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Rune Glerup (f. 1981)
Symfoni, uropførelse (2015-16)
Værk nr. 17  

Introduktion
Eksposition I
Mellemspil I
Eksposition II
Mellemspil II
Eksposition III
Mellemspil III
Eksposition IV
Mellemspil IV
Gen-introduktion
Reprise

Varighed: ca. 29 min.

Maurice Ravel (1875-1937)
Klaverkoncert for venstre hånd, D-dur (1929-30)

Lento. Andante. Allegro. Tempo I

Varighed: ca. 19 min.

Pause ca. 20.15

Igor Stravinskij (1882-1971)
Ildfuglen (1909-10)

Ballet i 2 akter

Varighed: ca. 45 min.

Torsdag 3. nov. kl. 19.30 
& Lørdag 5. nov. kl 15.00 
DR Koncerthuset,  
Koncertsalen
 
DR SymfoniOrkestret
 
Dirigent: 
Thomas Søndergård
 
Solist: Igor Levit, klaver
 
Koncertmester:  
Soo-Jin Hong
 
Torsdagskoncerten sendes 
direkte på P2 kl. 19.20 med  
genudsendelse søndag  
6. nov. kl. 12.15 
 
 
 

 
 
Mød musikken: 
Der er koncertintroduktion 
torsdag kl.18.30 og lørdag 
kl. 14.00 i Koncertsalen.  
P2-vært Rie Koch fortæller 
om programmet og inter-
viewer medvirkende fra 
koncerten
 
I koncertpausen vil der 
være cd-salg i foyeren, hvor 
publikum har mulighed for 
at købe indspilninger med 
aftenens solist Igor Levit. 
Ved torsdagens koncert vil 
Igor Levit desuden signere 
cd’er i pausen.

Chef for DRs Kor og Orkestre: Kim Bohr
Repertoirechef: Tatjana Kandel 
Producent: Karen Skriver Zarganis

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

Redaktion: Cecilie Rosenmeier
Korrektur: Magna Blanke
Design: E-types A/S
Tryk: Trykportalen Cph

Søndergård & Ildfuglen
Program
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Rune Glerup: Symfoni  

Som han selv siger: ”Når jeg skriver et stykke, foregår det altid 
som en slags frontalangreb mod det kendte. For selvfølgelig 
kigger man bagud. Men i stedet for at tilbringe en hyggestund 
med det kendte, og dermed blot rekonstruere det, forsøger jeg 
nærmere at kortslutte det.”

Man skal derfor ikke forvente det sædvanlige, bare fordi nogle 
af Rune Glerups værker bærer helt traditionelle genretitler. 
Der er fx en klaverkoncert, en klarinetkvintet og et divertimento. 
Og nu også et værk i den mest traditionsbelastede genre af 
dem alle, symfonien. Titlen er ganske enkelt Symfoni – med 
undertitel i form af den fortløbende nummerering, Glerup 
giver sin musik: Værk nr. 17.

Symfonien er skrevet i 2015-16 på bestilling af DR og bliver i 
aften spillet for første gang. Rune Glerup fortæller om tanker-
ne bag musikken:

”Det har aldrig været min hensigt at skrive en symfoni i klas-
sisk forstand - dertil er jeg trods alt for blottet for nostalgi og 
for interesseret i at finde på nye ting. Spørgsmålet var så, om 
det overhovedet var en mulighed at skrive en symfoni, med-
mindre man var ude i at skrive et værk i “gammel stil”, hvilket 
jeg på ingen måde var.”

”For at besvare det spørgsmål var det nødvendigt at stille et 
andet spørgsmål, nemlig hvad en symfoni egentlig overho-
vedet er. Og her kommer man faktisk hurtigt til kort. Selvom 
der indimellem er fællestræk, er der jo alligevel enorm forskel 
på en symfoni af Johann Christian Bach, Brahms, Mahler, 
Stravinskij, Webern, Messiaen … Derfor anser jeg det rent fak-
tisk for en umulighed at opstille en statisk model for, hvad en 
symfoni er. Symfonien er et dynamisk begreb, hvis definition 
ændrer sig med tiden.” 

”Jeg har altså ikke slået ned et vilkårligt sted i musikhistorien 
og valgt mig et ”symfoni-skema”, som jeg har udfyldt for at 

Af Jens Cornelius

En symfoni anno 2016 – blottet for nostalgi. 34-årige 
Rune Glerup er ikke en komponist, der ryster på hånden. 
Han udfordrer publikum med hvert eneste af sine værker. 

Rune Glerup har studeret i  
København, Berlin og Paris.  
Hans officielle debut som  
komponist var i 2010.

Søndergård & Ildfuglen
Værker
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skrive en rigtig symfoni. I stedet har jeg valgt nogle overord-
nede fællestræk, man kan finde på tværs af mange ellers 
vidt forskellige symfonier, som fx introduktion, eksposition, 
mellemspil og gentagelse. Dem har jeg derefter behandlet på 
min egen måde for netop ikke at lave en symfoni i gammel stil, 
men at give et bud på en symfoni anno 2016.”

Maurice Ravel: Klaverkoncert for venstre hånd 

Under den gnistrende overflade på Ravels ”Venstrehånds-
koncert” gemmer der sig en dæmon. Musikken er skrevet 
til en pianist, der havde mistet højre arm i 1. verdenskrig, og 
Ravel havde som chauffør ved fronten også selv oplevet krigs-
rædslerne. Det smitter af på musikken, som er kulsort, samti-
dig med at den rummer en glubende tørst efter fremtiden.

Idéen kom fra den østrigske pianist Paul Wittgenstein (bror til 
filosoffen Ludwig Wittgenstein), der fik amputeret sin højre 
arm. Efter krigen satte han sig for at fortsætte sin pianistkarri-
ere alligevel, og derfor bestilte han venstrehåndskoncerter hos 
kulsort, Ravel, Prokofjev, Britten, Korngold og Richard Strauss. 

At skrive klavermusik for venstre hånd var egentlig ikke 
nogen nyhed, men det havde tidligere været betragtet som 
enten tekniske øvelser eller ren bravur-opvisning. Ravel så 
helt andre perspektiver i opgaven, og for en gangs skyld satte 
den diskrete komponist selv ord på sin musik:

“En instrumentalkoncert bør efter min mening være let og 
brillant. ‘ Venstrehåndskoncerten’ er meget anderledes. I et 
værk af denne art er det vigtigt, at musikken ikke giver indtryk 
af at være spinklere, end hvis den er skrevet for to hænder. 
Af samme grund har jeg holdt mig til en stil, der er langt mere 
højtidelig og alvorlig.” 

Påvirkningen fra slagmarkernes dommedagsscener ledsages 
af en ganske anden inspiration, nemlig jazzmusikken, som 
Ravel elskede højt. De to verdener støder sammen i koncer-
tens midterstykke, som sættes i gang med et angrebssignal af 
trompeterne. Musikken får karakter af en grotesk krigsmarch. 
Klaveret supplerer med rå, jazzede riffs, og efterhånden lyder 
blæserne temmelig meget af Duke Ellingtons jungleorkester.

Med pompøse fanfarer når musikken et højdepunkt, der 
lægger op til klaverets solokadence. Afslutningen med 

Samtidig med ”Venstrehånds- 
koncerten” skrev Ravel en  
klaverkoncert for to hænder,  
der er lys og munter.
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orkestret er voldsom og imponerende, men ikke spor lettet. 
Den groteske march tramper helt ud over skrænten, og Ravels 
værk ender lige så mørkt, som det begyndte.

Igor Stravinskij: Ildfuglen 

Ildfuglen er Stravinskijs første store værk. Det er balletmusik, 
skrevet i 1910 til Ballets Russes, et kompagni af eksilrussere, 
der med fænomenal succes præsenterede moderne forestillin-
ger i Paris. 

Handlingen i balletten er taget fra et russisk folkeeventyr. Det 
fortæller om prins Ivan, som i sin jagt på den mystiske ildfugl 
bliver ført ind i en fortryllet have. Han fanger fuglen, men 
slipper den fri igen mod at få en af dens magiske fjer.

Om natten ser Ivan en flok smukke prinsesser i haven. Han 
bliver forelsket i en af dem, og opdager, at de er fanger hos 
troldmanden Kastjej der har fortryllet dem. Ved daggry sniger 
Ivan sig ind på troldmandens slot. Desværre bliver han fanget, 
og troldmanden vil forvandle ham til sten, ligesom han gør 
med enhver ubuden gæst. 

Da trækker Ivan sin magiske fjer frem, og Ildfuglen dukker 
pludseligt op. Ildfuglen viser ham vej til det hemmelige, 
æggeformede skrin, hvor Kastjej gemmer sin onde sjæl. Ivan 
ødelægger ægget, og hele troldmandens mørke verden synker 
i grus. Godheden og kærligheden triumferer i den brillante 
finale, der er en af de flotteste slutninger i noget musikværk.

Stravinskijs musik er utroligt billedrig og helt ublufærdig i 
sine eventyrstemninger. Ivans og prinsessernes musik er ofte 
baseret på russiske folkemelodier, hvorimod de onde mør-
kevæsener danser til flimrende musik over krøllede skalaer. 
Orkestreringen er imødekommende og tydelig, når det gælder 
menneskene, men rå og truende når det er Kastjej, der er 
hovedpersonen. 

Ildfuglen var Stravinskijs første opgave uden for Rusland. 
Balletten blev ikke kun hans store gennembrud, men også 
begyndelsen på hans mesterlige produktion af balletmusik. 
Stravinskij lavede selv tre forkortede versioner af Ildfuglen, så 
den også kan opføres uden dans. I aften opføres al musikken 
fra den komplette balletforestilling.

Efter ”Ildfuglen” skrev Stravinskij 
endnu en russisk ballet, ”Petrusj-
ka”, der foregår blandt marionet-
dukker på en markedsplads. 
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• Thomas Søndergård
• Dansk dirigent, født 1969 i  
 Holstebro
• Chefdirigent for BBC’s  
 walisiske Orkester
• 1. gæstedirigent for Skotlands  
 nationale Symfoniorkester

Thomas Søndergård, født i Holstebro, har siden 2012 haft 
to fremtrædende poster i Storbritannien: Som chefdirigent 
for BBC’s walisiske Orkester og som 1. gæstedirigent for 
Skotlands nationale Symfoniorkester. Inden da var han i åre-
ne 2009-2012 chefdirigent for Norges Radiosymfoniorkester.

Han debuterede sensationelt som dirigent i 2005, da han  
uropførte Poul Ruders’ opera Proces Kafka på Det Kgl. Teater. 
Siden 1992 havde han ellers været paukist, men succesen på 
dirigentpodiet var så tydelig, at han derefter droppede sin 
orkesterplads i Det Kgl. Kapel.

Thomas Søndergård har dirigeret bl.a. Concertgebouw 
Orkestret i Amsterdam, Oslo Filharmonikerne, Stockholm 
Filharmonikerne og de nordamerikanske symfoniorkestre i 
Atlanta, Houston, Seattle og Toronto. I sidste måned dirigere-
de han for første gang London Filharmonikerne.

Han har også markeret sig som operadirigent i Stockholm, 
Oslo, Stuttgart og på sin gamle arbejdsplads Det Kgl. Teater, 
hvor han har dirigeret La bohème, Figaros bryllup og 
Janáček opera Den fiffige lille ræv. Til februar uropfører han 
på Deutsche Oper i Berlin en ny opera, Edward II, af den 
schweiziske komponist Scartazzini.

Ikke færre end ti gange har Thomas Søndergård optrådt ved 
verdens største musikfestival, The Proms i Londons Royal 
Albert Hall. Denne sommer spillede han to koncerter med sit 
walisiske orkester, der tidligere i år forlængede hans kontrakt. 

Thomas Søndergård arbejder ofte med det skandinaviske 
repertoire, når han er i udlandet. Han er ved at indspille alle 
Sibelius’ symfonier med BBC’s walisiske Orkester, og senere 
denne måned opfører han musik af Grieg, Horneman og 
Sibelius med operaorkestret i Montpellier.

Dirigent
Thomas Søndergård
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Det er sjældent, at en ung musiker slår sit navn fast så eftertryk-
keligt, som pianisten Igor Levit har gjort det. Han er 29 år, og 
hans musikalske modenhed og tekniske sikkerhed er forbløf-
fende. Det samme er den frygtløse måde, han kaster sig ud i 
klassikerne på. 

Igor Levit er født 1987 i den russiske storby Nizjnij Novgorod, 
der dengang hed Gorkij. Han begyndte at optræde allerede som 
lille dreng, men i dag siger Igor Levit, at han næsten ingen erin-
dringer har fra barndomsårene i Rusland. Han var nemlig kun 
otte år, da hans familie flyttede til Tyskland. Han voksede op og 
uddannede sig i Hannover, og i dag bor han i Berlin.

Som teenager vandt Igor Levit fire priser ved Artur Rubinstein 
Konkurrencen i Tel Aviv 2005, men han studerede videre i 
Hannover indtil 2009, hvor han afsluttede med de højeste karak-
ter i konservatoriets historie. 

I 2013 kom Igor Levits internationale gennembrud med debu-
talbummet, hvor han spiller Beethovens fem sidste klaverso-
nater. Tanketung musik, der som regel forbindes med gamle, 
grånende mestre! I 2014 udgav han Bachs seks Partitaer og i 
2015 en 3-cd boks med Beethovens Diabelli-variationer og Bachs 
Goldberg-variationer, frækt sammenstillet med amerikaneren 
Frederic Rzewskis revolutionsvariationer The People United. En 
sikker vinder af prisen Record of the Year ved de nylige engelske 
Gramophone Awards.

Igor Levit har travlt med at rejse alle de steder hen, hvor man 
gerne vil høre ham – i denne sæson er han bl.a. solist hos San 
Francisco Symfonikerne og Dresdens Statskapel. I London og 
Bruxelles tager han fat på en koncertrække med alle Beethovens 
32 sonater, og til februar skal han give sin debutkoncert i New 
Yorks Carnegie Hall.

Klaver
Igor Levit 

• Igor Levit, tysk-russisk pianist,  
 født 1987 i Sovjetunionen
• Opvokset og uddannet i Tyskland
• Har netop vundet ”Gramophone  
 Award” for årets bedste klassiske  
 album



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


