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BRITTEN & RAKHMANINOV            
Program

Benjamin Britten (1913-76) 
Violinkoncert, op. 15 (1938-39) 

I Moderato con moto – Agitato – Tempo primo
II Vivace – Animando – Largamente – Cadenza
III Passacaglia: Andante lento (Un poco meno mosso)       

Varighed: ca  35´

Pause  ca. 20.10  

Sergej Rakhmaninov (1873-1943)
Symfoni nr. 2, e-mol, op. 27 (1906-07) 
 
I Largo – Allegro moderato – Moderato   
II Allegro molto – Meno mosso  
III Adagio 
IV Allegro vivace
 
 
Varighed: ca. 55´
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Benjamin Britten: Violinkoncert

Den 26-årige Benjamin Britten forlod England i 1939 og slog sig 
ned i USA. Årsagerne var flere: Dels havde han på fornemmel-
sen, at det amerikanske publikum var mindre konservative end 
englænderne og ville tage godt imod hans musik. Og dels ville 
han som pacifist væk fra verdenskrigen, der netop var brudt ud. 

En hel generations drømme om en fredelig fremtid var blevet 
knust i 1930’ernes spanske borgerkrig mellem fascister og de-
mokrater, og nu var en ny og endnu større krig på vej. Britten 
regnede stort set Europa som tabt land. Kort efter sin ankomst 
til USA komponerede han sin violinkoncert. Den kan høres 
som krigsmusik, en reaktion på både den spanske borgerkrig 
og verdenskrigen, hvis omfang stadig var ukendt. 

Musikalsk set er Brittens Violinkoncert i familie med den me-
get berømte Violinkoncert af Beethoven. ’Kendingssignalet’  
fra Beethovens Violinkoncert er en lille paukefigur, der ind-
leder 1. sats. Hos Britten er det også paukerne, der begynder 
med en rytmisk figur, der både kan høres som en marchfigur 
eller som en ’spansk’ rytme. Begge dele giver mening i det 
alvorlige værk, der beskæftiger sig med trusler og sorg. Lyden 
af den spanske borgerkrig rumler videre.

Koncerten er i tre satser. I førstesatsen bliver paukens 
ildevarslende figur sat over for et lyrisk, sørgmodigt tema i vi-
olinen. Midtvejs i satsen byttes rollerne om, så violinen spiller 
paukerytmen til et akkompagnement af dæmpede strygere. 
Til slut mødes de to modsatrettede elementer i en stilfærdig 
duet mellem paukerne og violinen.

2. sats er lidenskabelig og hurtig. Til at begynde med virker 
den måske som en spøg, men den rummer stor desperation. 
Musikken bevæger sig rastløst afsted i høj fart, kun afbrudt 
af et pusterum halvvejs. Til sidst i satsen spiller violinisten 
en stor solokadence, og også her dukker paukerytmen fra 
koncertens indledning op. Stædig som en tanke, der ikke vil 
forsvinde. 

Af Jens Cornelius

Brittens Violinkoncert er et mesterværk, der bygger videre 
på arven fra Beethoven. Den er i dag etableret som en af 
de store violinkoncerter fra det 20. århundrede.

Anerkendelsen af Brittens Vio-
linkoncert tog sin tid. Da Britten 
i 1970 selv dirigerede en plade-
indspilning af koncerten, var den 
ukendt for de fleste lyttere. 

BRITTEN & RAKHMANINOV          
Værker
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Solokadencen ender i det klagende tema fra 1. sats, og det 
danner en glidende overgang til finalen. Bag ved violinens 
sarte stemme præsenterer basunerne nemlig et simpelt motiv, 
der bliver grundlag for hele sidste sats. Satsen er en såkaldt 
passacaglia, dvs. et stykke musik, der bygger på et tema, der 
gentages igen og igen. 

Britten arbejder temmelig frit med passacaglia-teknikken i 
sin finalesats. Temaet vandrer rundt i orkestret, og af og til 
forandres rytmen, så det bliver vanskeligere at følge med i 
satsens struktur. For hver gentagelse skifter Britten toneart, 
så musikken synker dybere og dybere ned. Mod slutningen er 
der ikke tvivl om, at vi har været vidne til sørgemusik kompo-
neret over en ’marchrytme’.

Sergej Rakhmaninov: Symfoni nr. 2

Den musikalske arv i Rusland er overvældende. Sådan var det 
også for godt 100 år siden, da Sergej Rakhmaninov skrev sin 
2. Symfoni. Som ung komponist tvivlede han længe på, at han 
kunne leve op til sine store forgængere. Hans 1. Symfoni var 
i 1897 blevet så gevaldig en fiasko, at han fik en depression. 
Samme nedtur fik han efter sin 1. Klaverkoncert.

Men begge nederlag fik revanche. Klaverkoncert nr. 2 og 
Symfoni nr. 2 fra 1907 blev Rakhmaninovs personlige og 
musikalske gennembrud. Symfoniens betydning for hans 
kunstneriske selvtillid kan ikke overvurderes.
Dens popularitet hos publikum er af samme kaliber, for det 
er stor, følelsesfuld orkestermusik med en stærk længsel i 
sig. Alene den langsomme sats er noget af smukkeste, man 
overhovedet kan tænke sig.

I symfonien folder Rakhmaninov sig helt ud, og som lytter 
er der ikke andet at gøre end at overgive sig. Man er i kløerne 
på en komponist, der har et totalt greb om virkemidlerne. 
Rakhmaninovs midler er egentlig ikke så usædvanlige, men 
dels er hans melodiske åre i særklasse, og dels kan han placere 
sine melodi- og akkordtoner med milimeterpræcision. Man 
sidder i saksen, og at lytte til hans 2. Symfoni kan betragtes 
som en test af, hvilket materiale ens hjerte er lavet af!
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Rakhmaninov indleder symfonien med et langsomt tema, der 
kommer til at fungere som kim for, hvad der derefter følger. 
Det gør, at symfoniens motiver er beslægtede og giver et sam-
lende præg til det lange værk, som varer henved en hel time. 

Formatet nærmer sig nok grænsen for, hvor lang en symfoni 
i fire almindelige satser kan være. Førstesatsen alene varer 25 
minutter og kan med sine mængder af indtryk sammenlignes 
med en flyvetur i luftballon hen over et vældigt, russisk land-
skab. Andensatsen er den hurtige blandt de fire, en scherzo, 
der dog har en mørk side: Rakhmaninov sætter messingblæ-
serne til at spille en bid fra den katolske dommedagshymne 
Dies irae. Et tema, der dukker op i adskillige værker af den 
melankolske Rakhmaninov. 

Symfoniens højdepunkt vil for de fleste nok være den 
langsomme 3. sats. Det er simpelthen musik af guddomme-
lig skønhed. Rakhmaninov var tydeligvis klar over musik-
kens kvalitet, for han lader satsen udvikle sig så bredt, som 
det overhovedet lader sig gøre. Fra klarinettens nærmest 
improviserede præsentation af temaet til det store, sugende 
orkesterklimaks. 

Satsens melodiske flow er overvældende og ikke til at få ud 
af hovedet. Faktisk blev temaet genfødt i 1970’erne som vam-
melt pophit med titlen Never gonna fall in love again. Det var 
ikke første gang, at Rakhmaninovs geni blev taget til indtægt 
for plattenslagere. Men hævnen er sød: Dårlig popmusik lever 
ikke længe, hvorimod Rakhmaninovs 2. Symfoni efter mere 
end 100 år står stærkere end nogensinde.

Efter Rakhmaninovs død blev det 
almindeligt at opføre symfonien i 
stærkt beskårede udgaver. I vore 
dage opfører man som regel 
symfonien i sin fulde længde.
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Medvirkende

• Lorenzo Viotti 

• Schweizisk dirigent, født 1990 i   
 Lausanne

Ved denne koncert møder DR SymfoniOrkestret for første 
gang den bare 26-årige schweiziske dirigent Lorenzo Viotti.
Han er fra Lausanne og så ung i den krævende branche, at 
han endnu ikke har sit eget orkester at være chefdirigent for. 
Han arbejder freelance og rejser verden rundt – for mange 
symfoniorkestre er interesserede i at blive venner med de 
store talenter så tidligt som muligt i deres karriere!

Lorenzo Viotti er uddannet i Lyon og i Wien, i første omgang 
som slagtøjsspiller. Inden han skiftede til dirigentfaget spil-
lede han bla. slagtøj i Wiener Filharmonikerne. Som diri-
gentstuderende var han så privilegeret at blive assistent for et 
par store gamle mestre, Mariss Jansons og Bernard Haitink. I 
dag kan han selv. Og så er det endda kun tre år siden, han for 
første gang dirigerede en koncert. 

Siden debuten har Lorenzo Viotti vundet flere dirigentkon-
kurrencer, senest ved Salzburg Festspillene i 2015. Den slags 
opvisning giver engagementer, og han har allerede dirigeret så 
fremragende symfoniorkestre som Concertgebouw Orkestret 
i Amsterdam, Det franske Nationalorkester, Gewandhaus 
Orkestret i Leipzig og BBC’s Filharmoniske Orkester.

Han har dirigeret i flere operahuse, bl.a. på Venedigs legenda-
riske teater La Fenice. Tilbuddene kommer også fra Japan, og 
det er faktisk for tidligt at sige, hvilken retning Lorenzo Viottis 
karriere kommer til at tage. Men hurtigt går det!

Måske nogen genkender Lorenzo Viottis efternavn. Hans far 
var den tidligt afdøde dirigent Marcello Viotti, som dirigerede 
DR SymfoniOrkestret ved flere Torsdagskoncerter, den sidste 
gang i 2002.

Dirigent
Lorenzo Viotti
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• Vilde Frang 

• Norsk violinist, født 1986 i Oslo 

• Har netop vundet Gramopho- 
 ne Award for sin indspilning  
 af Brittens Violinkoncert

Violin
Vilde Frang

For et par måneder siden blev Vilde Frangs seneste album 
med Brittens Violinkoncert valgt som årets bedste koncer-
tindspilning af musiktidsskriftet Gramophone. ”Teknisk 
ufejlbarlighed og følelsesmæssig ærlighed” – sådan lød noget 
af rosen, og det beskriver udmærket Vilde Frangs solistiske 
personlighed.

Vilde Frang er fra Norge, 30 år, og har allerede slået sit navn 
fast som en af vor tids bedste og mest personlige violinister.
Som 12-årig var hun solist med Oslo Filharmonikerne, og si-
den har hun optrådt i hele Europa, i USA og Asien. Heldigvis 
er Vilde Frang en god ven af Danmark, og det er altid en stor 
oplevelse at høre hende med DR SymfoniOrkestret.

I det internationale musikliv har hun fået fast plads på øverste 
etage: Spiller med de bedste orkestre, fx i foråret, hvor hun var 
solist ved Berliner Filharmonikernes globalt transmitterede 
Europa Koncert. Efterspørgslen på at høre hende er så stor, at 
hun også af praktiske grunde har valgt at have base i Berlin. 
Hun omtaler sin tilværelse som ”evig jetlag” og fortæller, at 
selv kaktusserne visner i hendes lejlighed, fordi hun aldrig er 
hjemme.

Af samme grund er det svært for hende at finde tid til at 
spille kammermusik, som hun elsker, men hun holder fast i 
sin stjernetrio med den franske pianist Bertrand Chamayou 
og den argentinske cellist Sol Gabetta, der mødes, når deres 
logistisk udfordrede kalendere passer sammen. 

Vilde Frang spiller på en fransk Vuillaume-violin fra 1864, 
som hun har fået overdraget af Anne-Sophie Mutter, der er 
hendes mentor. Med den har hun bl.a. indspillet Carl Nielsens 
Violinkoncert sammen med DR SymfoniOrkestret.



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


