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SCHIFF, BEETHOVEN & HAYDN
Program

Franz Schubert (1797-1828) 

Gesang der Geister über den Wassern, D 714 [Op. post. 
167] (1821) 

Varighed: ca. 11’ 

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Klaverkoncert nr. 1, C-dur, op. 15 (1795) 
I Allegro con brio
II Largo
III Rondo

Varighed: ca. 33’ 

Pause ca. 20.20

Joseph Haydn (1732-1809)

Missa in Angustiis ‘Nelson-messe’ (1798) 
Kyrie. Allegro moderato
Gloria. Allegro
Credo. Allegro con spirito
Sanctus. Adagio
Benedictus. Allegretto
Agnus Dei. Adagio
Dona. Vivace

Varighed: ca. 38’ 
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Franz Schubert: Gesang der Geister über den Wassern

Gesang der Geister über den Wassern (Åndernes sang over 
vandene)er et af Schuberts mest udsøgte korstykker. Den 
filosofiske tekst er skrevet af Goethe og begynder sådan: 
”Den menneskelige sjæl ligner vand: Den kommer fra himlen, 
den stiger op til himlen, og den må igen tilbage til jorden; evigt 
skiftende.” 

Goethes digt er en klassiker fra tysk poesi, hvor digteren 
beskriver sin vision om menneskesjælen. Inspirationen kom, 
da han på en rejse til Schweiz så det majestætiske Staubbach 
vandfald, hvor vandet falder frit ned fra 300 meters højde, 
rammer klippen og sprøjter i en sky op mod himlen – for så at 
lande på jorden igen og sive ned i undergrunden.
 
Det er en tekst, som Schubert var magnetisk tiltrukket af. Han 
havde allerede sat den i musik på fire forskellige måder, da 
han i 1821 lavede sin femte og sidste udgave. Den er for otte-
stemmigt mandskor og strygeorkester, og det er det stykke, 
som indleder aftenens koncert.

I strygeorkestret har Schubert udeladt violinerne. Den øverste 
strygerstemme er altså bratschen, og det er med til at mørk-
farve musikken. Helt passende, dels fordi koret jo ikke har de 
lyse kvindestemmer med, men også fordi digtets budskab er 
så skæbneladet og alvorligt. 

Selv om varigheden er på bare 10 minutter, er det højstemt 
og streng musik. Og det er også dristig musik, fordi Schubert 
følger Goethes ord om den omskiftelige menneskesjæl ved at 
lade musikken være lige så omskiftelig. Fra enstemmighed til 
polyfone passager og med drastiske skift mellem tonearterne. 
Menneskets sjæl er alt for dynamisk til at passe ind i en fast 
form.

Af Jens Cornelius

Den ungarske pianist Sir András Schiff optræder ved 
denne sjældne lejlighed som både solist og dirigent.  
På programmet er musik af de tre store wienerklassiske 
komponister, der ligger Sir András Schiff meget nær.

Schubert skrev mængder af 
musik for mandskor. Det var en 
almindelig genre i 1800-tallet, 
men er i dag noget af en raritet.

SCHIFF, BEETHOVEN & HAYDN
Værker
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Ludwig van Beethoven: Klaverkoncert nr. 1

Beethoven var i sine unge dage en sensationel pianist, 
ikke mindst når han var solist i sine egne klaverkoncerter. 
Dobbeltrollen som komponist og pianist var almindelig 
dengang, og i konkurrencen om publikums gunst kæmpede 
Beethoven mod de største    — da han kom til Wien i 1792, hav-
de publikum stadig lyden af den nyligt afdøde Mozart i ørerne.

Klaverkoncerter var noget, Beethoven arbejdede intenst med 
i over 20 år. Han var hele tiden i gang med at skrive en ny 
koncert eller at forbedre en af sine gamle.  Den klaverkoncert, 
man i dag kalder nr. 1, er fra 1790’erne. Det er et brillant og 
nyskabende værk, som Beethoven med rette var meget stolt 
af. Den er forbundet med traditionen fra de ældre forbilleder 
Haydn og Mozart, men bevæger sig med målrettede skridt 
mod fremtiden. 

Orkestrets introduktion til første sats er usædvanlig selv-
sikker, og i satsens mellemstykke, hvor musikkens indhold 
bliver vendt og drejet, viser Beethoven vej mod nye verdener. 
Han lader musikken bevæge sig gennem fjerne tonearter og 
placerer temaerne andre steder, end lærebogen foreskriver. 
På den måde bliver musikkens råderum udvidet med nye 
dimensioner.

Andensatsen er som en arie for klaver, intim og stemnings-
fuld. Den foregår i den fjerne toneart As-dur, og dette ryk fra 1. 
til 2. sats må for datidens uvante ører have virket som at træde 
ind i et parallelunivers. 

Sidstesatsen er en af Beethovens bedste finaler, en kæk 
og struttende rondo. Musikken giver indtryk af den unge 
Beethovens egen personlighed. Der var noget både flabet 
og utilregneligt over hans adfærd, i musikken så vel som i 
Wiens fornemme selskabsliv. Han var en mand med enormt 
overskud, der vidste, at han ragede højt op over alle andre – og 
det kan høres.

Joseph Haydn: Nelson-messe

Nelson-messen er et af Haydns sidste værker, skrevet under 
Napoleonskrigene. Messen har sit navn fra den engelske 
admiral Lord Nelson, der besejrede Napoleon og dermed 
også reddede Haydns hjemby Wien fra erobring. Haydn skrev 

Da Beethoven uropførte Klaver-
koncert nr. 1, havde han allerede 
skrevet sin nr. 2, men det var der 
endnu ingen, der vidste. Derfor 
er Klaverkoncert nr. 1 faktisk 
Beethovens anden!

Af Jens Cornelius
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musikken i 1798 i den dengang høje alder af 66 år. Han havde 
på det tidspunkt fået en ærespost hos fyrst Esterházy, hvor 
hovedopgaven var at komponere en messe til fyrstindens nav-
nedag hvert år i september. På den måde gik det til, at Haydn 
som nogle af sine sidste store værker skrev seks messer. 
Samlet udgør de et højdepunkt fra den wienerklassiske musik.

Den officielle titel på Nelson-messen er Missa in Angustiis, 
som er latin for ”Messe i vanskelige tider”. Østrig var jo i krig, 
og krigen gik dårligt. Graz i den sydlige del af landet var alle-
rede erobret af Napoleon, og nu var Wien også truet. Daglige 
meldinger og krigsrygter skræmte wienerne fra vid og sans. 
Der var rigelig grund til at bede en ekstra bøn.

Franskmændenes seneste træk var at invadere Egypten 
for at spærre englændernes handelsruter. Men i 1798 led 
Napoleon et stort nederlag, da englænderne, anført af Lord 
Nelson, vandt ”Slaget ved Nilen” og smadrede den franske 
flåde. Sejren kom kort før den første opførelse af Haydns nye 
messe. To år senere, i år 1800, var Lord Nelson hædersgæst på 
Esterházy-slottet, hvor man opførte Haydns messe for ham. 
Tilnavnet Nelson-messen begyndte at sidde fast.

Nelson-messen er som Haydns øvrige sene messer skrevet 
for kor, orkester og fire vokalsolister. Den skiller sig ud ved at 
være den eneste med udgangspunkt i en mol-toneart (d-mol). 
Indledningen er da også usædvanlig dyster: Kyrie-satsen med 
bønnen ”Herre, forbarm dig” har som rød tråd en ildevarslen-
de, militaristisk signalrytme. 

I Gloria-satsen prises Guds ære, og tonearten er nu skiftet til 
lys og prægtig D-dur. Teksten til Credo, trosbekendelsen, har 
Haydn inddelt i en ivrigt bekræftende indledning og et lang-
somt afsnit med sopransolo til mysteriets ord: ”Og blev kød 
ved Helligånden af Jomfru Maria og blev menneske”. (Som 
katolik brugte Haydn den nikænske trosbekendelse, der ikke 
har helt samme formulering som den apostolske trosbeken-
delse fra den danske folkekirke).

Sopransolisten har en særlig fremtrædende og virtuos rolle 
i denne messe, og sopranen er også i centrum af Benedictus-
satsen, tonesat på usædvanlig skæbnesvanger vis af Haydn. 
Der er en voldsom ærefrygt for ham, ”der kommer i Herrens 
navn” og et stærkt håb om, at det vil ske. Men også en sten-
sikker tro på Vorherres styrke: Messens afsluttende fuga, 
der beder om fred, er en strålende hyldest til den himmelske 
harmoni og retfærdighed.

Vor tids største Haydn-ekspert, 
H.C. Robbins-Landon, kaldte 
Nelson-messen for Haydns aller-
bedste komposition.
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• Sir András Schiff 

• Ungarsk pianist, født 1953 i   
 Budapest 

• Verdensomspændende  
 solistkarriere siden 1970’erne 

• Modtog i 1997 Léonie Sonnings  
 Musikpris i København 

Sir András Schiff er en af verdens førende klassiske musikere. 
En sublim pianist og mesterlig fortolker af de store wiener-
klassiske komponister. Heldigvis for det danske publikum 
banker Sir András Schiffs hjerte varmt for Danmark, og 
gennem en karriere på over 40 år har han optrådt her hyppigt. 
Dog aldrig før med et program som det, han spiller i aften.

Schiff er født i Budapest, og som ung var han en af 
Østblokkens præmiekunstnere. Danmark var det første 
vestlige land, han fik lov til at optræde i (det var i 1974). Fem 
år senere hoppede han af under en koncertrejse til USA, og 
siden har han været bosat i London og Firenze. Han er en 
udtalt kritiker af det nuværende nationalistiske styre i Ungarn 
og har ingen planer om at vende tilbage.

Sir András Schiff har altid været en virtuos musiker, men 
det er ikke den virtuose musik, der tiltrækker ham. Han 
koncentrerer sig om søjlerne i den vestlige musikkultur, især 
Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert og Schumann. 
Klaverkoncerter spiller han gerne uden dirigent som en slags 
udvidet kammermusik, men det er ikke ofte, at han som i 
aften også dirigerer uden at spille klaver.

Pianist og dirigent
Sir András Schiff   

Den tyske sopran Anna Lucia Richter er bare 26 år. Hun 
kommer fra en musikerfamilie og har sunget, siden hun var lille. 
I en usædvanlig tidlig alder har hun fået stor opmærksomhed. 
Tysklands berømte komponist Wolfgang Rihm har skrevet 
sangcyklusen Ophelia sings specielt til hende, og hun har givet 
liedkoncerter sammen med Sir András Schiff, aftenens solist og 
dirigent. Sidste sæson var noget af et gennembrudsår for Anna 
Lucia Richter med koncerter i USA, Asien og optrædener med 
nogle af Europas bedste orkestre. På cd og dvd kan man bl.a. 
høre hende i Brahms’ Ein deutsches Requiem, dirigeret af Marin 
Alsop.

Sopran
Anna Lucia Richter
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Mezzosopranen Britta Schwarz er fra Tyskland, uddannet i 
Berlin og Dresden. Hun har i sin karriere især dyrket liedsang og 
kirkemusik. Særligt interesserer hun sig meget for barokmusik, 
som hun opfører sammen med ensembler på historiske instru-
menter, og hun har indspillet en lang række albums med kanta-
ter og oratorier af Telemann, Bach og Händel. Men hun har også 
sunget med traditionelle symfoniorkestre på højeste niveau, b.la. 
Dresdens Statskapel og Concertgebouw Orkestret i Amsterdam. 
Britta Schwarz er ved siden af sine optrædener sangprofessor 
ved Hanns Eisler Konservatoriet i Berlin.

Mezzosopran
Britta Schwarz     

Julian Prégardien kommer fra en stor sangerfamilie og er søn af 
den berømte tenor Christoph Prégardien. Han er 32 år, begyndte 
sangerkarrieren i et drengekor og kom senere på konservatoriet 
i Freiburg. På det tidspunkt havde han allerede optrådt med det 
fornemme vokalensemble Collegium Vocale Gent. 
De seneste 10 år har Julian Prégardien haft sceneroller inden 
for det lyriske tenorfag. I denne sæson skal han synge Tamino 
i Tryllefløjten og titelrollen i Webers opera Oberon på den 
Bayerske Statsopera. Men ellers er det ofte liedsang, oratorier  
og kirkemusik han arbejder med, af og til sammen med sin far.

Bassangeren Robert Holl er fra Rotterdam, og han har haft 
en usædvanligt vedholdende og alsidig karriere gennem fire 
årtier. Han har optrådt i roller af Mozart og Wagner på alle de 
vigtigste operascener i Europa, fx Wiens Statsopera og Wagner-
festspillene i Bayreuth. Gennem årene har han indspillet utallige 
albums, også lieder akkompagneret af Sir András Schiff. Robert 
Holl er nærmest blevet adopteret af musikbyen Wien, som i1990 
gav ham hæderstitlen Wiener Kammersanger. Han er desuden 
sangprofessor på universitet i Wien. Hvad færre måske ved er, at 
Robert Holl er en meget flittig komponist – især af vokalmusik.

Tenor
Julian Prégardien

Bas
Robert Holl 



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


