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Værkerne af Stravinskij 
og Poulenc sendes på P2 
søndag 9. april kl. 22 som en 
del af EBU’s Påskemusikdag. 
Hele koncerten sendes i P2 
Koncerten Skærtorsdag  
13. april kl. 19.20   
 
 
 
 
Mød musikken 
Der er koncertintroduktion  
kl. 14 i Studie 1, Foyerscenen 
med P2-værten Celine 
Haastrup, der fortæller om 
programmet og interviewer 
medvirkende fra koncerten.

Chef for DR Kor & Orkestre: Kim Bohr
Repertoirechef: Tatjana Kandel
Kunsterisk leder for DR KoncertKoret &  
DR Vokalensemblet: Michael Emery

Korsyngemester: Bart Van Reyn
Producent: Ivar Munk
Producer: Bernhard Güttler
Musikteknik: Jan Oldrup

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

DR KoncertKorets Påskefejring 
Program

IGOR STRAVINSKIJ (1882-1971)     
Requiem Canticles (1966)  
 
 I   Prelude 
 II   Exaudi 
 III   Dies irae 
 IV   Tuba mirum   
 V   Interludium   
 VI   Rex tremendae 
 VII   Lacrimosa 
 VIII  Libera me 
 
    Solister: 
     Jihye Kim, sopran, Rikke Lender, alt, 
     Adam Riis, tenor, Steffen Bruun 
 
 IX    Postludium    
  
Varighed: ca. 15´ 
 
CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) 
Nocturnes (1899)   
 
 I  Nuages 
 II  Fêtes 
 III  Sirènes 
   
Varighed: ca. 24´
 
PAUSE (30’) ca. 15.40 
 
 
FRANCIS POULENC (1899-1963) 
Stabat mater (1950) 
 
 I   Stabat mater dolorosa 
 II   Cujus animam gementem 
 III   O quam tristis 
 IV   Quae moerebat  
 V   Quis est homo    
 VI   Vidit suum 
 VII   Eja mater 
 VIII  Fac ut ardeat 
 IX    Sancta mater 
 X     Fac ut portem 
 XI    Inflammatus et accensus 
 XII   Quando corpus 
 
Varighed: ca. 33´ 

Lørdag 8. april kl. 15.00  
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Musikken

Requiem Canticles 
I sin høje alderdom gjorde Stravinskij to ting, der kom bag på hans mange 
beundrere. Dels skrev han en række religiøse værker, og dels begyndte han at 
interessere sig for den forkætrede tolvtonemusik. Det forenes i hans Requiem 
Canticles – et forkortet rekviem, altså en katolsk dødsmesse, kogt ind til en 
varighed på bare et kvarter.

Titlen Requiem Canticles er engelsk og kan oversættes til Requiem-salmer. 
Kun brudstykker af den latinske tekst anvendes, og de ni satser er ganske 
korte. Hver varer blot et minut eller to. Der er ikke ét gram fedt i denne musik.

Rammen for værket udgøres af tre instrumentale satser: som indledning et 
præludium for strygere og som afslutning et postludium for slagtøj. I centrum, 
som sats nr. 5, står et mellemspil for blæsere. I sidste sats slår Stravinskij på 
dødsklokken, både med rigtige klokkeslag og i form af akkord-’klokkeslag’ i 
orkestret. 12 korte pauser, en for hver time, høres undervejs i satsen.

Stravinskij var 85 år, da han skrev Requiem Canticles i 1966. Det blev et af 
hans sidste større værker. Det opføres ret sjældent og fylder ikke meget i vores 
opfattelse af Stravinskij. Sagen er nemlig, at det som tolvtoneværk står for det 
modsatte af, hvad Stravinskij ellers havde positioneret sig med. 

Tolvtoneteknikken var opfundet i 1920’erne af Arnold Schönberg.  
I tolvtoneværker er det en sammensat rækkefølge af de 12 mulige toner, 
der danner musikkens grundlag. Dur og mol findes ikke. Kort fortalt bliver 
musikken mere abstrakt på den måde. Stravinskij tog afstand fra idéen, og de 
to store komponister bevægede sig væk fra hinanden. 

Man kan undre sig over, at det tog så mange år for Stravinskij at fatte interesse 
for tolvtonemusik, når nu han altid var så ivrig efter at forandre sig. Den 
simple forklaring er, at han først turde vove sig ud i forsøget efter Schönberg 
var død i 1951.

Schönberg havde et fyndord om, hvordan man skriver tolvtonemusik: ”Man 
følger rækken og komponerer i øvrigt som før.” Det viser sig igen at holde stik. 
Requiem Canticles lyder 100% af Stravinskij. Ikke ulig hans mere berømte 
Salmesymfoni fra 1931 – som ikke er skrevet efter tolvtoneteknikken.

Af Jens Cornelius

Requiem Canticles blev 

spillet ved Stravinskijs 

egen begravelse i 1971.

Igor Stravinskij 
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Nocturnes 
Mange af Debussys værker har billedskabende titler, der skal spore lytteren  
ind på at bruge fantasien. Også i hans orkesterværk Nocturnes drejer det sig  
om luftige fænomener: skyer, fester og sagnvæsener. Alle tre dele endda om  
natten – for nocturne betyder nattestemning eller nattemusik.

Debussy gav musikken en kort forklaring med på vejen:

”Nuages (Skyer) gengiver himlens uforanderlighed med skyernes langsomme, 
melankolske bevægelser, der toner bort i grå farver med et anstrøg af hvidt.”

”Fêtes (Fester) er en stemning af sitrende, dansende rytmer med hurtige 
lysglimt. Der høres også et afsnit med en parade – et strålende og fantastisk  
syn – der passerer gennem festlighederne og blander sig med dem.”

”Sirènes (Sirener) er havet og dets endeløse rytmer. Fra bølgerne, bestrålet af 
sølvskær fra måneskinnet, høres sirenernes mystiske sang, når de ler og derefter 
forsvinder igen.”

Debussy arbejdede på de tre stykker i flere år. Han bevægede sig på så ny grund, 
at han faktisk var usikker på, om værket overhovedet skulle ende med at være 
orkestermusik. Det lange arbejde med Nocturnes bar heldigvis frugt. Det er 
brillant musik fuld af originale idéer – både de tekniske nyskabelser og den 
grundlæggende idé om, at noget så flygtigt som drivende natteskyer i gråhvide 
farvetoner kan beskrives i musik.

Anden sats er en sydlandsk gadefest, der kulminerer, da den støjende 
nationalgarde passerer tværs gennem masserne. Et dristigt og helt 
ukonventionelt påfund, hvor Debussy skaber en tredimensionel illusion af et 
militærorkester, der bevæger sig hen mod lytterne. 

Lige så nytænkende er hans idé om at bruge sangstemmer som ’instrumenter’  
i orkestret. Korets ordløse sirenesang i sidste sats blev siden efterlignet af mange 
komponister i det 20. århundrede, bl.a. Ravel og Ligeti. 

Modtagelsen af de tre Nocturnes ved uropførelsen i Paris 1901 var ikke 
overvældende. I dag regnes de sammen med et par af Debussys andre værker 
for orkester, Images og La Mer, for noget af den vigtigste franske orkestermusik 
overhovedet. 

Debussy blev 

inspireret til 

musikken af en række 

impressionistiske 

billeder med titlen 

Nocturnes, malet af 

James Whistler.

I græsk mytologi 

var sirener fugle 

med kvindehoveder. 

Sirenerne holdt til på 

et rev ude på havet, 

og de sang så smukt, 

at sømænd ville høre 

mere; de sejlede tæt 

på  - og undertiden 

kuldsejlede de derved.

Claude Debusssy 
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Stabat mater

DR KoncertKorets Påskefejring 
Musikken

Poulenc skrev 

senere endnu et stort 

katolsk korværk med 

sopransolo, Gloria.

Francis Poulenc

Stabat mater dolorosa. Det er latin og betyder ’Den sørgende moder 
stod…’, og sådan begynder en middelalderlig hymnetekst, der er skrevet af 
franciskanermunken Jacopo da Todi i slutningen af 1200-tallet. Versene 
fortæller om korsfæstelsen af Jesus, set fra hans mor Marias synsvinkel.

Den stærke tekst blev oprindeligt benyttet i andagter i middelalderen.  
Senere er den blevet sat i musik af utallige komponister, og især efter 
Pergolesis udsættelse fra 1736, der blev Stabat Mater-tekstens gennembrud  
i klassisk musik.

Få havde dog set komme, at pariseren Francis Poulenc i 1950 ville 
komponere musik til denne fromme tekst. Efter mange år med en livsførelse, 
som mange franskmænd dengang ville have kaldt ugudelig, oplevede 
Poulenc i 1950 en genvækkelse af sin barndoms katolske tro, da en af 
hans nære venner døde i en trafikulykke. Poulenc foretog en valfart til 
Mariahelligdommen i Rocamadour og bestemte sig for at skrive et Stabat 
Mater til minde om sin afdøde ven. 

Værket begynder i dyb alvor og med enstemmig sang, der giver mindelser om 
gregoriansk kirkesang. Århundreders kirkemusik ligger under denne musik. 
Men snart folder det sig ud i Poulencs umiskendelige tonesprog: Korte, klare 
fraser, der virker næsten som ’schlagermusik’, bliver harmoniseret med 
pikante akkorder. Upassende frivolt? Eller bare en komponist, der er helt 
igennem ærlig og vil have lov til at skrive i sit eget tonesprog? 

En fransk anmelder kaldte rammende Poulenc for ”halv munk, 
halv gadedreng”. I Stabat Mater er der sjældent tale om egentlige 
gadedrengestreger, som dem Poulenc nød at lave i de brølende 1920’ere  
(et eksempel er dog ’basun-prutten’, der sætter punktum for Eja Mater, fons 
amoris). Det er snarere et personligt tonesprog, der ganske enkelt ikke kan 
tages ud af Poulenc.

Prikken over i’et er de tre satser, hvor en solosopran som en anden 
gudsmoder kaster glans over begivenhederne. Første gang i den 
spektakulære sats Vidit sumus (Hun så sin kære søn). Hvad foregår der her, 
hvor musikken lyder som en blanding af fransk filmmusik fra 1950’ernes 
’Nye bølge’ og Mozart? Kan man fremstille den sørgende Jomfru Maria så 
sensuelt? Himmelsk smukt er det i hvert fald!
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Dirigenten

Den franske dirigent Marc Soustrot har siden 2011 været 
chefdirigent for Malmö Symfoniorkester. Orkestret er så glad for 
ham, at man har forlænget hans kontrakt for anden gang. Siden 
2015 har Marc Soustrot desuden været chefdirigent for Aarhus 
Symfoniorkester. 

Marc Soustrot er født i Lyon. I sine yngre dage var han 
en glimrende basunist og pianist, inden han begyndte at 
studere direktion i Paris hos Manuel Rosenthal, der var selv 
var yndlingselev af Maurice Ravel. Marc Soustrot har en 
imponerende ’stamtavle’ indenfor fransk musik!

Hans gennembrud kom, da han vandt dirigentkonkurrencer i 
London og Besançon. Det skaffede ham arbejde som assistent 
for verdensnavne som Leonard Bernstein, André Previn og Karl 
Böhm. Gennem årene har Marc Soustrot været chefdirigent for 
Beethoven Orkestret i Bonn og det hollandske Brabant Orkestret 
i Eindhoven. Før da var han i hele 18 år chefdirigent for Loire 
Filharmonikerne i Frankrig. 

De senere år er Marc Soustrot blevet en hyppig gæst i  
Norden. Han har gæstedirigeret DR SymfoniOrkestret og  
DR KoncertKoret mange gange, bl.a. i Berlioz’ L’enfance du 
Christ og Verdis Requiem. Desuden optræder han jævnligt  
med Det Kongelige Kapel, Stockholm Filharmonikerne,  
Göteborg Symfoniorkester og Oslo Filharmonikerne. 

Marc Soustrots repertoire er usædvanlig stort, og rummer ikke 
kun orkestermusik, men også opera. På Det Kgl. Teater har han 
dirigeret flere franske operaer: Hoffmanns Eventyr af Offenbach 
(et af hans specialer), Debussys Pelleas og Melisande og Poulencs 
Karmelitternes Samtaler.

• Marc Soustrot, fransk dirigent   

 født 1949 i Lyon

• Chefdirigent for  

 Malmö Symfoniorkester og 

 Aarhus Symfoniorkester

•  Har gæstedirigeret  

DR SymfoniOrkestret og  

Det Kongelige Kapel ved  

mange lejligheder

Fotograf: Christiaan Dirksen

Marc Soustrot
Dirigent
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Sylvia Schwartz 

• Sylvia Schwartz

•  Spansk sopran, født 1984

Fotograf: Enrico Nawrath

DR KoncertKorets Påskefejring 
Solister

Man kan ikke se det på navnet, men sopranen Sylvia Schwartz 
er fra Spanien. Hun er uddannet i Madrid og har i dag en 
international solistkarriere, både som operasanger, som solist  
i orkesterværker og som liedsanger.

Hun har sunget på mange af verdens førende operascener: 
La Scala i Milano, Statsoperaen i Wien, Teatro Real i Madrid, 
Bayerns Statsopera i München, Bolsjoj Teatret i Moskva, osv. 
Hun var i en årrække fastansat solist ved Berlins Statsopera, hvor 
Daniel Barenboim er musikchef, og selv om hun i dag arbejder 
freelance over hele verden, har hun bevaret sin tilknytning til 
Statsoperaen. Hun er også bosat i Berlin. 

Sylvia Schwartz’ stemmetype er en såkaldt ’lyrisk sopran’, som 
der typisk er brug for i Mozarts operaer, og hun har sunget 
mange af Mozarts store sopranroller, bl.a. Pamina i Tryllefløjten 
og Susanna i Figaros bryllup. I denne koncertsæson har hun 
sunget Mozarts opera Titus på Teatro Real i Madrid, og hun har 
medvirket i Mozarts Don Juan ved Edinburgh Festspillene.

Som koncertsolist har Sylvia Schwartz optrådt med Berliner 
Filharmonikerne og Simon Rattle, Claudio Abbado og Gustavo 
Dudamel. I 2012 var hun solist med DR SymfoniOrkestret her i 
Koncerthuset ved en opførelse af Faurés Requiem. 

Denne sæson har hun bl.a. været solist med  
NHK Symfoniorkester i Tokyo dirigeret af Charles  
Dutoit og med Lyons Nationalorkester. Desuden har hun 
adskillige liedkoncerter og masterclasses i sin kalender,  
både i Europa og Nordamerika.

Sopran
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Kontratenoren Tobias Nilsson er medlem af DR Vokalensemblet. 
Han kommer fra Göteborg og er uddannet organist, men 
begyndte allerede i studetiden at koncentrere sig om sang. 

Udover sit arbejde i DR VokalEnsemblet optræder Tobias 
Nilsson ofte som solist i kirkemusik og oratorier, især fra 
barokken og den tidlige musik. Han har også sunget forskellige 
operaroller, bl.a. i barokforestillinger, men også på Göteborg 
Operaen i en opsætning af Richard Strauss’ Die Frau ohne 
Schatten. Denne påske er han særdeles travl: Han har de seneste 
dage været solist ved to opførelser af Bachs Johannespassion 
i Halmstad og er det igen i morgen ved en opførelse i Kalmar 
Domkirke. Langfredag er han solist i Bachs Matthæuspassion ved 
en opførelse i Göteborg.

Daniel Åberg synger bas og er medlem af DR Vokalensemblet. 
Han er uddannet ved Stockholms Kungliga Musikhögskolan som 
både sanger og kordirigent. Korkarrieren begyndte allerede, da 
han som 8-årig kom med i Uppsala Domkirkes kor, og siden blev 
han medlem af Sveriges Radiokor og det berømte Eric Ericsons 
Kammerkor.

Daniel Åberg er ofte solist i kirkeværker af bl.a. Bach, Händel, 
Monteverdi og Haydn, og han har sunget med Concerto 
Copenhagen og DR UnderholdningsOrkestret. I oktober sidste år 
var han solist ved en internationalt tv-transmitteret gudstjeneste i 
Lunds Domkirke under tilstedeværelse af Paven. 

På Musikhögskolan i Stockholm arbejder han som kordirigent, og 
siden 2011 har han også været dirigent for Lunds Kammerkor.

Fotograf: Agnete Schlichtkrull

Fotograf: Agnete Schlichtkrull

Tobias Nilsson

Daniel Åberg

Kontratenor

Bas

DR KoncertKorets Påskefejring
Solister
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Malmö 
SymfoniOrkester 

Fotograf: Christiaan Dirksen

DR KoncertKorets Påskefejring  
Orkestret

Malmö Symfoniorkester blev grundlagt helt tilbage i 1925. Det består i dag af 94 musikere,  
som for to år siden kunne flytte ind i et fremragende nyt koncerthus, Malmö Live.

Orkestret har været et rendyrket symfoniorkester siden 1991. Indtil da havde det også fungeret 
som operaorkester på Malmö Operaen, men i dag har den dynamiske skånske by altså to 
fremragende orkestre, der hver kan hellige sig det, de er bedst til. Ikke underligt, at Malmö er 
blevet en meget populær musikby for det københavnske og sjællandske publikum.

Den franske dirigent Marc Soustrot har været chefdirigent for Malmö Symfoniorkester siden 
2011. Under hans ledelse har orkestret indspillet en række meget roste albums med fransk 
musik af Saint-Saëns på plademærket Naxos.

Blandt tidligere chefdirigenter for Malmø Symfoniorkester har været Herbert Blomstedt, 
Paavo Järvi, Vassilij Sinaiskij og Mario Venzago.

I den kommende koncertsæson 2017/18 får Malmø Symfoniorkester besøg af tenoren Juan 
Diego Florez, trompetisten Håkan Hardenberger, violinisterne Baiba Skride og Isabelle van 
Keulen, pianisten Boris Giltburg og blandt dirigenterne de seneste to Malko-prisvindere,  
Rafael Payare og Tung-Chieh Chuang. 

Hvad kendetegner Malmö Symfoniorkester, er koncertmesteren Marika Fältskog blevet 
spurgt. Hun svarer: ”Jeg vil påstå, at vi er et rart orkester – det lyder måske mærkeligt, men 
nogle orkestre har en hård attitude overfor dirigenter og solister. Desuden er vi altid meget 
velforberedte, og vi har udviklet os enormt takket være vores nye, fantastisk koncertsal.  
Det kan vi bestemt være stolte over.”
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DR KoncertKoret 

DR KoncertKoret har som Danmarks nationale koncertkor 
vundet stor international anerkendelse inden for stort set alle 
genrer og epoker af den klassiske musik. I fuld opstilling består 
koret af i alt 74 professionelle sangere, som kommer på scenen, 
når publikum skal opleve den store, brede korklang.

Under sit første navn, Statsradiofoniens Kor, debuterede koret i 
1932 i Verdis Requiem. Efter nogle år dannede dirigenten Mogens 
Wöldike Statsradiofoniens Madrigalkor, som i 1973 skiftede navn 
til det mere mundrette Radiokoret – og i 2009, da Koncerthuset i 
DR Byen åbnede, blev korets navn ændret til DR KoncertKoret. 

DR KoncertKoret optræder som regel sammen med DR 
SymfoniOrkestret, men gennem tiden har koret også optrådt 
sammen med en række andre danske og internationale orkestre 
og ensembler, og man kan også jævnligt opleve koret alene på 
scenen i a cappella kormusik. 

Både det klassiske kernerepertoire og den nye musik er vigtigt 
for DR KoncertKoret. Per Nørgårds Symfoni nr. 3 er skrevet 
specielt til koret, og de har opført og indspillet en række værker 
af moderne mestre som Henze, Stockhausen, Ligeti, Berio og 
Penderecki.

Siden 2016 har den belgiske dirigent Bart Van Reyn været 
syngemester for DR KoncertKoret. Han har tidligere arbejdet med 
en lang række europæiske kor og vokalensembler, herunder  
BBC Singers og Berlins Radiokor.

DR KoncertKorets Påskefejring
Koret

’Syngemester’ er gammel 

betegnelse for en sanglærer eller 

leder af en sangskole. Betegnelsen 

bruges stadig på bl.a. Det Kgl. 

Teater og i DR. Syngemesteren 

står for korets indstudering af nyt 

repertoire



DR KoncertKoret 



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

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


