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BÉLA BARTÓK (1881-1945)
Musik for strygere, slagtøj og celeste,  
BB 114 (1936) 

 I Andante tranquillo
 II   Allegro
 III  Adagio
 IV  Allegro molto

Varighed: ca. 31’ 

PAUSE ca. 20.00 (30’)

GUSTAV MAHLER (1860-1911)
Symfoni nr. 4, G-dur  
(1892 og 1899–1901, rev. 1901–11)

 I Bedächtig. Nicht eilen
 II   In gemächlicher Bewegung, ohne Hast
 III  Ruhevoll (Poco Adagio)
 IV  Sehr behaglich

 (“Wir geniessen die himmlischen Freuden”,  
 Sopran-solo nach Worten aus  
 “Des Knaben Wunderhorn”)
 
 Christina Landshamer, sopran

Varighed: ca. 58’

Chef for DR Kor & Orkestre: Kim Bohr
Repertoirechef: Tatjana Kandel 
Producent: Søren Bondo Østergaard  

Producer: Bernhard Güttler
Musikteknik: Jan Oldrup
Produktionsleder: Jakob Helmer Mørck

Redaktion & korrektur: Helle Kristensen
Forsidefoto: Chris Lee
Design: E-Types & DR Design
Tryk: Trykportalen ApS
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Det er en stor glæde for mig at byde New York Filharmonikerne og chefdirigent 
Alan Gilbert velkommen som gæster i DR SymfoniOrkestrets koncertsæson. 
Det er første gang i et halvt århundrede, at New York Filharmonikerne besøger 
Danmark – og tidspunktet er ganske oplagt. Orkestrets nuværende chefdirigent 
Alan Gilbert er nemlig stærkt interesseret i dansk og nordisk musik. En 
interesse, der er helt personlig, men samtidig følger en generel fascination af 
den skandinaviske kultur og livsstil, som hersker i mange amerikanske miljøer 
i disse år. 

Det er af allerstørste vigtighed for os i DR Kor & Orkestre at holde fast i 
musikkens grænseløse natur og den kulturelle udveksling på tværs af nationale 
skel. Derfor rejser DR SymfoniOrkestret hvert forår på turné, og derfor deler vi 
hver sæson scenen i DR Koncerthuset med en række tilrejsende ensembler og 
gæstekunstnere. Og det skal helst være de allerbedste – både for publikums og 
vores egen skyld! Vi har et brændende ønske om at blive inspirerede og lære af 
andre orkestres kultur og spillestil – og at høre hvordan de klinger netop her, i 
vores enestående koncertsal. 

I salen i aften sidder adskillige medlemmer af DR SymfoniOrkestret på 
publikumsrækkerne. De er måske lidt blege, for orkestret landede i går fra en 
to ugers turné på den amerikanske vestkyst, hvor vi sluttede af med at spille 
Carl Nielsen for et veloplagt publikum i San Francisco. Når musikerne alligevel 
sidder blandt publikum i aften, er det selvfølgelig fordi de er nysgerrige efter at 
se og høre New York Filharmonikerne – USA’s  ældste orkester og et af verdens 
allerbedste – på scenen her i København.

I aften skal vi opleve indbegrebet af den flotte, amerikanske orkesterlyd. Næste 
sæson får vi besøg af Wiener Filharmonikerne, som repræsenterer en helt 
anden klang og musiktradition – og i de kommende sæsoner vil vi også kunne 
høre en række af Nordens førende orkestre som vi har et særligt, nært forhold 
til. Og de totalt udsolgte koncerter taler deres tydelige sprog: Publikum sætter 
også pris på, at vi inviterer musikalske gæster!

Vi håber, at I får en fremragende aften i selskab med New York Filharmonikerne 
i DR Koncerthuset.
God fornøjelse!

Kim Bohr 
Chef for DR Kor & Orkestre

Kære publikum!
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Bartók var en fin, diskret mand, anerkendt som en af verdens førende 
komponister og desuden pianist og professor i sin hjemby Budapest. I 1936 
fik han en bestilling fra Schweiz på et nyt orkesterværk. Opgaven kom fra 
dirigenten Paul Sacher (1906-99), som ville fejre 10-års jubilæet for sit Basel 
Kammerorkester. Bartók svarede med Musik for strengeinstrumenter, slagtøj 
og celeste. En mærkelig titel til et usædvanligt værk. 

Værket blev et af hans mest ambitiøse. De fire satser er et katalog over hans 
mesterskab og de endeløse muligheder, han fandt i musikken. I stedet for at 
lave en symfoni, hvad Bartók aldrig gjorde, satte han andre rammer for sit 
nye værk. Alligevel udgør satserne en symfonisk balance, hvor alvor og angst 
forløses af uimodståelig vitalitet.

Titlen viser, at Bartók ikke tænkte i de gamle standarder, men så orkestrets 
muligheder på nye måder. Der er strengeinstrumenter – ikke kun de 
sædvanlige strygere, men også et flygel og en harpe. Strengeinstrumenterne 
er delt i to grupper, der skal placeres overfor hinanden. Slagtøjet er ophøjet til 
en instrumentgruppe ligeværdig med de traditionelle strygere. Og celestet er 
den hemmelig ’ingrediens X’, som er hverken eller. Dets blide klokketoner har 
i Bartóks hænder en decideret uhyggelig, uvirkelig effekt.

Af Jens Cornelius

Béla Bartók

Musik for strygere, 
slagtøj og celeste

Bag den cool, tekniske titel ’Musik for 
strengeinstrumenter, slagtøj og celeste’ 
finder man et af Bartóks allerbedste og mest 
karakteristiske værker. Det høres ikke så ofte, 
som det burde, fordi det kræver så enormt 
teknisk overskud af musikerne. 
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Næsten demonstrativt begynder værket med en fuga – den mest akademiske 
af alle musikkens former, hvor stemmerne sætter ind én af gangen. Bartók 
følger rent teknisk de klassiske principper, men gør det i sit helt eget 
tonesprog. Temaet er rytmisk uregelmæssigt, taktarterne skifter hele tiden, og 
det bevæger sig så kromatisk, at en form for ’musikalsk søsyge’ bevidst opnås. 

Fugaen vokser til at blive 6-stemmig, ikke bare 4-stemmig som den 
akademiske standard. Hele forløbet, hvor de seks stemmer sætter ind, spilles 
med sordin (dæmper), der giver strygerne en glasagtig, sløret klang. Derefter 
tages sordinerne af, og musikken når et intenst klimaks, understøttet af 
pauker og bækken. I slutningen af satsen dæmpes strygerne igen og fugaen 
bevæger sig spejlvendt tilbage til udgangspunktet: Temaet spilles omvendt 
(dvs. ’på hovedet’), og stemmerne tyndes efterhånden ud til ingenting.

Anden sats er en hurtig scherzo, hvor de to strygergrupper spiller rytmisk 
pingpong som i jazzmusikkens ’chase’. I centrum står paukerne, der med 
firkantede udbrud sætter tingene på plads, og der er en funky passage, hvor 
klaveret fører an med spjættende akkorder. Satsen er en virtuos opvisning, 
hvor Bartók – som Beethoven før ham – sætter alle tidens komponister til vægs 
med sin fænomenale beherskelse.

Med tredje sats når man til en af Bartóks specialiteter, ’nattemusik’. 
Musikken dysses ned, klangene er gespenstagtige og mumlende i stedet for 
det traditionelt smukke, som man tidligere forbandt de langsomme satser 
med. For i Bartóks nattemusik er man på en indre rejse, og derinde rumsterer 
de særeste væsener. Han bruger uvirkelige lyde som glissando-toner på 
paukerne(!), hvislende flageoletter i violinerne og en spøgelsesagtig xylofon, 
der samler sig i et psykedelisk udtryk.

Men vi slutter med begge ben på jorden i den ekstatiske dans, som udgør 
fjerde sats. Vi er hjemme igen på ungarsk land, og ingen kendte ungarsk 
folkemusik så godt som Bartók, der i sine yngre dage havde gennemvandret 
hele landet og indsamlet tusindvis af folkemelodier. De gik ham i blodet og 
dannede grundlaget for hans personlige form for modernisme. Her tonet med 
usædvanlig rent flag i en triumferende, optimistisk fejring af livet – selv om 
det dystre fugatema fra værkets indledning dukker op som en påmindelse, et 
’memento mori’, halvvejs inde i satsen.

Bartók var antifascist 
og flygtede fra Ungarn 
i 1940. Han døde i 
New York i 1945.
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Gustav Mahler

Symfoni nr. 4 
Mahlers ironiske Symfoni nr. 4 fortæller om menneskets forhold til døden. 
Man bliver både drillet og skræmt undervejs, inden en sopransolist i sidste sats 
synger om vores naive barnetro. 

Symfonien blev modtaget med undren ved uropførelsen i 1901. Hvad 
skulle man dog mene om sådan en timelang symfoni, der krydsklipper 
mellem Paradis, skrækeffekter og bizar humor? ”Et opbud af alle tænkelige 
spøgefuldheder som overlæsset udsmykning af et uformeligt, stilløst uhyre”, 
skrev en af datidens velformulerede anmeldere om symfonien.

I forvejen var Gustav Mahler prügelknabe i sin hjemby Wien. Selv om hans 
format som både dirigent og komponist gjorde ham umulig at overse, var 
han skydeskive på grund af sine eksperimenter – og på grund af sin jødiske 
afstamning. 

Symfoni nr. 4 blev endnu et indlæg i debatten om Mahlers person. For 
her laver han i endnu højere grad end før rod i traditionerne. Det mest 
forskelligartede materiale bliver stillet klos op af hinanden. Ironi og 
omskiftelighed gør det vanskeligt for lytteren at holde fast, og svaret på de 
mærkelige begivenheder i musikken får man først i finalen. 

Musikken er virtuost orkestreret. De tunge messinginstrumenter er helt 
taget ud af orkestret, til gengæld gør Mahler stor brug af lyse og klirrende 
instrumenter. Der er fremtrædende roller til bækkener, harpe, fløjter, oboer, 
de lyse strygere – og bjælder! 

Lige fra begyndelsen af første sats præsenterer Mahler en musikalsk 
gåde, hvor bjældeklang og spøgelsesfløjter skifter abrupt med gemytlige 
wienertoner. Bjældernes klingren bliver det musikalske motto for værket. 
De symboliserer kanebjælderne fra en gammeldags droske, der kører hastigt 
afsted. Hvorhen? 



DR Koncerthuset 2016/17 7New York Filharmonikerne I         
Musikken

Anden sats er en grotesk komedie, hvor Mahler lader en soloviolin træde frem 
med strengene stemt i de forkerte toner. Violinen skal ikke spille falsk, men 
strengene er spændt så hårdt, at det giver en abnorm og påtrængende klang. 
Dens rolle er at være Døden selv, der spiller op til knokkeldans. Den kulsorte 
humor sættes op mod et kontrastafsnit, hvor de idylliske klichéer er dybt 
satiriske. 

Den langsomme tredje sats er symfoniens længste. Satsen er udformet 
som variationer over et marchtema. Denne gang er det ikke en af Mahlers 
sædvanlige sørgemarcher, for der er et lykkeligt og helligt skær over denne 
musik, der næsten virker naivt. En beroligende mikstur oven på mareridtet 
i forrige sats. Satsen ender med et triumferende fortissimo i overvældende 
stråleglans. Er optoget ankommet til Himmelen? Og er vi med de rene, naive 
hjerter blevet forvandlet til Guds børn igen? 

Noget kunne tyde på det, for i finalen forener barndommen sig med Paradis. 
Mahler tilføjer ord til musikken og lader en sangerinde synge en ’vise’ med 
titlen Das himmlische Leben (Det himmelske liv). Den fortæller barnligt om 
de salige i Himmelen, der faktisk har en meget enkel tilværelse. Det minder 
egentlig om jordelivet, når det er bedst: Man danser og man drikker, og man 
slagter de små dyr for at spise dem. Det er et sort-humoristisk billede, der 
klynger sig til håbet om en nådig Gud. 

Sopransangerindens lyse stemme skal gøre det ud for et barns. Mahler udlagde 
pointen sådan her: ”Munterheden i den første sats tilhører en forunderlig 
højere verden, som har tilbøjelighed til at forvirre og forfærde os. I den sidste 
sats forklarer et barn os meningen med det hele, for barnet tilhører puppernes 
verden, som ikke desto mindre er på et højere niveau end vores.”

New York Filharmonikerne har et meget tæt forhold til Mahler. Under ledelse 
af Leonard Bernstein stod orkestret i 1960’erne for genopdagelsen af Mahlers 
musik, der havde sovet tornerosesøvn i flere årtier. Og faktisk var Mahler i 
begyndelsen af 1900-tallet selv chefdirigent for New York Filharmonikerne! 

Mahler blev headhuntet til posten og tiltrådte i 1909. I løbet af sin tid i New 
York fik han ændret fundamentalt på orkestrets sammensætning og balance, 
og han var den første dirigent, der tog på turné med orkestret. Men allerede ved 
sin tiltrædelse var Mahler syg af dårligt hjerte, og han døde i 1911.

Den 4. Symfoni er 
i dag en af Mahlers 
mest opførte. Måske 
fordi den er hans 
korteste symfoni.  
Eller fordi den 
måske er hans mest 
moderne?
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Gustav Mahler:  
Symfoni nr. 4, 4. sats,  
Das himmlische Leben
 
Tekst fra Des Knaben Wunderhorn, 
gamle tyske folkesange samlet af 
Ludwig Achim von Arnim og 
Clemens Brentano. 
Oversætter ubekendt.
 

Wir genießen die himmlischen Freuden, 
d’rum tun wir das Irdische meiden. 
Kein weltlich Getümmel
hört man nicht im Himmel! 
Lebt alles in sanftester Ruh’. 
Wir führen ein englisches Leben! 
Sind dennoch ganz lustig daneben!  
Wir tanzen und springen, 
wir hüpfen und singen! 
Sanct Peter im Himmel sieht zu! 

Johannes das Lämmlein auslasset, 
der Metzger Herodes drauf passet! 
Wir führen ein geduldig’s, 
unschuldig’s, geduldig’s, 
ein liebliches Lämmlein zu Tod! 
Sanct Lucas den Ochsen tät schlachten 
ohn’ einig’s Bedenken und Achten; 
der Wein kost kein Heller 
im himmlischen Keller, 
die Englein, die backen das Brot. 

Gut’ Kräuter von allerhand Arten, 
die wachsen im himmlischen Garten!
Gut’ Spargel, Fisolen 
und was wir nun wollen! 
Ganze Schüsseln voll sind uns bereit! 
Gut’ Äpfel, gut’ Birn und gut’ Trauben!  
die Gärtner, die alles erlauben!  
Willst Rehbock, willst Hasen, 
auf offenen Straßen 
sie laufen herbei! 

Gustav Mahler:  
Symfoni nr. 4, 4. sats,  
Livet i Himmelen

Tekst fra Des Knaben Wunderhorn, 
gamle tyske folkesange samlet af 
Ludwig Achim von Arnim og 
Clemens Brentano. 
Oversætter ubekendt.

 
Vi nyder de himmelske glæder, 
derfor søger vi at undgå alt timeligt. 
Verdslig larm og tumult
hører man ej i Himlen! 
Alt her sker i fred og i ro!
Man fører et liv som en engels, 
og dog er man lystig og fro: 
Vi danser og springer, 
vi hopper og synger, 
og Himlens Sankt Peter ser på! 

Johannes lader lammet løbe, 
slagteren Herodes venter på det!  
Vi fører et langmodigt, 
uskyldigt, langmodigt 
og blidt lille lam til døden! 
Sankt Lukas slagter oksen 
uden mindste betænkning.  
En skilling for vinen 
i Himmelens kælder; 
og englene, de bager brød.  

Alle slags gode urter 
vokser i den himmelske have!
Gode asparges og bønner 
ja, alt hvad vi kan ønske os! 
Fulde skåle er sat frem, 
gode æbler, pærer og druer! 
Gartnerne byder os alt! 
Ønsker du råbuk eller hare? 
På åben gade 
springer de omkring. 
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Sollt ein Fasttag etwa kommen  
alle Fische gleich 
mit Freuden angeschwommen! 
Dort läuft schon Sanct Peter 
mit Netz und mit Köder 
zum himmlischen Weiher hinein, 
Sanct Martha die Köchin muss sein! 

Kein Musik ist ja nicht auf Erden, 
die uns’rer vergleichen kann werden.  
Elftausend Jungfrauen
zu tanzen sich trauen!   
Sanct Ursula selbst dazu lacht! 
Cäcilia mit ihren Verwandten 
sind treffliche Hofmusikanten! 
Die englischen Stimmen 
ermuntern die Sinnen! 
dass alles für Freuden erwacht. 

Og skulle en fastedag oprinde, 
svømmer fiskene 
villigt frem! 
Sankt Peter iler straks, 
klar med net og madding, 
hen til den himmelske dam. 
Sankt Martha er i køkkenet. 

Slet ingen jordisk musik 
kan lignes med vores i Himlen.
Elleve tusind jomfruer 
vover sig ud i dans! 
Sankt Ursula smiler derved! 
Cecilie og hendes nærmeste 
er glimrende hofmusikanter! 
Og englenes stemmer 
opmuntrer sindet, 
så alt er beredt til glæde.
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Chefdirigent

Alan Gilbert
Som chefdirigent for New York Filharmonikerne har Alan Gilbert 
taget initiativ til nye positioner som Composer-in-Residence, Artist-in-
Residence og Artist-in-Association for orkestret. Han er også drivkraf-
ten bag ny-musik-serien CONTACT! , the NY PHIL BIENNIAL og 
The New York Philharmonic Global Academy. 

Gilberts afsluttende sæson som chefdirigent for New York 
Filharmonikerne afrundes med fire programmer, der alle giver plads 
til temaer, værker og musikere, som er af stor personlig betydning 
for ham. Blandt dem er Beethovens 9. symfoni side om side med 
Schönbergs En overlevende fra Warszawa, Wagners komplette 
Rhinguldet, og en udforskning af, hvordan musik kan bidrage til posi-
tive forandringer i verden. Andre højdepunkter vil være uropførelsen 
af nye værker, Mahlers 4. symfoni, Manhattan (spillet live til film) og 
EUROPE / SPRING 2017-turnéen samt engagementer i Shanghai og 
Santa Barbara. 

Blandt tidligere højdepunkter i Gilberts karriere har været iscene-
sættelser af operaer af Ligeti og Janáček, Sondheims Sweeney Todd 
med Bryn Terfel og Emma Thompson i hovedrollerne og Honeggers 
Jeanne d’Arc på bålet med Marion Cotillard, 28 uropførelser, The 
Nielsen Project, Verdis Requiem og Bachs H-mol messe, A Space 
Odyssey (spillet live til film), Mahlers Opstandelsessymfoni på 
10-årsdagen for 11. september 2001 samt 10 verdensomspændende 
turnéer.

Alan Gilbert har været Æresdirigent for Stockholms Kungliga 
Filharmoniska Orkestern; han er tidligere første gæstedirigent for 
Hamborgs NDR Symfoniorkester, og han er leder af orkester- og 
direktionslinjen på Juilliard School of Music. Gilbert dirigerer Gershwins 
Porgy and Bess på Teatro alla Scala i Milano, optræder med Europas 
førende orkestre og indspiller bl.a. Beethovens klaverkoncerter med 
The Academy of St Martin in the Fields og Inon Barnatan. Blandt 
Alan Gilberts titler og udmærkelser er medlemskab af The American 
Academy of Arts & Sciences, en medalje tildelt af The Foreign Policy 
Association, Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres og New York 
University’s Lewis Rudin-pris for Eksemplarisk Tjeneste i New York City.

• Alan Gilbert

• Amerikansk dirigent,  
 født 1967 i New York

• Chefdirigent for New York  
 Filharmonikerne siden 2009

Foto: David Finlayson
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Sopran

Christina Landshamer
Den tyske sopran Christina Landshamer er uddannet i München 
og Stuttgart. Hun er en alsidig sangerinde med en international 
karriere inden for både lieder, opera og koncertværker.

Hun har de senere år fået et gennembrud i USA, og sidste sæson 
debuterede hun på de amerikanske operascener ved at synge 
partiet som Sophie i Richard Strauss’ Rosenkavaleren på Chicagos 
Lyric Opera. Christina Landshamer er også blevet en populær 
gæst hos de store amerikanske orkestre. Til juni skal hun være 
solist hos Pittsburgh Symfoniorkester og synge Mahlers 2. 
Symfoni under ledelse af Manfred Honeck, og i december var 
hun sopransolist med New York Filharmonikerne og chefdirigent 
Alan Gilbert i Händels Messias. 

I Europa har hun denne sæson været med til at indvie Hamborgs 
spektakulære Elbfilharmoni ved en opførelse af Haydns 
Skabelsen med dirigenten Thomas Hengelbrock og turneret med 
Philippe Herreweghe og hans Orchestre des Champs Elysées, 
der opførte Beethovens 9. Symfoni på originalinstrumenter. Til 
sommer er hun solist i Bachs h-mol Messe med dirigenten Herbert 
Blomstedt ved Bachfestivalen i Leipzig. 

Blandt Christian Landshamers indspilninger er Haydns 
Årstiderne og Skabelsen, begge dirigeret af Philippe Herreweghe, 
Bachs Matthæuspassion dirigeret af Riccardo Chaily og Bizets 
opera Carmen, indspillet sammen med Berliner Filharmonikerne 
og Simon Rattle. Hendes seneste udgivelse er et album med lieder 
af Schumann og Viktor Ullmann.

• Christina Landshamer

• Tysk sopran,  
 født 1977 i München

New York Filharmonikerne I    
Solist

Foto: Marco Borggreve
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New York 
Filharmonikerne

New York Filharmonikerne spiller en ledende rolle i kulturlivet i New York 
City, i USA og i hele verden. I denne sæson vil New York Filharmonikerne 
ved hjælp af koncerter, undervisning, medieudsendelser og the New York 
Philharmonic Leon Levy Digital Archives være i kontakt med op mod 50 
millioner musikelskere. I sæsonen 2016-17 fejrer New York Filharmonikerne 
deres 175-års jubilæum samtidig med, at chefdirigent Alan Gilbert markerer 
sin sidste sæson med orkestret.

Siden orkestret blev grundlagt i 1842 har det bestilt og/eller uropført værker 
af førende komponister fra alle perioder, heriblandt Dvořáks 9. symfoni Fra 
den nye verden, John Adams’ Pulitzerpris-vindende On the Transmigration 
of Souls – tilegnet ofrene for 11. september 2001 – samt Magnus Lindbergs 
klaverkoncert nr. 2.

Til stor gevinst for både sit nærmiljø og for verden supplerer New York 
Filharmonikerne sine årlige gratis Concerts in the Parks (præsenteret af 
Didi og Oscar Schafer) med Philharmonic Free Fridays og vidtrækkende 
uddannelsesprogrammer, heriblandt de berømte Young People’s Concerts og 
The New York Philharmonic Global Academy. Orkestret samarbejder med 
partnere verden rundt om at tilbyde undervisningsforløb rettet mod unge 
musikere, ofte i forbindelse med uddannelsesturnus-ordninger.

Amerikas ældste symfoniorkester har optrådt i 432 byer i 63 lande og har 
længe været frontløber på medieområdet. Orkestrets mange koncerter 
kan både opleves direkte og downloades online og på de sociale medier. 
Chefdirigent Alan Gilbert tiltrådte i september 2009 og følger i fodsporene 
af flere af det 20. århundredes musikgiganter, heriblandt Leonard Bernstein, 
Arturo Toscanini og Gustav Mahler.

• New York  
 Filharmonikerne

• USA’s ældste
 symfoniorkester,  
 grundlagt 1842

The New York 
Philharmonic This 
Week udsendes 
på WFMT Radio 
Network 52 uger 
om året; besøg 
nyphil.org for mere 
information.

The New York 
Philharmonics 
serie af  
koncertoptagelser, 
Alan Gilbert and 
the New York 
Philharmonic, kan 
downloades eller 
streames på alle 
større platforme. 
Besøg nyphil.org/
watchlisten

Følg The New York 
Philharmonic på 
Facebook, Twitter, 
Instagram, Tumblr, 
og YouTube.
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New York Philharmonic

SÆSON 2016–2017 

ALAN GILBERT, chefdirigent

Joshua Gersen, assisterende dirigent

Leonard Bernstein, Æresdirigent,   

 1943-1990

Kurt Masur, chefdirigent, emeritus,   

 1991-2015

Esa-Pekka Salonen, The Marie-Josée   

 Kravis Composer-in-Residence 

Leonidas Kavakos, The Mary and  

 James G. Wallach Artist-in-Residence 

VIOLIN 

Frank Huang, koncertmester

 The Charles E. Culpeper Chair 

Sheryl Staples, 2. koncertmester

    The Elizabeth G. Beinecke Chair

Michelle Kim, 3. koncertmester

 The William Petschek Family Chair

Quan Ge

Hae-Young Ham

 The Mr. and Mrs. Timothy  

 M. George Chair

Lisa GiHae Kim

Kuan Cheng Lu+

Kerry McDermott

Anna Rabinova

Charles Rex+

 The Shirley Bacot Shamel Chair

Fiona Simon

Sharon Yamada

Shanshan Yao

Elizabeth Zeltser

 The William and Elfriede Ulrich Chair

Yulia Ziskel

 The Friends and Patrons Chair

 

Lisa Kim, fungerende 1. solo 2. violin

Soohyun Kwon***

 In Memory of Laura Mitchell

Duoming Ba

 The Joan and Joel I. Picket Chair

Hannah Choi

Marilyn Dubow

 The Sue and Eugene Mercy, Jr. Chair

Hyunju Lee

Joo Young Oh

Daniel Reed 

Marié Rossano

Mark Schmoockler

Na Sun+

 The Gary W. Parr Chair

Vladimir Tsypin

Jin Suk Yu

Brian Fox++

Marta Krechkovsky++

Conway Kuo++

Ji Min Lee++

Sarah O’Boyle++

Suzanne Ornstein++

Sarah Pratt++

Alisa Wyrick++

Jungsun Yoo++

BRATSCH

Cynthia Phelps, 1. solobratsch

 The Mr. and Mrs. Frederick P. Rose Chair

Rebecca Young*

 The Joan and Joel Smilow Chair

Vacant 

 The Norma and Lloyd Chazen Chair

Dorian Rence

 

Katherine Greene

 The Mr. and Mrs. William J. McDonough  

 Chair

Vivek Kamath

Peter Kenote

Kenneth Mirkin

Judith Nelson

Rémi Pelletier

Robert Rinehart

 The Mr. and Mrs. G. Chris Andersen   

 Chair

David Creswell++

Robert Meyer++

CELLO

Carter Brey, solocellist

 The Fan Fox and Leslie R. Samuels Chair

Eileen Moon*

 The Paul and Diane Guenther Chair

Eric Bartlett

Patrick Jee

 

Elizabeth Dyson+

 The Mr. and Mrs. James E. Buckman   

 Chair

Alexei Yupanqui Gonzales

Maria Kitsopoulos

 The Secular Society Chair

Sumire Kudo

Qiang Tu

Nathan Vickery

Ru-Pei Yeh

 The Credit Suisse Chair in honor of

 Paul Calello

Susannah Chapman++

Wilhelmina Smith++

BAS

Timothy Cobb, 1. solobas

Max Zeugner*

 The Herbert M. Citrin Chair

Blake Hinson**

Satoshi Okamoto

Randall Butler

 The Ludmila S. and Carl B. Hess Chair

David J. Grossman

Orin O’Brien

Isaac Trapkus

Rion Wentworth

FLØJTE

Robert Langevin, 1. solofløjte

 The Lila Acheson Wallace Chair

Yoobin Son

Mindy Kaufman

 The Edward and Priscilla Pilcher Chair

Blair Francis++
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PICCOLOFLØJTE

Mindy Kaufman

OBO

Liang Wang, 1. soloobo

 The Alice Tully Chair

Sherry Sylar*

Robert Botti

 The Lizabeth and Frank Newman Chair

Grace Shryock++

ENGELSKHORN

Grace Shryock++

KLARINET

Anthony McGill, 1. soloklarinet

 The Edna and W. Van Alan Clark Chair

Pascual Martínez Forteza***

 The Honey M. Kurtz Family Chair

Amy Zoloto 

Pavel Vinnitsky++

Es-KLARINET

Pascual Martínez Forteza

BAS-KLARINET

Amy Zoloto

KONTRABAS-KLARINET

David Gould++

FAGOT

Judith LeClair, 1. solofagot

 The Pels Family Chair

Kim Laskowski*

Roger Nye

 The Rosalind Miranda Chair in 

 memory of Shirley and Bill Cohen

Arlen Fast

KONTRAFAGOT

Arlen Fast

HORN

Philip Myers, 1. solohorn

Richard Deane*

R. Allen Spanjer

 The Rosalind Miranda Chair

Leelanee Sterrett

Howard Wall

 The Ruth F. and Alan J. Broder Chair

Alana Vegter++

TROMPET

Christopher Martin, 1. solotrompet

 The Paula Levin Chair

Matthew Muckey*

Ethan Bensdorf

Thomas Smith

BASUN

Joseph Alessi, 1. solobasun

 The Gurnee F. and Marjorie L. Hart  

 Chair

Colin Williams*

David Finlayson

 The Donna and Benjamin M. Rosen   

 Chair

BASBASUN

George Curran

 The Daria L. and William C. Foster Chair

TUBA

Alan Baer, solotuba

Morris Kainuma++

PAUKER

Markus Rhoten, solopaukist

 The Carlos Moseley Chair

Kyle Zerna**

  

SLAGTØJ

Christopher S. Lamb, solojanitshar

 The Constance R. Hoguet Friends of   

 the Philharmonic Chair

Daniel Druckman*

 The Mr. and Mrs. Ronald J. Ulrich Chair

Kyle Zerna

Sean Ritenauer++

Joseph Tompkins++

HARPE

Nancy Allen, soloharpe

 The Mr. and Mrs. William T. Knight III  

 Chair

June Han++

TASTEINSTRUMENTER

 In memory of Paul Jacobs

 CEMBALO

    Paolo Bordignon+

 PIANO

    Eric Huebner

        The Anna-Maria and Stephen Kellen  

  Piano Chair

    Steven Beck++

   

 ORGEL

 Kent Tritle+

BIBLIOTEK

Lawrence Tarlow, chefbibliotekar

Sandra Pearson**

Sara Griffin**+

* 2. solo

** 3. solo

*** Fungerende 2. solo

+ På orlov

++ Vikar/Assistent

The New York Philharmonic bruger 

en skiftende stoleplan for tutti-stry-

gerne, som står opført alfabetisk på 

besætningslisten. 
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ORKESTER-PERSONALE

Carl R. Schiebler (1937–2016),   

 produktionsleder for orkestret

Valerie Petrov, assisterende produktion- 

 leder for orkestret

SCENEREPRÆSENTANT

Joseph Faretta

LYDTEKNIKER

Lawrence Rock

ÆRESMEDLEMMER AF 

SOCIETETET

Emanuel Ax

Stanley Drucker

Zubin Mehta

NEW YORK PHILHARMONIC 

Oscar S. Schafer, formand

Matthew VanBesien, præsident

Katherine E. Johnson, vicepræsident,   

 kommunikation

Miki Takebe, vicepræsident, daglig ledelse  

 og turnéer

Elizabeth Lee, IT-direktør

Patrick O’Reilly, produktionsassistent

Brendan Timins, direktør, turnéer og   

 daglig ledelse 

Galiya Valerio, chefdirigentassistent

Pamela Walsh, kunstnerisk administrator

Valerie Whitney, manager, faciliteter og   

 projekter

Peter Ganzer, scenetekniker

Robert W. Pierpont, scenetekniker

Robert Sepulveda, scenetekniker

Hans Wert, scenetekniker

Instrumenterne er gjort tilgængelige med 

støtte fra bl.a. The Richard S. and Karen 

LeFrak Endowment Fund.

The New York Philharmonics program-

mer er støttet delvist med offentlige mid-

ler fra bl.a. the New York City Department 

of Cultural Affairs i samarbejde med the 

City Council, the National Endowment 

for the Arts og the New York State Council 

on the Arts, med støtte fra Guvernør 

Andrew Cuomo og den lovgivende 

forsamling i staten New York 

Steinway er officiel flygelleverandør til the 

New York Philharmonic.

TOUR MANAGEMENT BY  

ASKONAS HOLT LTD.

Donagh Collins, chef

Sergio Porto Bargiela, ansvarlig for turné   

 og projekter

Suzanne Doyle, projektleder

Foto: Chris Lee



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

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

Tour Sponsor
Tour Sponsor


