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Barenboim solo
 
Solist: Daniel Barenboim, klaver

Tirsdag 19. april kl. 19.30
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Ludvig van Beethoven (1770-1827)
32 Variationer over et originaltema

Franz Schubert (1797-1828)
Sonate, c-mol, D958

Spilletid ca. 45´

Pause ca. 20.20

Frédéric Chopin (1810-1849)
Ballade, g-mol, op. 23

Franz Liszt (1811-1886)
Funérailles fra ”Harmonies poétiques et religieuses”

Franz Liszt
Mefistovals nr. 1 "Der Tanz in der Dorfschänke" 
fra to episoder af Lenaus "Faust"

Varighed ca. 35´
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Biografi

Daniel Barenboim er en af vor tids kendteste klassiske musi-
kere. Som både pianist og dirigent har han i mere end et halvt 
århundrede haft en enestående flittig og alsidig karriere. 

Han er født 1942 i Buenos Aires i en jødisk musikerfamilie. 
Som bare 10-årig gav han sin første solokoncert i Wien. 13 år 
gammel mødtes han med verdens største dirigent, Wilhelm 
Furtwängler, og det udgangspunkt har været en musikalsk ret-
ningsviser for Barenboim, der er en musiker af den romantiske 
skole.

Barenboims store gennembrud kom i 1960’erne, og siden 
1967 har haft en dobbeltkarriere som pianist og dirigent. Han 
har været chefdirigent for bl.a. Chicago Symfonikerne og 
siden 1992 for Berlins Statskapel og Statsopera, hvor han har 
genoplivet orkestrets gamle musikalske kultur, der var ved at 
gå tabt. Desuden er han chefdirigent for Italiens mest berømte 
operahus, La Scala i Milano.

Gennem årene har Daniel Barenboim udgivet en uoverskuelig 
stor mængde albums, formodentlig over 500. To gange har 
han indspillet alle Mozarts Klaverkoncerter, tre gange alle 
Beethovens Klaverkoncerter og to gange alle Beethovens 32 
Klaversonater. Derudover en endeløs række af symfonier, 
operaer, kammer- og klaverværker fra Bach til i dag. 

I 1999 stiftede Daniel Barenboim et symfoniorkester, West-
Eastern Divan Orkestret, der består af unge musikere fra 
Israel, Palæstina og de arabiske nabolande. Musikerne rejser 
på diplomatpas fra Spanien, som giver dem mulighed for at 
demonstrere fredelig sameksistens i praksis. For sin indsats er 
Barenboim flere gange blevet nomineret til Nobels Fredspris.

Det er tredje gang, Barenboim optræder solo her i DR 
Koncerthuset. Det var også her i salen, han spillede med Det 
Kgl. Kapel, da han i 2009 modtog Léonie Sonnings Musikpris. 

Solist
Daniel Barenboim

• Født i 1942 i Buenos Aires 

• Fra 1975-1989 chefdirigent for 
Orchestre de Paris 
 
• Udnævntes i 1991 til æres-
dirigent på livstid for Chicago 
Symfonikerne
•  
• Fra 1992 chefdirigent for Ber-
lins Statsopera. Siden 2000 ansat 
på livstid 
 
• Indledte i 2006 samarbejde 
med operahuset La Scala
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DR 
SymfoniOrkestret 
Musikerliste
 
1. violin 

2. violin 

Bratsch 

Cello 

Kontrabas 

Fløjte 

Obo 

Klarinet 

Fagot 

Horn 

Trompet 

Tuba

Harpe

Klaver/Orgel

Pauke 

Slagtøj
  
  
  
 

Med forbehold for 
ændringer i musiker-

listen efter redaktionens 
afslutning

Adresse: 
Ørestads Boulevard 13
0999 København C
Tlf.: 35 20 62 62

e-mail: koncerthuset@dr.dk

DRs koncertvirksomhed støttes af blandt andre: 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Augustinus Fonden
Beckett-Fonden
Bikubenfonden
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat
Det obelske Familiefond
FrederiksbergFonden
Nordea-fonden

er sponsor for Koncerthuset
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Hvor, hvad og hvordan i Koncerthuset

Garderobe
Der er flere garderober i Koncerthuset, både bemandede og selv-
betjente – begge dele er gratis. De bemandede garderober findes 
lige ved indgangen på niveau 0 og i foyeren på niveau 1. 
Den selvbetjente garderobe er på niveau 0 langs vinduerne ud 
mod kanalen. Af sikkerhedsmæssige grunde er det ikke tilladt at 
medbringe større tasker og overtøj i Koncertsalen.

Forudbestilling af drikkevarer til pausen
Husk, at du kan springe køen til baren over i pausen. Hvis du 
bestiller og forudbetaler din drink i baren inden koncerten, står 
den klar til dig i pausen. 

Pause
Pausen varer 30 minutter. Vi ringer ind 10, 7 og 5 minutter, før 
dørene  til salen lukkes. 

Til og fra Koncerthuset
Du kan læse mere om transport og parkering på  
www.dr.dk/Koncerthuset/praktisk-info/.  
Her kan du også læse mere om tilgængelighed for publikum med 
særlige behov. 

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

Adresse: 
Ørestads Boulevard 13
2300 Kbh S
Tlf.: 35 20 62 62
e-mail: koncerthuset@dr.dk

Restauranten: Supplér din koncertoplevelse med 
en hyggelig og lækker middag i DR Koncerthusets Re-
staurant. På dr.dk/koncerthuset kan du læse mere om 
restauranten og månedens menu. Det er nødvendigt at  
reservere bord i forvejen, og det kan gøres på adressen 
book1bord@dr.dk eller telefonisk på 35206360 (hver-
dage 12-16).

Garderoben er bemandet, gratis og befinder sig  i 
foyeren. Af sikkerhedshensyn er det ikke tilladt at med-
bringe 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:
1. Download gratis ”Zerved” (via app-store eller Google Play)
2. Bestil og betal
3. 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 rundvisningstilbud 
og tilpasser gerne rundvisninger efter dine behov. Besøg 
drkoncerthuset.dk.

Udlejning/konferencer: DR Koncerthuset danner 
en unik og professionel ramme om ethvert arrange-
ment. Læs mere på DR Koncerthusets hjemmeside eller 
kontakt os direkte på 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 adressen 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 drkoncerthuset.dk.

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

HVAD, HVOR OG HVORDAN I DR KONCERTHUSET 

DRs koncertvirksomhed støttes af blandt andre: 

A.P. Møller Fonden
Augustinus Fonden 
Beckett-Fonden 
Bikubenfonden
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat
Det obelske Familiefond
FrederiksbergFonden
Nordeafonden

Tak til Statens Museum for Kunst for udlån af flygel i forbindelse med 
forårets koncertrække


