
Fredag 7. april 2017 kl. 19.30
New York Filharmonikernes
16.230. koncert 

DR Koncerthuset
København
Danmark

NEW YORK 
FILHARMONIKERNE II
Alan Gilbert, chefdirigent
Frank Peter Zimmermann, violin

Tour Sponsor
Tour Sponsor



Fredag 7. april kl. 19.30
 
DR Koncerthuset  
koncertsalen
 
New York Filharmonikerne
 
Alan Gilbert 
chefdirigent
 
Frank Peter Zimmermann 
violin
 
Frank Huang  
koncertmester
 
Koncerten sendes direkte i P2 
Koncerten og genudsendes 
torsdag 1. juni kl. 19.20. 
 
 
 
Mød musikken 
Der er koncertintroduktion kl. 
18.30 i Studie 1, Foyerscenen 
med P2-værten Mathias 
Hammer, der fortæller om 
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SERGEJ PROKOFJEV (1891-1953)
Violinkoncert nr. 1, D-dur, opus 19 (1917) 

 I    Andantino – Andante assai
 II   Scherzo: Vivacissimo
 III  Moderato – Allegro moderato – Moderato  
  – Più tranquillo 
 
 Frank Peter Zimmermann, violin

Varighed: ca. 22’ 

PAUSE ca. 19.55 (30’)

HECTOR BERLIOZ (1803-69)
Symphonie fantastique: Episode de la vie d’un 
artiste, opus 14 (1830; rev. 1832)

 I Rêveries-Passions: Allegro agitato e appassionato  
  assai – Religiosamente
 II   Un Bal: Valse: Allegro non troppo
 III  Scène aux champs: Adagio
 IV  Marche au supplice: Allegretto non troppo
 V  Songe d’une Nuit du Sabbat: Larghetto – Allegro

Varighed: ca. 52’

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



New York Filharmonikerne II     
Velkomst

DR Koncerthuset 2016/17 3

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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”Der er fire hovedårer i min musik,” sagde Prokofjev. ”Det moderne og det 
klassiske, det motoriske og det lyriske.” Det lyriske var der ikke mange, der 
bemærkede, da Prokofjev dukkede op i begyndelsen af 1900-tallet. Han var en 
’enfant terrible’, og hans fine gamle lærer Rimskij-Korsakov tog sig til hovedet 
over de provokationer, talentet blev brugt til. 

“Min lyriske side blev først bemærket sent,” skrev Prokofjev i sine ufuldendte 
erindringer. ”I lang tid fik jeg ingen anerkendelse for det, og derfor udviklede 
den side sig langsomt.”

Prokofjevs Violinkoncert nr. 1 fra 1917 er et af de første eksempler på hans 
lyriske side, og det var et værk, han med rette var meget stolt af. Men publikum 
til uropførelsen i Paris blev lidt forbløffede. Faktisk begynder violinkoncerten 
så smukt, at det forvænte, parisiske publikum savnede det futuristiske chok, 
de havde forventet, at den unge, berygtede komponist ville give dem! 

Forklaringen er, at violinkoncerten er som badet i kærlighed. Prokofjev skrev 
første sats, da han var dybt forelsket i forfatterinden Nina Mesjtjerskaja. Det 
første tema beskriver han som ”drømmende”, mens det næste tema, som 
kommer efter ca. tre minutter, er ”fortællende”. Det fortællende afsnit er meget 
ivrigt og skal spilles, som om solisten prøver at overbevise nogen om noget, 
forklarede Prokofjev. 

Musikken bliver manisk insisterende og ender helt oppe i det røde, 
”motoriske” felt. Efter en kulmination bliver violinisten efterladt alene for 

Af Jens Cornelius

Sergej Prokofjev

Violinkoncert nr. 1
Prokofjev skrev noget af den mest levende 
musik fra det 20. århundrede. Ofte 
provokerende og drilsk, men mange af 
hans værker er også fyldt med skønhed. 
Violinkoncert nr. 1 rummer det hele!
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en kort stund, hvorefter det skønne indledningstema vender tilbage, spillet 
af fløjten og med violinen som drømmende ledsager. Prokofjev har rykket 
orkestret op i det lyseste, letteste leje, og satsen ender i ’den 7. himmel’.

Andensatsen er en voldsom kontrast. Den skal spilles så hurtigt som muligt, 
og den hektiske galskab fører til, at satsen bliver ganske kort. Frækt og 
morsomt leger Prokofjev med musikkens hysteriske temperament. Det bliver 
et maskespil af den slags, der lå meget dybt i Prokofjevs personlighed, og 
gerne dukkede op på upassende tidspunkter – f.eks. efter den indadvendte og 
smukke afslutning på førstesatsen! 

Der er en tvetydig stilhed i den måde, tredje sats sætter ind på. Et tikkende 
akkompagnement lyder som et gammelt stueur, der nøgternt registrerer tidens 
gang. Men tomheden er dissonerende, og roen vil ikke falde over violinen. 
Så vender den lyriske stemning fra første sats tilbage, og violinen forsvinder 
efterhånden ud af hovedrollen og fortaber sig i sine drømme. Det afrundes 
til allersidst meget smukt i et kort møde med fløjten – violinens hemmelige 
partner. Så lyrisk som kun Prokofjev kunne gøre det.

Violinkoncerten blev komponeret færdig midt i det kaotiske revolutionsår 
1917. Mærkeligt nok et af de mest produktive år i Prokofjevs liv, hvor han 
også skrev sin berømte Symfoni nr. 1 og to af sine store klaversonater. Den 
energiske flid skyldtes ikke revolutionsbegejstring hos Prokofjev, snarere hans 
evne til at trække sig mentalt helt ud af den omgivende verden.

Han håbede, at den polske violinvirtuos Pawel Kochanski ville opføre den 
yderst krævende koncert. Men der skulle gå en hel verdenskrig og mere 
til, før musikken endelig blev opført i Paris i 1923, hvor Prokofjev efter 
nogle omtumlede år i USA havde slået sig ned. Ikke sammen med Nina 
Mesjtjerskaja, men med den spanske sopran Lina Llubera, hans første kone.

Prokofjev skrev sin 
2. Violinkoncert 
næsten 20 år senere. 
Begge violinkoncerter 
er blandt de 
mest spillede fra 
1900-tallet.
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Hector Berlioz

Symphonie fantastique 
Den 11. september 1827 var Berlioz i teatret for at se Hamlet. Rollen som 
Ophelia blev spillet af en irsk skuespillerinde, Harriet Smithson, og Berlioz 
forelskede sig hovedkulds i hende. Den totale, altopædende forelskelse! 

“Du ved ikke hvad kærlighed er,” skrev han til en ven. “For dig er det ikke det 
vanvid, det raseri, det delirium, som berøver alle ens evner. Jeg håber, at du 
aldrig vil opleve disse ulidelige plager, som jeg er blevet offer for.”

Berlioz var en sand romantisk kunstner og evnede at vende sine plager til 
noget kreativt. Over sin plagsomme forelskelse skrev han et af 1800-tallets 
mest sensationelle musikværker: Symphonie fantastique – den Fantastiske 
Symfoni. Fantastisk på to måder: dels på grund af dens nyskabelser, dels fordi 
den foregår i fantasien.

Berlioz’ symfoni var – og er stadig – helt usædvanlig. Den flytter grænserne for, 
hvad en symfoni kan rumme. Den har en enestående orkesterbehandling, en 
hæmningsløs dynamik, og bruger satstyper, der slet ikke følger traditionerne. 
Som rød tråd gennem symfonien går et bestemt tema, der i hver sats forvandler 
sig til en ny variant. Dertil kommer den overordnede plan for symfonien: Den 
fortæller en bestemt historie, som endda er selvbiografisk.

I symfonien fantaserer Berlioz om sin drømmekvinde. Hver gang han tænker 
på hende, høres det gennemgående tema – en idée fixe (en gennemgående idé) 
– som er til konstant distraktion for den unge kunstner. Hvor han end drager 
hen – på landet, til bal – bliver hans sjælefred forstyrret ved tanken om hende. 

Rejsen foregår i tankerne, for den unge kunstner har bedøvet sig med en stor 
dosis opium i et fortvivlet selvmordsforsøg. Men i stedet for at tage livet af ham, 
sender narkotikaen ham kun i en dyb søvn, hvor hans følelser træder frem 
som lyde og drømmesyn.

Berlioz, derimod, forlangte, at alle i salen fik udleveret et trykt referat af de 
tanker, der lå bag symfoniens fem satser. ”Dette program svarer til teksten i en 
opera og er uundværlig for en fuld forståelse af værkets dramatiske forløb”. 
Her er et sammendrag er Berlioz’ vejledning:
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Første del: Dagdrømme, passioner.
”Kunstneren erindrer sit sinds utilpashed, den ubeskrivelige lidenskab, 
melankolien og de meningsløse glæder, dengang han endnu ikke havde set sin 
elskede første gang. Da inspireres han pludseligt af den eksplosive kærlighed, 
af deliriske plager, anfald af jalousi, ømhed og religiøs trøst.”

Anden del: Et bal.
”Han ser igen sin elskede ved et glitrende bal.”

Tredje del: Scene på landet
”En sommeraften på landet hører han to hyrder kalde til hinanden. De 
smukke omgivelser og den blide raslen i løvet genopretter roen i hans hjerte. 
Men da viser hun sig for ham igen, og han forstyrres af pinefulde tanker – hvad 
nu hvis hun svigter ham? Den ene hyrde genoptager sin kalden, men denne 
gang svarer den anden ikke. Solen går ned. Fjern torden. Ensomhed. Stilhed.”

Fjerde del: March til skafottet
”Han drømmer, at han har slået sin elskede ihjel og nu skal henrettes. De tunge 
skridt til skafottet ledsages af en march, der skiftevis er uhyggelig og højtidelig. 
Til slut hører han igen sin idée fixe som en sidste kærlighedstanke, inden 
kniven falder.”

Femte del: Drøm om en heksesabbat
”Han ser sig midt i en heksesabbat, en skare af rædselsvækkende spøgelser, 
troldmænd og uhyrer, der er forsamlet til hans egen begravelse. Den elskede 
melodi viser sig igen, men har mistet sin ædle og sky natur. Den er nu en 
simpel dansemelodi, vulgær og grotesk – det er hende, der kommer for at være 
med i sabbatten. Hun slutter sig til det djævelske orgie, begravelsesklokken 
kimer, og heksene danser til en parodi på begravelseshymnen Dies irae.”

Heksesabbaten er den vanvittige finale på et værk, der den dag i dag kan være 
oprørende at lytte til. Berlioz’ inspiration har været rødglødende, da han 
komponerede symfonien. March til skafottet skrev han på enkelt nat, fortæller 
han i sine memoirer, mens han beklager sig over, at den langsomme sats tog 
hele tre uger…

Det lykkedes for den balstyriske komponist at erobre sin drømmekvinde et 
par år senere, men med skæbnens ironi blev ægteskabet alt andet end en 
drøm. Harriet Smithsons skønhed falmede hurtigt, og samlivet blev ædt op 
af de to kunstnertemperamenters jalousi, Berlioz’ stofmisbrug og Smithsons 
alkoholisme.

I symfonien anvender 
Berlioz et kæmpe 
udvalg af instrumenter 
og strækker 
ethvert orkesters 
ydeevne (og 
instrumentsamling) til 
det yderste.
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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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Violin

Frank Peter Zimmermann
Frank Peter Zimmermann er en af sin generations førende 
violinister. Han har gennem mere end tre årtier optrådt med 
de bedste orkestre i verden og er blevet rost for sin uselviske 
musikalitet, sin tekniske brillans og sit skarpe intellekt.

Han har et nært forhold til New York Filharmonikerne, som han 
for nyligt har kunnet fejre 20 års jubilæum sammen med – det 
var i 1996, han første gang var solist hos orkestret. Ved sin seneste 
optræden sidste år gav han den amerikanske førsteopførelse af 
Magnus Lindbergs Violinkoncert nr. 2, dirigeret af Alan Gilbert.

Frank Peter Zimmermann er født i Duisburg og begyndte at spille 
violin, da han var fem år. Som 10-årig gav han sin første koncert. 
Denne sæson er han solist med bl.a. Berliner Filharmonikerne 
dirigeret af Alan Gilbert, det Bayerske Statsorkester dirigeret 
af Kirill Petrenko, Boston Symfoniorkester, Bayerns 
Radiosymfoniorkester og det Franske Nationalorkester. 

Frank Peter Zimmermann er også en meget ivrig 
kammermusiker, bl.a. med Trio Zimmermann, en strygetrio 
han har dannet med bratschisten Antoine Tamestit og cellisten 
Christian Poltéra. 

Blandt hans næsten 50 pladeindspilninger er musik fra barokken 
til i dag, inklusive Prokofjevs samlede violinværker. Hans 
nyeste udgivelser er kammerværker af Ysaÿe og et album med 
Sjostakovitjs Violinkoncerter, indspillet sammen med Alan 
Gilbert og Elbfilharmonikerne. 

Det seneste år har han spillet på en Stradivarius fra 1727, der har 
tilhørt den store belgiske violinist Arthur Grumiaux. Violinen 
udlånes til ham af en kinesisk rigmand.

• Frank Peter Zimmermann

• Tysk violinist, født 1965 i  
 Duisburg

• Verdensomspændende  
 solistkarriere siden 1980’erne

New York Filharmonikerne II    
Solist

Foto: Harald Hoffmann
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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++

 



DR Koncerthuset 2016/17 12New York Filharmonikerne II   
Musikere

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



Gå på opdagelse i 
              sæson 2017-18

Velkommen til en

med
NY SÆSON

DR SYMFONIORKESTRET

Køb billetter eller tegn abonnement på 
drkoncerthuset.dk
eller ring til DR Koncerthusets Kundecenter på 

tlf. 35 20 62 62



– en helt unik filmkoncertoplevelse!
Milos Formans ikoniske storfilm Amadeus folder sig ud på koncertsalens store biograflærred,  

mens DR SymfoniOrkestret og DR KoncertKoret opfører musikken – live til filmen.

18. & 19. AUGUST
Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk



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


