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Georgij Sviridov (1915-1998)
Lille triptykon (1964)  

 I   Allegro moderato
 II   Con tutta forza, un poco maestoso
 III   Allegro moderato

Varighed: ca. 9’

Modest Musorgskij (1839-1881)
Dødens sange og danse (1875-1877)
I arrangement for orkester af Dmitrij Sjostakovitj

 I Vuggesang
 II Serenade
 III Trepak
 IV Feltmarskallen

Varighed: ca. 19’

Pause ca. 20.05

Antonín Dvořák (1841-1904)
Symfoni nr. 8, op. 88, G-dur

 I Allegro con brio
 II Adagio
 III Allegretto grazioso
 IV Allegro ma non troppo

Varighed: ca. 34’

Torsdag 27. okt. kl. 19.30

DR Koncerthuset, 
Koncertsalen

DR SymfoniOrkestret

Dirigent: Yuri Temirkanov

Vokalsolist: 
Alexander Vinogradov, bas

Koncertmester: 
Christina Åstrand

Koncerten sendes 
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Mød musikken: 
Der er koncertintroduktion 
kl. 18.30-18.55 i Koncert-
salen med P2-værten 
Mathias Hammer, der 
fortæller om programmet 
og interviewer med-
virkende fra koncerten

I koncertpausen vil det 
være muligt at købe 
DR SymfoniOrkestrets nye 
dvd-udgivelse, Beethoven: 
The Symphonies med 
dirigent Rafael Frühbeck 
de Burgos
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Korrektur: Magna Blanke
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Georgij Sviridov: Lille triptykon  

Georgij Sviridov er født i 1915 og begyndte at komponere i 
1930’erne. Blandt hans lærere på konservatoriet i Leningrad 
var Sjostakovitj. Det sovjetiske publikum lærte Sviridov at 
kende for hans utallige sange og korværker, ofte til tekster af 
Ruslands største digtere som fx Pushkin. Han komponerede 
også oratorier, kantater og en opera. 

For sine ofte nationalistiske værker fik han Lenin Ordenen 
og Stalin Prisen, og han blev hædret som Socialistisk 
Arbejderhelt  – de fineste udmærkelser en kunstner kunne 
få i Sovjetunionen. Beundringen forsvandt ikke efter Sovjet-
unionens opløsning. ”Sviridovs musik udtrykker menneskets 
evige søgen efter idealet”, har den russiske kordirigent 
Vladimir Minin sagt, ”Ondskaben kommer aldrig til udtryk, 
kun refleksioner over det gode. Derfor er hans musik så 
populær. Sviridovs musik viser os det evige Rusland, den 
russiske sjæls inderste væsen.”  Sviridov nåede i sit lange liv at 
komponere musik i alle genrer, og orkesterstykket Lille triptykon 
er en minisymfoni fra 1964, som er et godt eksempel på hans 
instrumentalmusik. Det er aftenens dirigent, Yuri Temirkanov, 
der gerne vil præsentere det danske publikum for denne lidt hem-
melige side af russisk musik.
 
Triptykon er egentlig betegnelsen for en tredelt altertavle, 
og det er en passende titel til stykket. Dels fordi der er tre 
satser, og dels fordi temaerne minder meget om russisk-
ortodoks kirkesang. Også den måde orkestrets strygere 
og blæsere i 1. sats svarer hinanden på minder om veksel-
sangen ved en russisk gudstjeneste.

Musorgskij: Dødens Sange og Danse 

Dødens sange og danse er en cyklus bestående af fire sange. 
Modest Musorgskij musik er sat til vers af en adelig digter 
med det kringlede navn Arsenij Golenisjtjev-Kutuzov. Tekst 
og musik mødes i et kynisk, dybt sarkastisk syn på døden, der 
rammer os alle. I disse sange hører man dog om fire særligt 

Af Jens Cornelius

Af Jens Cornelius

Den russiske komponist Georgij Sviridov er elsket i sit 
hjemland, men ikke ret kendt uden for Rusland. 
Han var ‘den sidste romantiker’, der lige til sin død i 1998 
skrev musik i et konservativt og melodisk tonesprog.

I flere årtier blev musik af  
Sviridov spillet dagligt for  
Ruslands borgere som  
kendingsmelodi for den  
russiske tv-avis ”Vremya”.

Temirkanov & Dvoraks 8.
Program

Temirkanov & Dvoraks 8.
Værker
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Temirkanov & Dvoraks 8.
Værker

udsatte grupper af mennesker: Kvinder, børn, soldater og 
fattigfolk. Musorgskij skrev sangene for basstemme og klaver. 
Han havde planer om at lave en orkesterudgave, men fik det 
aldrig gjort – som det ofte var tilfældet med projekterne i hans 
fortumlede liv. Efter hans død har flere russiske komponister 
arrangeret sangene for orkester. Den mest udbredte version er 
af Sjostakovitj, som lavede sit arrangement i 1962. Det er også 
den version, der opføres i aften.

I de fire sange dukker Døden op i forskellige iklædninger. 
Hver gang som den sikre vinder i konfrontationen med 
mennesket:

1. Vuggevise. En mor forsøger at trøste sit febersyge barn, der 
gennem natten får det værre og værre. Ved daggry ankommer 
Døden som barnepige og synger barnet til ro i den evige søvn.

2. Serenade. En morbid kærlighedserklæring fra Døden, der 
neden for vinduet synger en serenade for en ung kvinde, som 
ligger på sit dødsleje. 

3. Trepak. En trepak er en russisk folkedans, og i denne sang 
danser Døden med en fuld bonde, der dratter omkuld i sneen. 
Han fryser langsomt ihjel under sin snedyne, mens Døden 
synger om den blomstrende sommertid.

4. Feltmarskallen. I den sidste sang er Døden en feltmarskal, 
der betragter soldaternes undergang på slagmarken. Efter 
kampen stiller han ligene op til en sidste parade, inden de skal 
begraves og glemmes for altid.

Dødens sange og danse er i familie med Mahlers tragisk-satiri-
ske sangsamling Des Knaben Wunderhorn og med den bidske 
Symfoni nr. 14 af Sjostakovitj, som også har en bassolist. 
Sjostakovitj skrev symfonien i 1969 under inspiration fra 
Musorgskijs sangcyklus, som han syntes var for kort.

Men sådan var det med Musorgskij – han fik ikke skabt det, 
som hans evner kunne have frembragt. Han tog gradvist sig 
selv af dage ved hæmningsløs druk, og han var dybt alkoho-
liseret, da han i en alder af bare 42 år for sidste gang skålede 
med Døden. 

Antonín Dvořák: Symfoni nr. 8

Antonín Dvořáks 8. Symfoni er den mest generøse symfoni, 
han skrev. Det er også en af de mest melodiøse symfonier, 
der overhovedet findes, for Antonín Dvořáks evne til at skrive 
melodier er så stor, at han ikke ser grund til at tygge drøv på de 
enkelte temaer. Symfonien har en overflod af temaer, og som 
lytter bæres man hele tiden videre til et nyt højdepunkt. 
Orkestrets celloer har en stor rolle i symfonien, for de vigtigste 
temaer præsenteres ofte af celloerne. Det allerførste, smukke 
tema er i mol, og denne folkevise-agtige melodi høres straks 
fra begyndelsen. Det lægger en melankolsk erindring under 
den udbredte munterhed, der viser sig inden længe. 

En af grundene til, at symfonien flyver sådan afsted er, at 
den normalt langsomme sats, 2. satsen, faktisk går ret hurtigt! 
Den begynder normalt som en idyllisk nocturne, men fløjternes 
melodi – en af de mange i symfonien, der lyder som en børne-
sang – får tusmørket til at forsvinde, og ud af akkompagnementet 
vokser en yndefuld sangleg.  Også tredjesatsen danser: Det er en 
svingende vals med en bittersød, melankolsk melodi. Antonín 
Dvořák kombinerer temaet med endnu en sangleg, og blandin-
gen af det melankolske og det barnlige giver musikken en særlig 
dimension. De to midtersatser i symfonien kan måske høres 
som refleksioner over Antonín Dvořáks private tragedie - han 
havde tidligere i livet mistet tre af sine børn på ganske kort tid.

Symfoniens sidste sats begynder med trompetfanfarer. Så 
spiller celloerne (- der var de igen!) et stolt og gribende tema, 
som bliver udgangspunkt for en række temmelig vilde varia-
tioner. Det er noget af Antonín Dvořáks mest udadvendte og 
effektfulde musik, og de store Hollywood-komponister har 
bestemt lært meget af en heroisk sats som denne.  

Selve symfoniens gennemgående toneart, G-dur, har også 
en særlig betydning. Ingen seriøs komponist havde i 100 
år skrevet en symfoni i den toneart, der i denne sammen-
hæng blev regnet for usofistikeret. Det var Antonín Dvořák 
bestemt bevidst om, for i symfonien forener han det folkelige 
med det kunstneriske. Antonín Dvořák havde sin saft og 
kraft fra folkemusikken, som han kendte fra sin opvækst. 
Hans 8. Symfoni kan høres som en hyldest til alle Bøhmens 
spillemænd og folkesangere. Som søn af en landbyslagter og 
kroholder kendte Antonín Dvořák det bøhmiske folkeliv på 
nærmeste hold.

Af Jens Cornelius

Musorgskij skrev meget af  
sin vokalmusik for basstemmen,  
og der er tre store basroller i 
hans opera ”Boris Godunov”.

Antonín Dvořák skrev ni 
symfonier – de oftest spillede 
er nr. 7, 8 og 9. 
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• Yuri Temirkanov 
• Russisk dirigent, født 1938  
 i Naltsjik i Kaukasus
• Chefdirigent for  
 Skt. Petersborg Filharmonikerne 
• Musikchef for  
 Teatro Regio i Parma  
• Var 1998-2007 1. gæstedirigent  
 for DR SymfoniOrkestret

Alexander Vinogradov
Solist

Den russiske bassanger Alexander Vinogradov var bare 21 år, 
da han debuterede på Bolsjoj Operaen i Moskva. I dag arbejder 
han som freelancesanger på alverdens scener. 

Alexander Vinogradovs mørke, tætte klang gør ham særlig 
efterspurgt til russisk og slavisk musik, og han synger ofte 
værker af Rakhmaninov, Sjostakovitj og Tjajkovskij. Men han 
er også rejsende i nogle af de centrale baspartier fra opera- 
repertoiret, fx Sarastro i Tryllefløjten, Daland i Den flyvende 
hollænder og toreadoren Escamillo i Carmen. Sidstnævnte 
rolle synger han i næste uge på Bolsjoj Teatret, hvis man 
skulle komme forbi. 

Han kommer til København lige fra Operaen i Torino, hvor 
han har sunget rollen som Colline i La bohème. Til december 
synger han Siciliansk vesper i Valencia, og til marts er han en 
hel måned på Statsoperaen i Hamborg. Det er et omrejsende 
liv med base i Berlin, hvor Alexander Vinogradov også under-
viser på Hans Eisler Konservatoriet.

Alexander Vinogradov er unægtelig en sanger med en usæd-
vanligt lækker stemme, og han har et beundrende publikum. 
En af Vinogradovs japanske fans har med hans accept lavet 
fansiden ”DarkHoneyBass”!

Det er tredje gang, han synger her i DR Koncerthuset. Blandt 
hans indspilninger er bl.a. Sjostakovitjs dramatiske Symfonier 
nr. 13 og 14, hvor han er solist, dirigeret af Vasilij Petrenko.

Den russiske dirigent Yuri Temirkanovs forbindelse til 
DR SymfoniOrkestret går helt tilbage til 1973. Efter at 
Sovjetunionen i 1990 gik i opløsning, blev han en mere 
regelmæssig gæst, og fra 1998 til 2007 var han officiel 
1. gæstedirigent for orkestret. 

Hjemme i Rusland er Yuri Temirkanov en hovedperson i 
musiklivet. Han har i 28 år været chefdirigent for Skt. 
Petersborg Filharmonikerne, Ruslands fornemste orkester. 
Han har fået en nærmest endeløs række udmærkelser, bla. 
flere æresdoktorater, og han har sin egen internationale musik- 
festival i Skt. Petersborg, der afholdes hvert år ved juletid. 

Temirkanovs første dirigentposter var for Leningrad 
Symfonikerne og byens berømte operahus, Mariinskij Teatret 
(der dengang hed Kirov Teatret). Posten som chefdirigent 
for Skt. Petersborg Filharmonikerne overtog han bl.a. i 1988 
efter den legendariske dirigent Jevgenij Mravinskij, der med 
orkestret havde uropført de fleste af Sjostakovitjs symfonier.   

Under den kolde krig dirigerede Yuri Temirkanov som 
en af de få russiske dirigenter i Vesten, bl.a. hos Berliner 
Filharmonikerne og Wiener Filharmonikerne. I 1990’erne 
blev han chefdirigent for Royal Philharmonic i London og 
fra 2000-2006 for Baltimore Symfoniorkester i USA. 

Ved siden af sit arbejde i Skt. Petersborg er Temirkanov også 
musikchef for det italienske operahus Teatro Regio i Parma. 
I Italien blev han i 2015 tildelt den store pris ”Una Vita per la 
Musica” (Et liv for musikken), og for nogle år siden fik han 
endda en asteroide opkaldt efter sig!

Bas
Alexander Vinogradov

Dirigent
Yuri Temirkanov

• Alexander Vinogradov
• Russisk bassanger,  
 født 1976 i Moskva
• Optræder på Bolsjoj Teatret  
 og på operascener over hele   
 Europa.



HVAD, HVOR OG HVORDAN I DR KONCERTHUSET

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

Garderoben er bemandet, gratis og befinder sig i foyeren. 
Af sikkerhedshensyn er det ikke tilladt at 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 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 lejkoncerthuset@dr.dk.

Gruppearrangementer: DR Koncerthuset kan altid 
skræddersy et gruppearrangement til dig, fx en middag 
med rundvisning og efterfølgende koncert. Du kan kontakte 
os på 35206100 eller på adressen gruppesalg@dr.dk og få et 
uforpligtende tilbud.

FÅ NYHEDER OM DR KONCERTHUSET

Nyhedsbrevet: Få alle nyheder om kommende koncerter, 
konkurrencer og specialtilbud direkte i din indbakke. 
Tilmeld dig på drkoncerthuset.dk.

Facebook: Koncerthuset Klassisk er også på 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/drkoncerthusetklassisk.

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

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

DRs koncertvirksomhed støttes af blandt andre: 

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


