
Torsdag 17. november  kl. 19.30
Fredag 18. november kl. 19.30
2016

AFKHAM & SJOSTAKOVITJ       
DR SymfoniOrkestret 
David Afkham, dirigent
Dorothea Röschmann, sopran



DR Koncerthuset 2016/17 2

Torsdag 17. nov kl. 19.30 
Fredag 18. nov kl. 19.30 
 
DR Koncerthuset,  
Koncertsalen
 
DR SymfoniOrkestret
 
David Afkham,  
dirigent
 
Dorothea Röschmann, 
sopran
 
Emily Fowler,  
Koncertmester
 
Torsdagskoncerten sendes direkte 
i P2 Koncerten med genudsendelse 
søndag 20. november kl. 12.15 
 
 
 
 
 
Mød musikken: 
Der er koncertintroduktion kl. 
18.30-18.55 i koncertsalen med 
P2-vært Esben Tange
 
I koncertpausen vil der være cd-
salg i foyeren, hvor publikum har 
mulighed for at købe orkestrets 
seneste udgivelser

Chef for DRs kor og orkestre: Kim Bohr
Repertoirechef: Tatjana Kandel
Producent: Curt Kollavik Jensen 

Lydproducer: Bernhard Güttler 
Musikteknik: Jan Oldrup
Produktionsleder: Adam Stadnicki

Redaktion: Cecilie Rosenmeier
Korrektur: Magna Blanke
Design: E-types & DR Design
Tryk: Trykportalen Cph

AFKHAM & SJOSTAKOVITJ       
Program

Jean Sibelius (1865-1957)
Valse triste, op. 44 (1903)   

Fra musikken til ’Kuolema’

Varighed: ca. 6´

Gustav Mahler (1860-1911)
Rückert-Lieder (1901-02)

Blicke mir nicht in die Lieder
Ich atmet´ einen linden Duft
Um Mitternacht
Liebst du um Schönheit
Ich bin der Welt abhanden gekommen 

Varighed: ca. 20´ 

Pause ca. 20.00  

Dmitrij Sjostakovitj (1906-1975)
Symfoni nr. 10, e-mol, op. 93 (1953)

I  Moderato
II  Allegro
III  Allegretto
IV  Andante - Allegro

Varighed: ca. 55´



DR Koncerthuset 2016/17 3

Jean Sibelius: Valse triste

Valsen er skrevet til en teaterforestilling fra 1903 med den lidt 
uindbydende titel ”Døden” (på finsk: Kuolema). I skuespillet 
hører man den døsige vals, mens en kvinde på sit dødsleje 
drømmer om at danse med sine kære i det hinsides.
 
Året efter teateropførelsen dirigerede Sibelius for første gang 
den lille vals som selvstændigt koncertstykke. Ved den lejlig-
hed fik den sin franske titel Valse triste og blev straks et hit. 
Efter bare et par år havde valsen bredt sig rundt i hele verden!

Valse triste er underdreven musik, der svæver mellem mol og 
dur og smyger sig uden om forventningerne. Sibelius leger 
med vores musikalske opfattelsesevne, fordi han kun giver 
os et svagt aftryk af en melodi, som vi narres til at danne en 
helhed af. På den måde er valsen en meget fin afspejling af 
skuespillets scene, hvor kvinden mærker en forestilling om 
livet efter døden.  

Gustav Mahler: Rückert-Lieder

”Jeg er blevet borte for verden, hvor jeg spildte så megen tid.  
Jeg lever alene i min himmel, i min kærlighed og i min sang.” 
Sådan lyder det i Mahlers sange til tekster af den tyske digter 
Rückert. Det er noget af Mahlers mest lavmælte og personlige 
musik, hvor man møder ham på tomandshånd.  

De fem ”Rückert-sange” er meget forskellige. Mahler lagde sig 
ikke fast på en bestemt rækkefølge, men i aften synges de sådan:

Blicke mir nicht in die Lieder (Kig ikke i mine sange) er indi-
rekte rettet mod Mahlers tilkommende Alma Schindler som 
en advarsel om hans blufærdighed. Sangen handler om den 
mystiske og for Mahler nærmest hellige proces, hvor et kunst-
værk bliver til. Mahler isolerede sig i en lillebitte hytte, når 
han komponerede, og han kendte fuldstændig til Rückerts 
ærefrygt for inspirationen.

Af Jens Cornelius

”Trist vals” er den nøgterne titel på et af Sibelius’  
kendteste stykker. Men egentlig er den vel mere bittersød 
end bare trist? 

Sibelius skrev gennem årene 
mængder af teatermusik, også til 
Det Kgl. Teater i København.

AFKHAM & SJOSTAKOVITJ   
Værker
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Ich atmet’ einen linden Duft er blandt de mest idylliske og sar-
te af Mahlers sange, en synæstetisk beskrivelse af lindeblom-
sterne, hvis duft fremtryller reaktioner af de andre sanser. 
Ganske anderledes er Um Mitternacht, en voldsom sang om 
religiøse anfægtelser (Ved midnatstid kæmpede jeg slaget / 
Ved midnatstid lagde jeg magten i din hånd).

Liebst du um Schönheit er skrevet som en kærlighedsgave 
til Alma Schindler. ”Elsker du skønheden, så elsk mig ikke! 
Elsker du ungdommen, så elsk mig ikke!”, synges der. Mahler 
var 19 år ældre end Alma og ikke halvt så smuk som hun. 

Helt central i Mahlers livsværk står sangen Ich bin der Welt 
abhanden gekommen  (Jeg er blevet borte for verden). 
For Mahler var det et portræt af ham selv, og sangens titel 
kunne være hans motto. Digtet beskriver et menneske med så 
stor en indre ensomhed, at han aldrig vil kunne føle sig som 
en del af verden. 

”Rückert-sangene” – og Gustav Mahlers øvrige sange – er ikke 
mange i antal, men de har en kæmpemæssig betydning for 
hans samlede produktion. De viser i miniatureudgave hans 
syn på livet og kunsten. Så præcise er de, at det virker som ren 
kunstnerisk essens.  

Dmitrij Sjostakovitj: Symfoni nr. 10

Symfoni nr. 10 er Sjostakovitjs mindesten over Stalin-tidens 
lidelser. Det er et stort, tragisk og dramatisk værk, der afspej-
ler underkuelsen af en hel nation   — og samtidig fortæller 
Sjostakovitjs inderste hemmeligheder. 

I 1953 døde Sovjetunionens diktator Stalin ganske uventet. 
Millioner af sovjetiske indbyggere var gået til grunde under 
hans tyranni. I flere omgange var Sjostakovitj blevet hængt ud 
som folkefjende, men det blev ved truslerne, og han overleve-
de. Det havde han tilsyneladende ikke forventet at gøre.

Få måneder efter Stalins død kunne Sjostakovitj præsentere sin 
10. Symfoni. Hvad man hurtigt opdagede var, at han havde ind-
skrevet sit eget navn i symfonien. Tonerne D-Es-C-H, der udgør 
hans initialer (= D. Sch.) dukker op som signal i 3. og 4. sats.  
Det symboliserer hans fortsatte eksistens og er samtidig et musi-
kalsk vandmærke, der garanterer ægtheden bag tankerne.

Rückert-sangene findes også i 
udgave for sang og klaver.
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Symfonien begynder med en lang, mørk førstesats, der vandrer 
glædesløst afsted. Efterhånden samler linjerne sig til et simpelt 
tema, spillet af soloklarinetten. Flere slutter sig til, og i fællesskab 
hæver orkestret stemmen til et dissonerende skrig. Som endnu et 
klimaks følger en passage, der lyder, som om orkestret reciterer 
et ordløst budskab. Derefter synker musikken langsomt ind i sig 
selv og ender sin vandring, hvor den var begyndt. 

2. sats er en voldsom kontrast. Mange har fortolket den som 
et musikalsk portræt af Stalin, der med hæmningsløs sadisme 
kvaser sine omgivelser. Messingblæsernes korte, brølende 
rytmer er endda blevet sammenlignet med Stalins talestemme 
og georgiske dialekt. Afslutningen er fuldstændig abrupt  
— Stalins adfærd var uberegnelig, og det samme var hans død.

3. satsen er den mest gådefulde. Den udspiller sig helt inde i 
komponistens hoved og virker stærkt krypteret. Oplægget er et 
lille spøjst tema, der tripper rundt uden at føre til nogen afkla-
ring. Den distræte tankegang afbrydes af solohornet, der spiller 
et signal. Signalet dukker op 12 gange i satsen, altid på samme 
måde, som en tanke, der ikke kan rystes væk. Træblæserne 
svarer med tonerne D-Es-C-H, Sjostakovitjs initialer. 

Først mange år efter Sjostakovitjs død fik man noget af forkla-
ringen. Elmira Nazirova, der i 1953 var en ung komponist og 
pianist, fortalte, at Sjostakovitj dengang var meget forelsket i 
hende. I et af sine kærestebreve til hende fortalte han, hvor-
dan han ”drømte” hele 3. satsen til symfonien. Bogstaverne i 
Elmiras navn er grundlag for hornsignalets melodi. Tallet 12 
er måske midnatstimen, hvor Sjostakovitj er overgivet til sine 
usammenhængende, private tanker.

Finalen vender tøvende tilbage i retning af den falske, sovje-
tiske virkelighed. Snart er musikken vendt fra mol til dur og 
oppe i et højt tempo. I den tilsyneladende jublende karakter 
gemmer der sig dog endnu et symbol: Danserytmen i musik-
ken er en georgisk folkedans, der var Stalins favorit. 

Munterheden giver en dårlig smag i munden og kulminerer i 
Stalin-melodien fra 2. sats. Den afbrydes straks af Sjostakovitjs 
initialer D-Es-C-H for fuld udblæsning, hvorefter et gong-slag 
og en paukehvirvel sætter en stopper for den kunstige folke-
fest. Fra nu af skal ingen bestemme over Sjostakovitjs musik.

Sjostakovitj skrev efter sin 10. 
Symfoni flere værker, hvor 
hans initialer indgår som kode i 
musikken. 
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Medvirkende

• David Afkham 

• Tysk dirigent, født 1983 i  
 Freiburg 

• Chefdirigent for Spaniens  
 Nationalorkester

Dirigent
David Afkham

Den unge tyske dirigent David Afkham er blevet kaldt 
det største tyske dirigenttalent i sin generation. Siden 
2014 har han haft posten som chefdirigent for Spaniens 
Nationalorkester. 

David Afkham er 33 år, født i Freiburg og har iranske fami-
lierødder. Han var vidunderbarn på klaver og violin, men 
begyndte tidligt, allerede som 15-årig, at studere direktion. Det 
var ikke et karrierevalg, men en søgen, siger David Afkham. 
Og han opdagede hurtigt, at det var netop dette, han ville. 

Han blev støttet med flere priser og legater, og i 2008 
fik han sit gennembrud som vinder af Donatella Flick 
Dirigentkonkurrencen i London. Han var derefter i to år 
assisterende dirigent for London Symfonikerne.

Man er heldig, når man som David Afkham får en sand mester 
som mentor, og det har han haft i form af den gamle hol-
landske dirigent Bernard Haitink. David Afkham tøver ikke 
med at kalde ham en faderfigur. Afkham har været Haitinks 
assistent ved koncerter med verdens førende orkestre, og det 
har givet ham en enestående start på karrieren. 

David Afkham har allerede dirigeret mange af de store 
orkestre i USA, Tyskland og Storbritannien, og rækken bare 
vokser og vokser. I sommer har han bl.a.dirigeret Boston 
Symfonikerne og i sidste måned Chicago Symfonikerne og 
München Filharmonikerne.

For to år siden blev David Afkham udnævnt som – en meget 
ung! — chefdirigent for Spaniens Nationalorkester. Her var 
DR SymfoniOrkestrets afdøde chefdirigent Rafael Frühbeck 
de Burgos gennem 16 år hans forgænger, og det er en fin 
forbindelse til Koncerthuset, hvor David Afkham i aften 
dirigerer DR Koncerthuset for anden gang.
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Medvirkende

• Dorothea Röschmann 

• Tysk sopran, født 1967 i  
 Flensborg

Sopranen Dorothea Röschmann er en af Tysklands mest 
berømte sangerinder. Hun er født i Flensborg og uddannet 
i Hamborg og Bremen. I 1995 fik hun sit gennembrud ved 
Salzburg Festspillene, da hun sang rollen som Susanna i 
Figaros bryllup. Det gjorde hende til en rigtig publikumsfavo-
rit i Østrig, hvor hun gennem årene har sunget mange store 
Mozart-sopranroller. 

Et andet hovedrepertoire for Dorothea Röschmann er den 
senromantiske musik af Mahler og Richard Strauss, og 
så har hun også sunget en hel del barokmusik af Bach og 
Händel. Hun udvikler stadig sit repertoire, og i år sang hun 
ved Påskefestspillene i Salzburg for første gang partiet som 
Desdemona i Verdis opera Otello, og på Wiens Statsopera sang 
hun den tragiske titelrolle i Janáčeks opera Jenufa.

Dorothea Röschmann var i begyndelsen af sin karriere ansat 
ved Berlins Statsopera. Siden gik hun freelance og har sunget 
på mange andre af de største scener, bl.a. Metropolitan 
Operaen, La Scala, Covent Garden og Bolsjoj Operaen. Som 
koncertsolist har hun optrådt med Wiener Filharmonikerne, 
Berliner Filharmonikerne, New York Filharmonikerne;  
hun står højt på orkestrenes ønskeseddel over hele verden.

Selv om Dorothea Röschmann i mange år har været det 
øverste navn på plakaten ved store begivenheder, holder 
hun også fast i den mindste vokalgenre, liederne. Hun har et 
samarbejde med den japanske pianist Mitsuko Uchida, med 
hvem hun i vinter udgav et album. I denne måned synger hun 
lieder af Schubert og Mahler sammen med pianisten Malcolm 
Martineau i Wigmore Hall i London og Musikverein i Wien. 

Sopran
Dorothea Röschmann  



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


