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NYTÅRSGALLA
Program

Joaquín Turina (1882-1949)  
Danzas Fantásticas: Orgía  

Isaac Albéniz (1860-1909)
/instr. Rafael Frühbeck de Burgos (1922-2014) 
Suite Española: Granada        
   
Manuel de Falla (1876-1946)  
Den trekantede Hat: Danza final. Jota  

Jacques Offenbach (1819-1880)   
Orfeus i Underverdenen: Can-can (Galop infernal)   

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)   
Bachianas brasileiras nr. 5, for sopran og 8 celli: Aria
Solist: Iwona Sobotka, sopran         

Johann Strauss d.y. (1825-1899)  
Ægyptisk March, opus 335    

Maurice Ravel (1875-1937)  
Rapsodie Espagnole: Feria       
  
Tzigane, koncertrapsodi for violin og orkester 
Solist: Soo-Jin Hong, violin 

Pause ca. 15.55 (35 minutter)

Uddeling af Peter Varmings Mindepris 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)  
Bortførelsen fra Seraillet: Ouverture    

Johann Strauss d.y.  
Spansk March, opus 433  

Georges Bizet (1838-1875) 
Carmen: Forspil til 3. akt 
 Forspil til 4. akt 
 Habanera 
 Séguedille    
Solist: Marina Prudenskaja, mezzosopran

H.C. Lumbye (1810-1874)
Københavns Jernbane Damp Galop       
 
Johann Strauss d.y.
An der schönen blauen Donau        
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LYDE OG DUFTE FRA SPANIEN

Fantastiske danse er titlen på et orkesterværk af den spanske 
komponist Joaquín Turina, skrevet lige efter 1. Verdenskrig. 
Utrolig farverig og ’varm’ musik, især sidste sats, der er en 
potent, andalusisk flamencodans. Turina kaldte satsen for 
Orgie – og med det mener han et sanseorgie, hvor tøjet stadig 
er på! Han lod musikken ledsage af et citat fra José Más’ bog af 
samme navn: ”Blomsternes duft blandede sig med vellugtende 
kamille, og fra de løftede glas, fulde af uforlignelig vin, spredtes 
glæden i luften som røgelse.”

Den lidt ældre, spanske komponist Isaac Albéniz var også 
betaget af Andalusiens særlige atmosfære. Han var en utrolig 
dygtig pianist og skrev sine vigtigste værker for klaver, men i 
1960’erne lavede DR SymfoniOrkestrets nu afdøde, spanske 
chefdirigent Rafael Frühbeck de Burgos en orkestersuite over 
Albéniz’ klaverstykker. Herfra spilles i aften den indsmigrende 
sats, der portrætterer Granada, og de eksotiske aftendufte kan 
næsten indsnuses gennem musikken.

Den lille, ydmyge Manuel de Falla fra Cádiz tog i begyndelsen 
af 1900-tallet til Paris for at videreuddanne sig som komponist. 
Han blev noget af en sensation i Frankrig, fordi han fremtryl-
lede så fremmedartede lyde af det Sydspanien, pariserne ikke 
selv havde oplevet. Hans ballet Den trekantede Hat havde pre-
miere i 1919, og scenografien var lavet af en anden sydspanier – 
Pablo Picasso. Slutscenen hedder Jota, en hidsig dans i 3/4-takt, 
som bliver klimaks på ballettens folkelige kærlighedshistorie 
med musik, gennemsyret af Andalusien.

Af Jens Cornelius

SPANSK NYTÅR!
For 6. år i træk er der Nytårsgalla med DR SymfoniOrkestret. 
Spaniens store dirigent Juanjo Mena har valgt at markere 
nytårsaften med Spanien som overskrift - en rigtig ’Latin 
Night’.

NYTÅRSGALLA       
Værker
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KLODEN RUNDT

Så tager programmet en afstikker væk fra Spanien. Først helt til 
Underverdenen! Det er ifølge operetten af Jacques Offenbach 
et virkelig lystigt sted. Mellem Helvedets flammer ser man 
berusede guder og smukke piger danse en spjættende Can-can, 
og stemningen er helt oppe at køre.

Næste stop er Brasilien, hvor Heitor Villa-Lobos i første 
halvdel af 1900-tallet nærmest ene mand skabte et nationalt 
repertoire med sine enorme mængder af kompositioner.  
Tit inspireret af folkemusik, som han opdagede på lange rejser 
rundt i det kæmpe land. Men hans mest berømte stykke, den 
smukke Aria for sopran, er også inspireret af Bach. Arien 
stammer fra et værk i serien Bachianas brasileiras (løst oversat: 
’Brasiliansk Bach-stil’). Her viser Villa-Lobos en original måde 
at sammenflette barokkens flerstemmighed med brasilian-
ske træk. Alle værkerne har forskellig besætning, og denne 
Bachianas brasileiras nr. 5 er for sopran og otte celloer!

Ægyptisk March er titlen på et af de næsten 500 orkesterstykker 
af wienerkomponisten Johann Strauss den Yngre. Hans 
verdensberømmelse illustreres af, at stykket blev skrevet i 1869 
på bestilling til indvielsen af Suezkanalen i Egypten, men det 
blev spillet første gang i Skt. Petersborg for den russiske tsar! 
Strauss selv satte aldrig sine ben i Egypten, så i hans veloplagte 
stykke hører man velkendte, vesterlandske udtryk for noget 
uspecificeret ’arabisk’. Der er f.eks. en kringlet molskala og 
støjende bækkener.

RAVELS RAPSODIER

Den franske mesterkomponist Maurice Ravel var en ufor-
beholden elsker af alt spansk, bl.a. fordi hans mor kom fra 
Baskerlandet. I mange af sine værker drømmer han sig sydpå 
til det, han betragtede som sit andet hjemland. Drømmerierne 
giver en vis distance til motivet, som virker anderledes end hos 
f.eks. Albéniz og de Falla. Ravels spanske rapsodi, Rapsodie 
Espagnole, er i fire luftige satser, der arbejder mere med stem-
ning end med genkendelige spanske elementer. Rapsodien 
slutter med indtrykkene fra en karnevalsfest, Feria, utrolig 
brillant udsat for det store orkester.

En anden form for spansk rapsodi er Tzigane, et meget specielt 
værk i Ravels produktion. Det er et ekstremt bravournummer 
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for violin, hvor solisten træder frem som en spillemand ved 
bålet i en romalejr. Det begynder med en lang solo, inden  
orkestret dukker op med magiske harpetoner. Tempoet stiger, 
og de virtuose krav til solisten ligeså, og hvis det til sidst ser ud som 
om, der står gnister ud af violinbuen, er det helt på sin plads!

Koncertens anden del begynder med ’hele den tyrkiske musik’ 
i Mozarts syngespil Bortførelsen fra Seraillet. Det er historien 
om en ung kvinde fra Vesten, der – gys! – bortføres til et tyrkisk 
harem. Den rige Pasha, Selim Bassa, der har retten over alle 
kvinderne i seraillet (haremmet), viser sig dog alligevel at være 
godhjertet og slipper hende fri til sidst

KASTAGNETTERNE KOMMER!

Spanien var i 1800-tallet et ret tilbagestående land indenfor 
klassisk musik, og det blev derfor ofte behandlet af kompo- 
nister fra andre lande. F.eks. valsekongen Johann Strauss d.y.,  
der godt nok ikke havde været i Spanien, men til gengæld 
havde en uudtømmelig fantasi og en flittig pen. I hans Spansk 
March fra 1888 hører man kastagnetter – dengang meget usæd-
vanligt i et symfoniorkester. 

Første gang, kastagnetterne blev brugt i en klassisk koncertsal, 
var i operaen Carmen, skrevet af pariseren Georges Bizet, som 
aldrig selv besøgte Spanien inden sin alt for tidlige død som 36-
årig. Carmen blev hans sidste store værk og desværre en fiasko 
ved den premiere, han selv overværede. Man kunne have undt 
ham at opleve den senere verdenssucces! Handlingen er stadig 
dramatisk og konstant medrivende. Den sexede og ustyrlige 
Carmen spiller op til alle ’ bad boys’ i nærheden, men soldaten 
Don José kan ikke rumme sin ulykkelige kærlighed og slår 
hende til sidst ihjel med sin kniv.

INTET NYTÅR UDEN…

Wienervalsen over dem alle: Strauss’ mesterværk An der 
schönen blauen Donau. Ikke bare en perlerække af valsemelo-
dier, men et helt dobbeltportræt af vuggende fornøjelse. Båden 
gynger i trefjerdedelstakt! Herhjemme var det H.C. Lumbye, 
der skabte lyden af 1800-tallets københavnerfester med 
endeløse mængder af fantasi. Helt uimodståelig er Københavns 
Jernbane Damp Galop fra 1847, skrevet i anledning af den første 
togafgang fra København. Til lejligheden opfandt Lumbye en 
’togmaskine’ med fjedre, der larmer som et lokomotiv.
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• Juanjo Mena 

• Baskisk-spansk dirigent,  
 født 1965 i Vitoria 

• Siden 2011 chefdirigent for  
 BBC Filharmonikerne 

• En populær og hyppig gæst  
 hos DR SymfoniOrkestret 

Dirigent
Juanjo Mena   

Den baskisk-spanske dirigent Juanjo Mena har siden 2011 
været chefdirigent for BBC Filharmonikerne i Manchester. 
DR SymfoniOrkestret elsker at have ham på besøg: Sidste år 
dirigerede han gallakoncerten i anledning af Carl Nielsens 
150-års fødselsdag, og i november samme år opførte han mu-
sik af Mozart og Schubert. En koncert, som Berlingske kaldte 
intet mindre end ”et højdepunkt i dansk musikhistorie”.

Juanjo Mena er uddannet i sin baskiske fødeby Vitoria 
og i Madrid. Blandt hans mentorer har været DR 
SymfoniOrkestrets afdøde, spanske chefdirigent, Rafael 
Frühbeck de Burgos. Et andet forbillede har været Sergiu 
Celibidache, der med Menas egne ord har gjort et uudsletteligt 
indtryk på hans musiksyn. 

Efter sin debut i 1990’erne har Juanjo Mena i dag en karriere 
over hele verden og kommer vidt omkring som gæstedirigent. 
Han dirigerer regelmæssigt Det Franske Nationalorkester, 
Oslo Filharmonikerne og Dresden Filharmonikerne. Og 
ikke mindst har han arbejdet i USA hos bl.a. New York 
Filharmonikerne, Chicago Symfoniorkester, Boston 
Symfoniorkester og Los Angeles Filharmonikerne. I maj diri-
gerede han for første gang Berliner Filharmonikerne.

Juanjo Mena har indspillet en hel del albums, især med 
spansk og baskisk musik, men også et af det 20. århundredes 
vildeste mesterværker, Turangalîla-symfonien af Olivier 
Messiaen. 

Mena bor stadig i Baskerlandet, hvor han er født og opvokset. 
Det er i aften første gang, han dirigerer DR SymfoniOrkestrets 
store Nytårsgalla her i Koncerthuset.

Fotograf: Sussie Ahlburg
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De sidste par måneder har man på Operaen på Holmen 
kunnet opleve den polske sopran Iwona Sobotka, der synger 
rollen som Musetta i Puccinis opera La Bohème. I aften optræ-
der hun for første gang i Koncerthuset.

Iwona Sobotka er uddannet i Warszawa og Madrid. Hun 
har haft en international karriere siden sit store gennem-
brud i 2004, da hun i Bruxelles vandt Dronning Elizabeth-
konkurrencen, en af verdens fornemste solistkonkurrencer 
- som den yngste vinder af sangprisen nogensinde. 

Hun har bl.a. optrådt flere gange på Pariseroperaen og ved 
koncerter med Berliner Filharmonikerne. I foråret var hun 
med Berlinerne og chefdirigent Simon Rattle i Japan og 
Taiwan som solist i Beethovens 9. Symfoni.

Iwona Sobotka har sunget mange af de store sopranpartier, 
f.eks. Violetta i La Traviata og Pamina i Tryllefløjten, og hun 
er desuden noget af en specialist til polsk musik: Hun har 
indspillet Chopins sange og sammen med Simon Rattle musik 
af Szymanowski, Polens store senromantiske komponist.

Sopran
Iwona Sobotka 



DR Koncerthuset 2016/17 8DR Koncerthuset 2016/17 8NYTÅRSGALLA            
Solister

Den russiske mezzosopran Marina Prudenskaja er fra Skt. 
Petersborg. Siden 2000 har hun haft base i Tyskland, hvor 
hun i dag er solist på Deutsche Oper i Berlin. Tidligere har 
hun været solist på Nürnberg Statsteater og Statsoperaen i 
Stuttgart.

Hun synger især de dramatiske roller af Wagner og Verdi, og 
hun har optrådt på nogle af de mest berømte operascener, ved 
Wagner-festspillene i Bayreuth og på La Scala i Milano. I som-
mer har hun gæsteoptrådt på Covent Garden i London i den 
store rolle som heksen Azucena i Verdis opera Trubaduren.

I koncertrepertoiret har hun været solist i Verdis Requiem 
med bl.a. Berliner Filharmonikerne og Pittsburgh 
Symfoniorkester, og hun har indspillet det med Mariss 
Jansons og Bayerns Radiosymfoniorkester. 

Marina Prudenskaja var egentlig gået i gang med at studere 
til børnepsykolog i Rusland, da hun valgte om til fordel for 
sangen. Selv om hun siden har haft det meste af sin karriere 
i Tyskland og Centraleuropa, er hun ofte gæstesolist på den 
berømte Mariinskij Opera i fødebyen Skt. Petersborg.

Mezzosopran
Marina Prudenskaja    
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Solister

Violinisten Soo-Jin Hong er 1. koncertmester i DR 
SymfoniOrkestret, en post hun har haft siden 2005. 
Hun er født i Sydkoreas hovedstad Seoul og kommer fra en 
musikerfamilie. Bare 15 år gammel flyttede hun med sine 
tre søstre til Wien for at uddanne sig som musiker på højeste 
niveau. 

I løbet af studietiden - det var i 1999 - dannede hun klaver-
trioen Trio con Brio sammen med sin søster Soo-Kyung 
(der i dag sidder overfor hende som koncertmester i DR 
SymfoniOrkestrets cellogruppe) og pianisten Jens Elvekjær. 
Trioen vandt snart flere internationale konkurrencer og har i 
mange år været et af Danmarks førende, klassiske ensembler, 
der optræder uhyre flittigt i Europa og USA. 

Med både en koncertmesterstilling og en trio at passe er der 
desværre ikke meget tid til solistoptrædener for Soo-Jin Hong, 
men hun har været solist i Tjajkovskijs Violinkoncert og 
Bachs Dobbeltkoncert med DR Symfoniorkestret, og hun har 
også været solist med Moskva Symfoniorkester og Sydkoreas 
Radiosymfoniorkester.

Violinist 
Soo-Jin Hong      

Fotograf: Suste Bonnén
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Kokke og menu

Kære nytårsgæster

Som traditionen byder ved Nytårsgalla-koncerterne, har vi igen et smukt samarbejde med de
to kokke og drevne iværksættere Søren Westh og Torsten Vildgaard. De har begge baggrund fra
verdens bedste restauranter, eksempelvis den berømte restaurant El Bulli i Spanien.

Til daglig er de medejere af The Standard i det gamle toldhus ved Havnegade. Det drives i
samarbejde med Claus Meyer og Niels Lan Doky. Derudover har de et kulinarisk konsulentfirma, 
Enspire, der har en innovativ og bæredygtig tilgang til gastronomi. De spændende Enspire-
projekter kan følges på instagram @torstenvildgaard @swenspire.

Kokke
Søren Westh & Torsten Vildgaard

Nytårsmenu

Tærte med tørsaltet torsk, østers, agurk og kål
Terrine af høns, karamelliseret æble og citronverbena

Sprød croquette af oksekæber og kvæde
Nytårskransekage af solbærrom & hvid chokolade

-
Va Bene (Biodynamisk Prosecco)
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Peter Varmings Mindepris

Advokat Peter Varming var DR SymfoniOrkestrets Venneforenings første formand. Peter 
Varming var direktør for Beckett-Fonden og en stor ven af orkestret, som han gennem årene 
støttede med stor generøsitet.

Peter Varming døde i februar 2015 og efter hans død opstod idéen om at oprette en mindepris i 
Peter Varmings navn.

Peter Varmings Mindepris uddeles én gang om året til en musiker fra DR SymfoniOrkestret, 
der gennem sit kunstneriske virke i særlig grad har bidraget til orkestrets udvikling frem til dets 
nuværende høje internationale niveau. 

Ved nytårskoncerten den 30. december 2015 blev solofløjtenist Ulla Miilmann den første 
prismodtager.

Peter Varmings Mindepris er på 25.000 kr. og doneres af Beckett –Fonden.

Modtageren af prisen udpeges af en priskomité, der består af formanden for Venneforeningens 
bestyrelse, formanden for DRSO, chef for DR Kor & Orkestre samt en repræsentant for 
Beckett-Fonden.

Peter Varmings Mindepris
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HVAD, HVOR OG HVORDAN I DR KONCERTHUSET

Restauranten: Supplér din koncertoplevelse med en 
hyggelig og lækker middag i DR Koncerthusets Restaurant. 
På www.drkoncerthuset.dk kan du læse mere om restauranten 
og månedens menu. Det er nødvendigt at  reservere bord i 
forvejen, og det kan gøres på e-mail:  book1bord@dr.dk 
eller telefonisk på 35206360 (hverdage 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 www.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 email: 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 email: 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 www.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/drkoncerthuset.

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

DRs koncertvirksomhed støttes af blandt andre: 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal 
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Knud Højgaards Fond
Augustinus Fonden
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat
Beckett-Fonden
Statens Kunstfond
Oticon Fonden

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


