi – f.eks. skal der stilles et whiskyglas 
ned i klaveret for at forvrænge bestemte toner.

Jörg Widmann fortæller selv om sit værk:

”I min Bratschkoncert er scenen meget af tiden flyttet til et utopisk sted. I 
begyndelsen eksisterer kun bratschen og dens pizzicatolyde af alle mulige og 
umulige slags. Derefter en vemodig sang fra en orientalsk fantasiverden, og 
så et spring ud i artistiske, absurde kaskader af virtuositet, der fører til kernen 
af værket: en arie for bratsch og dæmpede strygere, en smerteligt intim 
svanesang. Først i de allersidste takter kommer man tilbage til virkeligheden.” 

Grundlaget for hele værket er Widmanns store kærlighed til bratschen: ”For 
mig er bratschen et utrolig melodiøst instrument. Alene bratschens dybe 
C-streng kan fortælle historier, som intet andet strygeinstrument er i stand 
til.”

Jorg Widmanns Bratschkoncert er skrevet på bestilling fra tre orkestre: 
Orchestre de Paris, Sveriges Radiosymfoniorkester og Bayerns 
Radiosymfoniorkester, som alle har opført værket.

Jörg Widmann 
nyeste værk, Arche, 
blev uropført ved 
indvielsen af Hamborgs 
spektakulære 
Elbphilharmonie i januar.

Bratschkoncert
Jörg Widmann
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De Symfoniske Danse 
var det eneste større 
værk, Rakhmaninov 
skrev i alle de år, han 
boede i USA.

De Symfoniske Danse er Rakhmaninovs sidste værk. Skrevet i 1940 i det 
myldrende New York. Et miljø, Rakhmaninov havde svært ved at rumme, 
selv om han havde boet i USA siden 1918. Hans hjerte befandt sig stadig i 
det gamle Rusland, som han havde forladt efter revolutionen.

På trods af titlen Symfoniske Danse er der ikke tale om nogen form for 
dansemusik. Det skulle da være en sarkastisk form for ’danse macabre’. 
Værket har et skæbnesvangert præg og kan høres som en dyst med døden, 
hvor en stålsat Rakhmaninov holder de mørke kræfter fra livet.  

De tre satser ligner tilsammen en symfoni, men er det ikke. Det er en 
suite i koncise og skarpe afsnit. Indenfor den enkle ramme indeholder 
musikken et glødende liv. Orkestreringen er noget af Rakhmaninovs mest 
opfindsomme, og han bruger med skøn virkning både en saxofon og et flygel 
som orkesterinstrumenter. 

Rakhmaninov var 67 år, da han skrev musikken, og i de tre satser citerer 
han nogle af sine egne værker, som om han tegner konturerne af sit liv. I 
første sats ser han tilbage på sin ungdom med et citat fra sin egen 1. symfoni. 
Symfonien blev et kæmpeflop ved premieren i 1897 og forårsagede en dyb 
depression hos den unge komponist. Et traume, der åbenbart aldrig helt 
forsvandt. 

Dies irae (Vredens dag), det berømte tema fra den katolske dødsmesse, 
sniger sig rundt i hele værket. Det var et tema, som Rakhmaninov – der ikke 
selv var katolik – livet igennem var nærmest besat af. Man hører temaet i 
første sats, men især i tredje sats, hvor det udkæmper en tvekamp med den 
russisk-ortodokse kirke i form af et citat fra Rakhmaninovs kirkekorværk, 
Vesper. Opstandelsestemaet fra dette smukke påskeværk sejrer til sidst, og i 
sit manuskript tilføjede Rakhmaninov et ’Halleluja’!

Mest mystisk er andensatsen, en besættende tusmørkevals, der kunne være 
en erindring om de sidste år, Rakhmaninov oplevede i Zarens Rusland, 
inden han måtte forlade sit fødeland under revolutionen. Flimrende 
scener i valsetakt passerer revy, hvileløse spøgelser fra fortiden, der danser i 
Rakhmaninovs hukommelse.

Symfoniske Danse 
Sergej Rakhmaninov
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Amerikaneren Joshua Weilerstein fik sin ilddåb, da han vandt 
den store Malko Konkurrence for unge dirigenter her i DR 
Koncerthuset i 2009. Siden er han hver eneste sæson kommet 
tilbage til DR SymfoniOrkestret, som han har fået et tæt forhold 
til. I aften er det 7. gang, og han siger uden tøven, at København er 
en af hans yndlingsbyer.

Da Joshua Weilerstein som bare 21 år gammel suverænt vandt 
Malko Konkurrence, var han stadig studerende og havde aldrig 
dirigeret et professionelt symfoniorkester før. Det ændrede 
sig hurtigt! Efter sin sejr i København blev Joshua Weilerstein 
assisterende dirigent for New York Filharmonikerne, og i 2015 
fik han sit eget orkester at være chefdirigent for, nemlig det 
fremragende Lausanne Kammerorkester i Schweiz.

Hans karriere breder sig i dag fra land til land. Han har denne 
måned dirigeret både Tjekkisk Filharmonisk Orkester og 
Stockholm Filharmonikerne, og han fortsætter i næste uge til 
London Filharmonikerne og derefter Oslo Filharmonikerne. 

Joshua Weilerstein kommer fra en musikerfamilie i Boston. Hans 
storesøster er cellisten Alisa Weilerstein, en af USA’s kendteste 
klassiske solister. Joshua Weilerstein er selv en glimrende 
violinist, men i dag går det meste af hans tid med arbejdet som 
dirigent.

Weilerstein har en umættelig appetit på musik, og han har en 
særlig kærlighed til helt nye værker, for musikkens fremtid ligger 
ham meget på sinde. Af samme grund er han også meget ivrig i 
sin kommunikation med publikum, så bliv ikke overrasket, hvis 
Joshua Weilerstein vender sig om og fortæller fra hjertet om den 
musik, han skal dirigere i aften.

• Joshua Weilerstein
• Amerikansk dirigent, født 1987
•  Chefdirigent for Lausanne 

Kammerorkester
•  Vinder af Malko Konkurrencen i 

København 2009 

Fotograf: Felix Broede

Joshua Weilerstein
Dirigent

Weilerstein & Tamestit  
Dirigent
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Den dunkle bratsch og dens begrænsede solorepertoire lægger 
ikke rigtig op til, at man kan blive en stjerne som bratschist. Men 
det er netop, hvad franskmanden Antoine Tamestit er. 

Som solist har han spillet med mange af verdens bedste orkestre, 
bl.a. Wiener Filharmonikere, London Symfoniorkester og 
Gewandhausorkestret i Leipzig. Han er også kammermusiker på 
højeste plan og har dannet en supertrio sammen med violinisten 
Frank Peter Zimmermann og cellisten Christian Poltera.

Antoine Tamestit er født i Paris 1979. Han fik sit gennembrud 
ved at vinde en række solistkonkurrencer, da han var i 20’erne, og 
den britiske radio BBC udvalgte ham til deres talentplejeprogram 
New Generation Artists, et udstillingsvindue for verdens bedste 
unge musikere.

Bratschister er nødt til at være åbensindede, når det gælder 
repertoiret. Og Antoine Tamestit spiller alt, lige fra barokmusik 
til helt nye værker, skrevet specielt til ham. Han viser gerne 
bratschens kvaliteter i uventede sammenhænge, f.eks. ved at 
spille Bachs cellosuiter på sin bratsch.

Antoine Tamestit har indspillet kammerværker af Beethoven, 
Sjostakovitj og Ligeti og Alfred Schnittkes Bratschkoncert. Hans 
nyeste indspilninger er et album med franske operaarier, spillet 
på bratsch, og Mozarts Sinfonia Concertante for violin og bratsch, 
som han har indspillet sammen med Frank Peter Zimmermann. 

Siden 2008 har Antoine Tamestit takket være en fond haft en 
Stradivarius-bratsch fra 1672 til sin rådighed – så vidt man ved er 
det den første bratsch, Stradivarius byggede.

Ved siden af sine mange optrædener finder han også tid til at 
passe jobbet som bratschprofessor ved konservatoriet i Paris.

• Antoine Tamestit
• Fransk bratschist, født 1979  
 i Paris

Fotograf: Julien Mignot

Antoine Tamestit
Bratsch

Weilerstein & Tamestit  
Solist



Restauranten: Supplér din koncertoplevelse med 
en hyggelig og lækker middag i DR Koncerthusets 
Restaurant. På www.drkoncerthuset.dk kan du læse 
mere om restauranten og månedens menu. Det er 
nødvendigt at reservere bord i forvejen, og det kan 
gøres på e-mail: book1bord@dr.dk eller telefonisk på 
35206360 (hverdage 12-16).

Garderoben er bemandet, gratis og befinder sig 
i foyeren. Af sikkerhedshensyn er det ikke tilladt at 
medbringe overtøj og store tasker i koncertsalen. 

Pausedrinken kan bestilles og forudbetales i baren 
inden koncerten – så står den klar til dig i pausen.

ZERVED: På koncertdagen kan du også købe din 
pausedrink ved hjælp af en smartphone:
 l  Download gratis ”Zerved” (via app-store eller   
  Google Play)
 ll  Bestil og betal
 lll  Hent din drink i vores ”Zerved-bar”

Parkeringen: Vi har fået nyt parkeringssystem, der
er forudbetalt. Det vil sige, at man køber en P-billet i 
billetautomaten til et bestemt tidsrum og placerer den 
synligt i forruden på bilen. Det er ikke længere muligt 
at forudbetale sin parkering inde i DR Koncerthuset.
 

Rundvisninger: DR har en række rundvisnings-
tilbud og tilpasser gerne rundvisninger efter dine 
behov. Besøg www.drkoncerthuset.dk.

Udlejning/konferencer: DR Koncerthuset 
danner en unik og professionel ramme om ethvert 
arrangement. Læs mere på DR Koncerthusets 
hjemmeside eller kontakt os direkte på email: 
lejkoncerthuset@dr.dk.

Gruppearrangementer: DR Koncerthuset kan 
altid skræddersy et gruppearrangement til dig, fx en 
middag med rundvisning og efterfølgende koncert. 
Du kan kontakte os på 35206100 eller på email: 
gruppesalg@dr.dk og få et uforpligtende tilbud.

FÅ NYHEDER OM DR KONCERTHUSET

Nyhedsbrevet: Få alle nyheder om kommende 
koncerter, konkurrencer og specialtilbud direkte i din 
indbakke. Tilmeld dig på www.drkoncerthuset.dk.

Facebook: Koncerthuset er også på Facebook. 
Her kan du få krydderier til din koncertoplevelse, 
kommentere, stille spørgsmål og få svar med det 
samme.  
Følg os på www.facebook.com/drkoncerthuset.

www.drkoncerthuset.dk
www.dr.dk/drso

DR’s koncertvirksomhed støttes af blandt andre: 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal 
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Knud Højgaards Fond
Augustinus Fonden
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat
Beckett-Fonden
Statens Kunstfond
Oticon Fonden
Damco. Global logistics. Individual solutions.

DR Koncerthuset
Ørestads Boulevard 13 2300 Kbh S
Tlf.: 35 20 62 62
e-mail: drkoncerthuset@dr.dk

HVAD, HVOR OG HVORDAN I DR KONCERTHUSET


