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Also sprach Zarathustra
Program

FRANZ LISZT (1811-1886) 
Les Préludes, symfonisk digt nr. 3 (1854) 
 
 Varighed: ca. 16’ 
 
 
BÉLA BARTÓK (1881-1945) 
Violinkoncert nr. 2 (1937-38) 
 
 I Allegro non troppo 
 II Andante tranquillo 
 III Allegro molto 
 
 Varighed: ca. 36’ 
 

 
PAUSE (30’) ca. 20.25/15.55
 
 
Prisoverrækkelse til vindere af DKDM og DR SymfoniOrkestrets 
prøvespilskonkurrence (kun lørdag)  
 
 
RICHARD STRAUSS (1864-1949)  
Also sprach Zarathustra, op. 30 (1896) 

Tonedigt, frit efter Friedrich Nietzsche  

 Einleitung 
 Von den Hinterweltlern 
 Von der grossen Sehnsucht
 Von den Freuden-und Leidenschaften 
 Das Grablied
 Von der Wissenschaft 
 Der Genesende
 Das Tanzlied
 Nachtwanderlied  
 
Varighed: ca. 35´ 
 

Torsdag 4. maj kl. 19.30 
Lørdag 6. maj kl. 15.00
 
DR Koncerthuset  
koncertsalen
 
DR SymfoniOrkestret
 
Vasily Petrenko 
dirigent
 
Augustin Hadelich 
violin
 
Jon Gjesme  
koncertmester
 
Koncerten torsdag sendes 
direkte i P2 Koncerten og 
genudsendes søndag 7. maj 
kl. 12.15. Koncerten torsdag 
optages til senere  TV-
udsendelse. 
 
 
 

 
 
Mød Musikken 
Der er koncertintroduktion 
torsdag kl. 18.30 og lørdag 
kl. 14 i koncertsalen med P2-
værten Mathias Hammer, der 
fortæller om programmet og 
interviewer medvirkende fra 
koncerten.
 
I koncertpausen vil der være 
cd-salg i foyeren, hvor solisten 
Augustin Hadelich vil signere. 
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Et symfonisk digt – sådan betegnede Liszt sit stykke Les Préludes, da 
han opførte det for første gang i 1854. Det var ikke en musikgenre, 
man havde hørt om før. Ikke en symfoni, men et stykke tonepoesi for 
orkester. Musikken handler om noget og beskriver noget – uden ord.

Les Préludes betyder ‘Forspillene’. Og hvad dét har med musikkens 
indhold at gøre, blev forklaret i et forord:

Hvad andet er vort liv end en række forspil til den ubekendte sang, hvis 
første og højtidelige tone spilles af Døden?

Forordet fortsætter med at beskrive menneskelivets gang med al dets 
tro, håb, kriser og kærlighed. Det er denne livsfortælling, Liszt præsen
terer i sit imponerende orkesterværk.

Musikken begynder med menneskets grundlæggende spørgsmål 
om livets mening. Det lille tretoners motiv, der høres tydeligst i 
 træblæserne, er værkets røde tråd. Og svaret kommer i form af en 
 massivt bekræftende hymne fra oven: Mennesket skal sejre til sidst.

Første trin på livets vej er kærligheden, ‘eksistensens glødende daggry’, 
som det kaldes. Temaet fra begyndelsen dukker op igen og er nu 
forvandlet til en smægtende romantisk melodi. Men kærligheden øde
lægges af stormen og de lynnedslag i livet, der kan tvinge enhver i knæ. 
Tretonersmotivet er atter forvandlet, og det slår så hårdt som kølleslag.

Efter ødelæggelserne indtræder en helende fred, hvor naturen bringer 
ro. Det giver mennesket styrke, og da krigstrompeterne kalder til det 
endelige opgør med skæbnen, er mennesket parat til at kaste hele sit 
væsen ind kampen – med held, for kampen fører til den afgørende 
sejr, og man står foran porten til det største.

At den afsluttende hymne har magt, kan ingen være i tvivl om. Liszt 
hamrer den ud i så mægtigt format, at alt det forløbne virker som 
småting ved siden af. En musikalsk effekt, som ulykkeligvis blev hårdt 

Af Jens Cornelius

Liszt fik idéen til Les 

Préludes ved at læse de 

Poetiske Meditationer 

af den franske forfatter 

Lamartine.

Les Préludes
Franz Liszt

Also sprach Zarathustra
Musikken
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Det begynder med en harpe, der slår akkorderne an, mens de dybe strygere 
knipser på strengene. Orkestret er forvandlet til backinggruppen i et 
folkemusikorkester. Og så træder violinen frem og begynder på sin lange, 
fabulerende fortælling.

I Bartóks Violinkoncert nr. 2 er der uendeligt mange detaljer at gå på 
opdagelse i. Temperamentet er intenst, musikken bobler og koger og 
kommer af og til i udbrud. Folkemusikken fra Ungarn, som Bartók havde 
studeret minutiøst i over 30 år, sætter sit tydelige præg på musikkens 
skalaer og rytmer. Violinens allerførste frase kunne være taget direkte ud   
af en spillemands improvisationer. 

En mere ‘kunstnerisk’ fusion af Bartóks modernisme og ungarsk spille
mands musik hører man i slutningen af første sats, hvor violinen spiller 
kvarttoner, dvs. toner, der ligger ‘mellem’ tangenterne på et klaver. Den 
slags hører hjemme i folkemusik, men ikke i klassisk musik, hvor kvarttoner 
ikke engang kan noteres med almindelige noder. I Bartóks værk bliver 
folkemusikken altså en udvidelse af den moderne musiks udtryksmidler. 

Anden sats er udformet som et tema med fem variationer. Variationerne 
spilles uden pauser imellem. Det begynder ganske enkelt, og sammenlignet 
med førstesatsen er det et meget stramt forløb. Bartók er også økonomisk 
med brugen af orkestret. I de fem variationer spiller violinen sammen med 
skiftende musikere fra orkestret, og der dukker uventede soloinstrumenter 
op som f.eks. pauker, celeste og harpe. 

Tredje sats er med Bartóks egne ord en variant af første sats. En slags 
komprimeret gentagelse, hvor temaerne vender tilbage og bruges på nye 
måder. Musikken har en mere hektisk og udadvendt karakter, der er rustik 
og temmelig grovkornet. Måske også mere desperat, mere pessimistisk, 

Violinkoncert nr. 2 var 

i Bartóks levetid bare 

kendt som ‘Bartóks 

Violinkoncert’. Dengang 

vidste ingen, at han 

allerede i 1907-08 

havde skrevet en helt 

anderledes violinkoncert,  

som først blev udgivet 

efter hans død.

Violinkoncert nr. 2
Béla Bartók

udnyttet af Nazityskland, der under 2. Verdenskrig brugte sluttemaet 
fra Les Préludes som kendingsmelodi til radionyhederne og de uge
journaler, der propaganderede om nazismens fremmarch.
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trods energien. Året var 1938, og Bartók var dybt tynget af fascismens 
fremmarch i Europa, især dens greb om hans elskede Ungarn. Da krigen 
brød ud, flygtede han til USA, hvor han døde i 1945.

Bartóks Violinkoncert nr. 2 er en af det 20. århundredes bedste violin
koncerter. Det er også en af de sværeste at spille. Aftenens solist, Augustin 
Hadelich, siger: “Solistens kamp for at overvinde de tekniske udfordringer 
øger kun musikkens intensitet. Men selv om værket er så fuldt af 
spændinger og til tider er direkte knugende, så er jeg stærkt overbevist om, 
at det også skal lyde smukt.”

Indledningen af Richard Strauss’ orkesterdigtning Also sprach 
Zarathustra er totalt overvældende. Det er en solopgang til verdens 
skabelse, og sådan bliver musikken også brugt i den klassiske science 
fiction film Rumrejsen år 2001. 

Men det er kun begyndelsen på det storladne værk, der udfolder 
sig som en fantasi over Nietzsches filosofiske bog Således talte 
Zarathustra. Strauss’ orkesterværk spilles ret sjældent, fordi det er så 
ekstremt kræv ende og bekosteligt at opføre. Det er orkesterkunst i 
absolut  største målestok og kræver bl.a. orgel, firedobbelt træblæser
besætning, seks horn og to harper. 

Hvem er så denne Zarathustra? Han var en profet, der levede i Persien 
600 år før vor tidsregning. I Nietzsches bog fortæller han menneskene 
om de sandheder, han er kommet frem til efter mange års fordybelse 
i ensomhed: at Gud er død, at de gamle moralbegreber er overflødige, 
og at fremtiden tilhører den mennesketype, der kan skabe sine egne 
etiske værdier. 

Richard Strauss var på bølgelængde med Nietzsche. Den unge, belæste 
komponist beundrede Nietzsches skrifter af æstetiske grunde, men han 

Also sprach  
Zarathustra

Richard Strauss

Det indiske religiøse 

mindretal parserne har 

Zarathustra som profet. 
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var også meget optaget af deres opgør med kristendommen. Strauss var 
ikke troende, og ligesom Nietzsche ringeagtede han kristendommen, 
fordi han mente den hindrer mennesket i at tage ansvar for sig selv.

Strauss’ orkesterværk fra 1896 forholder sig frit til Nietzsches kom
plicerede bog. Teksten bliver ikke direkte ‘illustreret’ af musik, selv om 
Strauss bruger otte af bogens kapitler som gådefulde overskrifter: 

Om verdensfordoblerne – Om den store længsel – Om glæder og 
lidenskaber – Gravsangen – Om videnskaben – Den der kommer sig – 
Dansevisen og Natsangen – Søvngængersangen. 

Nietzsches bog og Strauss’ orkesterværk stammer fra en tid, hvor 
 filosofiske verdensanskuelser prægede kunsten. Nogle af datidens 
musikkritikere fandt det dog overdrevent ambitiøst at sætte den 
yderst litterære Nietzsche i musik. Strauss svarede igen med at for
klare, at hans tonedigt ikke er Nietzsches bog ‘oversat’ til toner:

Jeg har aldrig haft i tankerne at skrive filosofisk musik, ej heller at 
 fortolke Nietzsches storværk i musikalsk form. Min idé var at  nedskrive 
i musik forestillingen om menneskeracens udvikling fra dens begynd else,  
gennem forskellige udviklingsstadier, religiøse såvel som videnskabelige, 
frem til Nietzsches ide om Overmennesket. Tonedigtet er ment som en 
hyldest til Nietzsches geni.



DR Koncerthuset 2016/17 7Also sprach Zarathustra
Dirigent

Vasily Petrenko, 40 år og fra Skt. Petersborg, er en af sin 
generations førende dirigenter. En eventyrligt flittig mand, der 
har overskud til at være chefdirigent for tre orkestre samtidig: 
Liverpool Filharmonikerne, Oslo Filharmonikerne og siden 2015 
også for EU’s Ungdomsorkester.

Ved siden af arbejdet med sine tre orkestre rejser Vasily Petrenko 
kloden rundt til utallige gæsteoptrædener. Han har bl.a. dirigeret 
de fleste store nordamerikanske orkestre og Det Russiske 
Nationalorkester. I sidste måned opførte han Verdis Requiem 
med Royal Philharmonic i London, og i aften dirigerer han for 
4. gang DR SymfoniOrkestret.

Vasily Petrenko indspiller mange albums, mest med russisk musik. 
Sammen med sit Liverpoolorkester har han lavet fremragende 
indspilninger af Sjostakovitjs 15 symfonier, Tjajkovskijs 6 
symfonier og Rakhmaninovs 3. Med Oslo Filharmonikerne har 
han indspillet Sjostakovitjs cellokoncerter (solisten er Truls 
Mørk) og er nu i gang med symfonierne af Skrjabin. 

Petrenko var bare 18 år og stadig studerende, da han fik sin 
første ansættelse som dirigent for Mikhailovskij Operaen i 
Skt. Petersborg. Fra studietiden stammer også hans nære forhold 
til musikken i aften. Liszts Les Préludes var et af de første værker, 
han indstuderede, da han gik på Konservatoriet i Skt. Petersborg. 

Og så understreger Vasily Petrenko, hvor begejstret han er for 
aftenens solist, Augustin Hadelich:

“Augustin er en forrygende solist, der altid finder nye vinkler ved 
selv de mest berømte værker. Hans fortolkninger rummer altid 
noget, man ikke havde tænkt over før.” 

• Vasily Petrenko 

• Russisk dirigent, født 1976 

 i Skt. Petersborg

• Chefdirigent for  

 Liverpool Filharmonikerne  

 og Oslo Filharmonikerne

Fotograf: Mark McNulty

Vasily Petrenko
Dirigent
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Augustin Hadelich er 33 år, født i Italien af tyske forældre. Han er 
uddannet og bosat i USA og er i dag amerikansk statsborger.

Han har spillet violin, siden han var fem år. Som en anden lille 
Mozart rejste han i barneårene Europa rundt og gav koncerter. 
Den livsfase endte brat, da han 15 år gammel var tæt på at miste 
livet ved en frygtelig eksplosionsulykke. Først efter to år blev han 
i stand til at genoptage sit spil. 

Hadelich valgte at rejse til USA for at studere på Juilliard School 
of Music. I USA fik han få år senere sit voksengennembrud, da 
han i 2006 vandt førstepræmien samt otte andre priser(!) ved 
den store violinkonkurrence i Indianapolis. 

Augustin Hadelich er jævnligt solist hos alle de store amerikanske 
orkestre som f.eks. New York Filharmonikerne og Chicago 
Symfoniorkester. Denne sæson har han optrådt i Europa med 
bl.a. Concertgebouw Orkestret i Amsterdam og München 
Filharmonikerne. Bartóks Violinkoncert nr. 2, der er på 
programmet i aften, har han i vinter spillet i Dresden og i Helsinki.

Han spiller også mange kammerkoncerter, hvor han gerne 
eksperimenterer med koncertformen og inkluderer f.eks. 
multimedier. I det hele taget har Augustin Hadelich en bred 
smag, og det ser man også på hans indspilninger, der spænder 
fra Telemann til helt nye værker og velkendte klassikere som 
Sibelius’ Violinkoncert. Blandt hans albums er også Bartóks 
Violinkoncert nr. 2, og med aftenens dirigent, Vasily Petrenko, 
har han indspillet Tjajkovskijs Violinkoncert.

Augustin Hadelich vandt i 2016 en Grammy for sin indspilning 
af Dutilleux’ Violinkoncert. Han spiller på en Stradivariusviolin 
fra 1723. 

Fotograf: Rosalie O’Connor

• Augustin Hadelich

• Tysk-amerikansk violinist,  

 født 1984 

• Verdensomspændende 

 solistkarriere

Augustin Hadelich
Violin

Also sprach Zarathustra 
Solist
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Prøvespilskonkurrence
Prisoverrækkelse lørdag 6. maj

Also sprach Zarathustra 
Prisoverrækkelse

For at udvikle og træne fremtidens orkestermusikere har DR Symfoni Orkestret 
og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indledt et fast samarbejde 
om en konkurrence, der blandt konservatorie studerende er kendt som 
‘stuntprøvespil’. Konkurrencen munder ud i en  pris    over rækkelse, der i år 
finder sted ved koncerten lørdag 6. maj.

Hvert år får mere end 60 studerende fra Konservatoriet mulig hed for at gå 
til et prøvespil i DR SymfoniOrkestret, for at opleve hvordan et prøvespil 
foregår – vel at mærke uden at kunne vinde en fast plads i orkestret i 
forbindelse med konkurrencen.

Selve prøvespillet er en tro kopi af de rigtige orkesterprøvespil, hvor man 
konkurrerer om en fast stilling i orkestret: Der spilles flere runder, og der 
sidder en jury med professionelle musikere fra DR SymfoniOrkestret 
og bedømmer præstationerne. Efterfølgende får de unge musikere 
kvalificeret feedback fra såvel deres egne lærere som fra orkesterjuryens 
medlemmer.

Det er en meget speciel oplevelse for en musiker at gå til orkesterprøvespil: 
Konkurrencesituationen er stressfyldt i sig selv, og der skal en helt speciel 
psyke til for at overbevise de kritiske dommere om ens musikalske og 
tekniske kvaliteter. Målet er hele tiden at komme videre til næste runde og få 
lov til at vise mere af sin kunnen – og naturligvis allerhelst vinde prøvespillet.

Det er DR SymfoniOrkestrets og Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums  
fælles mål, at stuntprøvespillene kan træne og udvikle de unge talenter til 
at opnå ansættelse i et af Danmarks orkestre, og dermed sørge for næste 
generation af højtuddannede danske musikere.

Efter prøvespillene uddeles en række priser til de studerende, der har 
spillet bedst gennem konkurrenceforløbet. Priserne er sponsoreret af 
DR Kor & Orkestres Venneforening, og er tænkt som en opmuntring og en 
anerkendelse til de unge musikere.

Et samarbejde mellem DR SymfoniOrkestret og 
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium



Oplev  

Mahlers Symfoni nr. 6  
med Adam Fischer. Det  

bliver voldsomt og  
dramatisk. Mahler skrev,  

at musikerne skal  
spille ”som pisket“!

 
 

Fischer & Mahlers 6. 
19. maj kl. 19.30

Læs mere og  
køb billetter på  

drkoncerthuset.dk

annoncer til program maj17 fischer.indd   1 28-04-2017   12:55:20

– 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

Untitled-3   14 03/04/2017   11.38
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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 email: book1bord@dr.dk eller telefonisk på 
35206360 (hverdage 1216).

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 appstore eller   
  Google Play)
 ll  Bestil og betal
 lll  Hent din drink i vores “Zervedbar”

Parkeringen: Vi har fået nyt parkeringssystem, der
er forudbetalt. Det vil sige, at man køber en Pbillet 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


