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GAMINGKONCERT – SCORE
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DR KoncertKoret
Charles Hazlewood, dirigent
Louise Fribo, sopran
Jakob Stegelmann, konferencier

GamingKoncert – SCORE

DR Koncerthuset 2016/17

Program
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Journey - I Was Born For This

DR Koncerthuset

Assassin’s Creed IV Black Flag - Suite

koncertsalen
DR SymfoniOrkestret
DR KoncertKoret
Charles Hazlewood

dirigent
Louise Fribo

sopran
Jakob Stegelmann

konferencier
Christina Åstrand

koncertmester
Uddrag af koncerten bliver
filmet og lagt op på
www.dr.dk/klassisk
Koncerten er produceret
af Underscore Productions
i samarbejde med
DR SymfoniOrkestret
& Troldspejlet
The Legend of Zelda and
Super Mario are trademarks
of Nintendo
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Austin Wintory, solist: Louise Fribo

Brian Tyler, arr. Andreas Hedlund

World of Warcraft Wrath of
The Lich King – Main Title
Russel Brower

The Last Of Us – All Gone (No Escape)
Gustavo Santaolalla, arr. Andreas Hedlund

Commodore 64 – Medley

Joseph, Hubbard & Gray, arr. Nils-Petter Ankarblom

The Last Guardian – Suite 			
Takeshi Furukawa

Super MarioTM – Suite
Nintendo

PAUSE (30’)
Final Fantasy VII – Liberi Fatali
Nobuo Uematsu, arr. Jonas Nydesjö

The Witcher 3: Blood & Wine
– Lullaby of Woe/Main Theme 		

Marcin Przybyłowicz, arr. Piotr Musial, Tobias Broström,

solist: Louise Fribo

Amiga – Medley

Michael Land, Ken Goldstein, Raphaël Gesqua
& Chris Hülsbeck, arr. Andreas Hedlund

Halo – Suite

Martin O’Donnell/Michael Salvatori, arr. Ingvar Karkoff

The Legend of ZeldaTM – Suite
Nintendo

Final Fantasy VI – Aria di Mezzo Carattere
Nobuo Uematsu, arr. Andreas Hedlund

Skyrim – The Dragonborn Comes

Jeremy Soule, arr. Andreas Hedlund, solist: Louise Fribo
Chef for DR Kor & Orkestre: Kim Bohr
Repertoirechef: Tatjana Kandel
Kunstnerisk chef for DR VokalEnsemblet
& DR KoncertKoret: Michael Emery
Producent: Christian Baltzer

Produktionsleder: Cecilie Honoré
Lydproducer: Claus Due
Musikteknik: Jan Oldrup
Korindstudering: Charles Hazlewood
Redaktion & korrektur: Helle Kristensen

Design: E-Types & DR Design
Tryk: Trykportalen ApS
Forsidefoto: Per Morten Abrahamsen
Foto fra Halo: Image used by kind
permission of Microsoft
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Spillenes musik
af Jakob Stegelmann

Den første lyd er vigtig! Hvordan lyder det, når man første gang lægger et nyt
spil i computeren eller konsollen? Lyden er en langt større del af spiloplevelsen,
end man tror, og den hænger ved – længe efter at man har lukket ned for spillet.
Musikken er selvfølgelig den mest fremtrædende del af de fleste spils lydbillede. Den sætter stemningen og sørger for, at man behændigt træder ud af
virkeligheden og ind i den illusionsverden, spillet udfolder sig i. Men spilmusikken er ikke bare gold muzak – programmusik, der skal levere varen. Det
er en kunstart i sig selv, som vi først nu er ved at få øjnene op for. Og meget af
den er symfonisk og kræver et stort orkester.
Den symfoniske musik er jo ikke en statisk størrelse, hvor man bare spiller de
samme klassikere igen og igen. For selvom de store, mestre selvfølgelig dominerer billedet i kraft af deres indlysende kvaliteter, er den symfoniske musik i
konstant udvikling – og den bliver brugt overalt.
Siden tonefilmens fødsel i slutningen af 1920’erne har underlægningsmusik
til film stået for mange nye landvindinger, og det er vist efterhånden accepteret, at filmmusikken er det 20. århundredes store, progressive musikgenre
indenfor den symfoniske musik. Komponister som Bernard Herrmann, Jerry
Goldsmith og John Williams har skabt ny musik – der allerede nu kan rubriceres som klassisk på niveau med fortidens giganter.
Men hvis filmmusikken er dér, hvor den symfoniske musik udviklede sig
mest i forrige århundrede, kan man godt begynde at se på computerspillenes
musik som det 21. århundredes musikalske forpost. Faktisk virker det som
om mange fremragende komponister ser computerspillene som en helt særlig
udfordring at skrive musik til – og i tilgift et frirum, hvor der kan eksperimenteres vildt.
Spilmusikkens historie begyndte selvfølgelig med teknologiske begrænsninger. For ligesom billedsidens primitive grafik i de første arkadespil og de
første konsolspil gjorde hele udtrykket meget enkelt, gjorde den manglende
plads også lydsiden til noget helt simpelt. Men netop det simple synes i
1980’erne at have pirret flere komponisters nysgerrighed, for det er tydeligt, at
de med ryggen mod muren kæmpede for at etablere et musikmæssigt bagtæppe, der var mere end de ’blip og blop’, udenforstående har kaldt det.
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For de tidligste spilskabere – som Shigeru Miyamoto på Nintendo – vidste, at
musikken skulle etablere både handlingen, stemningen og flere af de spilmæssige udfordringer, og de brugte derfor penge og plads på at give folk som
komponisten Koji Kondo mulighed for at udfolde sig.
Den oprindelige musik til Super Mario og Legend of Zelda er således rene
genistreger, der i en typisk japansk, genremæssig fordomsfrihed boltrer sig i
alt fra ragtime til samba og vals. Og når Kondos musik opføres i dag, arrangeret
for store symfoniorkestre, hører man pludselig, hvor komplekse, originale og
nuancerede hans kompositioner er.
Det gode er, at opførelserne af både ny og gammel computerspilmusik bliver
stadigt hyppigere i symfoniorkestrenes repertoire. Det har taget mange år, ligeså
længe som det tog for filmmusikken at blive anerkendt.
Og i dag er musikken jo ikke de samme primitive synthesizer-strofer, der var
normen i 1980’erne. I dag lyder musikken i computerspillet ligeså stor og
varieret, som i koncertsalen. Og man må sige, at komponisterne, der skriver til
nutidens spil, leverer det ene fremragende score efter det andet.
Man kan ikke undgå at respektere disse folks arbejde. For et spil er jo ikke en
fastlagt række af scener, der skal bruge en passende underlægningsmusik.
Afhængigt af spilleren kan historien bevæge sig i alle mulige retninger, og
stemningerne kan skifte med korte og lange mellemrum. Der skal derfor både
komponeres musik, der kan høres i uendelige sløjfer – uden at virke som gentagelser – og musik, der kan skifte i dramatisk niveau helt uden varsel. Hårde
krav, som mange komponister med god grund betragter som snærende bånd –
men som for nogle er blevet en udfordring, de ikke har kunnet modstå.
Trods den komplekse opgave – eller måske netop på grund af den – er det
lykkedes en stribe, dedikerede spil-komponister at skrive, arrangere og indspille
musik, der ikke blot leverer en vigtig brik i det puslespil, der udgør det samlede
indtryk af et spil – men også musik, der lader sig spille og høre uden billederne.
Man får således den samme storslåede oplevelse, som når man hører John
Williams’ tema til Star Wars eller Bernard Herrmanns musik til Psycho, når
Koji Kondos muntre Super Mario, Nobuo Uematsus storladne Final Fantasy,
Jeremy Soules forjættende Elder Scrolls, Brian Tylers eventyrlige Assasin’s
Creed eller Jesper Kyds dystre Hitman pludselig fylder en koncertsal.
For den hårdkogte gamer kan det være svært at lægge controlleren til side. Men
den store spilmusik fortjener at blive hørt som den store, rendyrkede musikalske
oplevelse, den er.
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Dirigent

Charles Hazlewood
Dirigenten Charles Hazlewood bruger al sin energi på at bringe det klassiske
symfoniorkester ud til nye lyttere. Det er et karrierevalg, der har haft sine
omkostninger: Da han som ung dirigent i det konservative engelske musikliv
begyndte at tale fra scenen om den musik, han skulle til at dirigere, fik det
anmelderen fra The Times til at udvandre fra koncertsalen!

Fotograf: Mike Chapman

Charles Hazlewood er oprindeligt uddannet som organist fra Oxford
Universitet, men begyndte kort efter sin studietid at arbejde som dirigent.
Han samarbejder på kryds og tværs med alt fra filmfolk til jazzmusikere,
technofolk, DJ’s, og han er en velkendt musikformidler i tv og radio hos BBC.
Charles Hazlewood har uropført mere end 100 nye kompositioner, også
ved helt traditionelle orkesterkoncerter. Og ikke mindst arbejder han
med at forny opera og musikdramatik – hans sydafrikanske filmudgave af
Bizets opera Carmen vandt en Guldbjørn ved Filmfestivalen i Berlin.

Sopran

Louise Fribo
Sopranen Louise Fribo har en usædvanlig karriere. Hun kommer fra en
musikerfamilie og rejste som bare 16-årig til London for at uddanne sig
som danser og skuespiller. I karrierens første år sang hun med i mange
store musicalforestillinger, bl.a. Cats og Les Miserables, både herhjemme
og i Tyskland.

Fotograf: DR Presse

Efter ti år med musicals tog hun en klassisk uddannelse på Operaakademiet i
København. Siden har hun som koloratursopran sunget roller i hele Europa,
bl.a. i Wien, Lyon, på Operaen i Lübeck, Statsoperaen i Hamborg og ved
festspillene i Salzburg.
I 2008 blev Louise Fribo belønnet med Årets Reumert for sin præstation
i det virtuose parti som Olympia i Offenbachs opera Hoffmanns Eventyr.
Men hun optræder stadig i store musicalroller, bl.a. på Det Ny Teater, hvor
hun har medvirket i The Sound of Music og Love never Dies. Hun giver
også mange koncerter med populærmusik og danske sange, bl.a. sammen
med Bent Fabricius-Bjerre.
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Hør mere musik fra Gamingens verden

VERDIS REQUIEM
Kendt fra Forza Horizon 3 & Harry Potter: Quidditch World Cup
DR SymfoniOrkestret, DR KoncertKoret
og BBC Singers. Dirigent: Fabio Luisi

Den 11. februar kl. 15 i DR Koncerthuset

Breathless
Moment
– gratis app til
din iPhone og iPad

Foto fra: Breathless Moment

Scan QR koden
eller søg på
Breathless Moment
i App Store
(kun IOS)

Breathless Moment er en digital miniopera som puslespil.
Saml brikkerne for at komme videre til næste bane
– brug hovedtelefoner!
Breathless Moment er skabt af kunstnerduoen Klejs & Rønsholdt
i samarbejde med CAVI/Århus Universitet, Edition·S &
DR VokalEnsemblet.

DR SymfoniOrkestret præsenterer

DEN S Y MF O NI S K E RU MRE J S E 2 01 7

DR SymfoniOrkestret forvandler sig til Tusindårsfalken
og tager dig med på en symfonisk rumrejse gennem
musikalske universer og filmiske galakser.
Oplev musikken fra Star Wars, Aliens,
2001: A Space Odyssey, Star Trek, Avatar og mange flere.

Den 1. & 2. juni i Koncertsalen.
Køb billetter på www.drkoncerthuset.dk

Du kan købe billetter til Galaxymphony i pausen
og efter koncerten i Koncerthusets Kundecenter.

HVAD, HVOR OG HVORDAN I DR KONCERTHUSET

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 rundvisningstilbud 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, kommentere, stille spørgsmål og få svar med det samme. Følg os på
www.facebook.com/drkoncerthuset.

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

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

Image used by kind permission of Microsoft

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).

