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Mød Musikken 
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og interviewer medvirkende 
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HANS ABRAHAMSEN  (f. 1952)  
Fire stykker for orkester  (2000-2003)

 I    In sehr langsamer Zeit, immer ausdrucksvoll
 II   Stürmisch, bewegt
 III  Fliessend und unruhig (wie ein ‘Scherzo-Fragment’)
 IV  Sehr langsam   

Varighed: ca 17´
 

PAUSE CA. 19.50 (30’)

Uddeling af Fritz Busch’ Mindelegat (kun torsdag) 

GUSTAV MAHLER (1860-1911)
Symfoni nr. 7, e-mol (1904-1905) 

 I    Langsam (Adagio) - Allegro resoluto, ma non troppo
 II   Nachtmusik. Allegro moderato 
 III  Scherzo. Schattenhaft. Fliessend, aber nicht schnell  
   IV  Nachtmusik. Andante amoroso
 V   Rondo-Finale. Tempo I (Allegro ordinario)
 
Varighed: ca. 80´



Hans Abrahamsen

Fire stykker 
for orkester 
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Hans Abrahamsen er blevet hædret med nogle af verdens fineste 
musikpriser. Han er en komponist på højeste niveau, og bag hans 
nøgterne værktitel Fire stykker for orkester  gemmer sig et hovedværk 
i moderne dansk musik.

Fire stykker for orkester blev uropført af DR SymfoniOrkestret i 2004, 
og ligesom ved den lejlighed spilles det i aften sammen med Mahlers  
7. Symfoni. Hans Abrahamsens værk forbinder sig nemlig med Mahlers 
senromantiske orkesterverden på flere måder.

Musikkens udgangspunkt kommer dog fra Hans Abrahamsen selv, nemlig 
fra hans egne Studier for klaver, skrevet helt tilbage i 1983. ”Jeg kunne 
allerede dengang se, at man kunne viderebearbejde de første fire studier 
til et orkesterværk. Klaveret drømmer tilbage til en anden tid. Jeg drømte 
om et orkester med otte horn, fire Wagner-tubaer osv. – et rigtig romantisk 
orkester,” fortalte Hans Abrahamsen i 2004.

Forvandlingen fra klaveretuder til Fire stykker for orkester sker ikke 
kun gennem orkestreringen, men også ved egentlig genkomponering. 
Abrahamsen tilføjer så meget nyt, indre stof til musikken, at 
klaverstykkernes sort/hvide miniaturer bliver til tredimensionel musik 
på koncertsalens widescreen. Det er mageløs orkesterkunst.

”Klaveret er et fantastisk instrument, fordi det lader noget stå tilbage i 
lytterens egen fantasi. Hvis man oversætter denne stemning direkte i 
orkestersatsen, bliver det for direkte”, har Abrahamsen forklaret. ”Derfor 
har det været nødvendigt at skabe en anden form for illusion 
i orkestermusikken, et andet lag, som kan fremstille magien.” 

De fire stykker danner en nærmest symfonisk helhed. Modsat Mahler 
formulerer Hans Abrahamsen sig dog i meget korte forløb. Først en 
gådefuld indledning, hvor man trækkes ind i underbevidstheden. 
Derefter en ganske kort, tumultarisk 2. sats. 

Af Jens Cornelius

Hans Abrahamsen er 
blevet hædret med 
nogle af verdens 
fineste musikpriser. 
Han modtog i 
begyndelsen af 
februar også P2 
Prisen i kategorien 
’Årets danske album’ 
for indspilningen 
af værket ’let me 
tell you’ (2013), 
skrevet til Berliner 
Filharmonikerne og 
sopranen Barbara 
Hannigan.
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I en symfoni ville tredjesatsen være en munter scherzo, men hos 
Abrahamsen er det et ’scherzo-fragment’: Fortiden er ikke bare fjern, den 
er også smuldret.  Sidste sats er meget dyster, og musikken sygner hen med 
voldsomme suk. Tempoet bliver konstant langsommere, efterhånden som 
døren lukkes i. 

De fleste, der hører Mahlers 7. Symfoni, vil sikkert opleve det som 
foruroligende musik, fuld af nattestemninger og sære drømme. Selv mente 
komponisten, at symfonien var ”af overvejende munter karakter”. Under 
alle omstændigheder er Mahlers 7. Symfoni hans mest splittede værk. Gang 
på gang er der sammenstød: mørke mod lys, skræk mod glæde, død mod 
dans. Det er på enhver måde en uortodoks symfoni, hvor Mahler gør alt for 
at overrumple de rationelle tanker. 

Det var kun i sine sommerferier, Mahler havde tid til at komponere, og han 
fik skrevet to af satserne i 1904. Men den følgende sommer havde han svært 
ved at genfinde gløden. Ugerne gik, uden at symfonien udviklede sig.

For at ryste frustrationerne af sig tog han på bjergvandring i Alperne nogle 
dage. På tilbagevejen skulle han sejles hjem af en lokal mand i en robåd, 
og i samme øjeblik åretagene begyndte, dukkede musikken op i Mahlers 
hoved. Begyndelsen af første sats fik sin rytme fra roerens åretag i mørket. 
Og symfonien blev komponeret færdig på under en måned.

Gustav Mahler 

Symfoni nr. 7

FEM SATSER I SYMMETRI 

Symfonien er i fem satser og varer næsten halvanden time. Den har en 
symmetrisk form: Første og sidste sats er lange, voldsomme og kraftige. 
Anden og fjerde sats hedder Nachtmusik (’Nattemusik’), mens centrum er 
tredjesatsen - en Scherzo, der ikke er, som den titel normalt indikerer.

Førstesatsen begynder med ildevarslende toner. Satsen, som varer næsten 
en halv time, er en af Mahlers mange sørgemarcher, og denne gang har 
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varer ca. en time 
og 20 minutter og 
er en af de længste 
symfonier, man 
kan opleve i en 
koncertsal.

den et usædvanligt instrument i hovedrollen: Et tenorhorn, som er en 
slags lille tuba, der hverken før eller siden har haft så stor en rolle. Det 
giver kuldegysninger, når tenorhornet spiller til strygernes spøgelsesagtige 
akkompagnement.

Ud af den lange indledning fødes tre temaer: to marchmotiver og en 
smeltende strygermelodi. Temaerne bruger Mahler til en grotesk og 
uregelmæssig musik, der både danser, marcherer og skriger på samme 
tid. Halvvejs gennem satsen stopper alle op, og efter et trompetsignal 
oplever man på magisk vis en himmelsk ro: Fjerne lyde, der midt i kaosset 
danner ’lyden af tavshed’. Et glimt af Paradiset inden åretagene fra dødens 
bådsmand vender tilbage.

Mahler elskede at opsøge nye orkesterklange, og i anden sats hører man for 
første gang – koklokker! Et ’anti-instrument’, som datidens højborgerlige 
publikum i Wien må have opfattet som absolut hæsligt. For Mahler havde 
de en drømmeagtig virkning, og han ønskede at koklokkerne skulle have 
samme fjerne klang, som han oplevede på sæteren. Og satsen er i øvrigt slet 
ikke nogen naturidyl, men en nattevandring, hvor mennesket møder en 
uvirkelig parallelverden. 

Tredje sats er en Scherzo, og den slags er normalt lys og glad. Ikke her, hvor 
musikken befinder sig i samme drømmeunivers som de to omgivende 
nattesatser. ’Skyggeagtig’ skriver Mahler som karakterbetegnelse. Man 
bliver vidne til en djævledans, en besjælet nat i alnaturen, når den er 
udenfor menneskets kontrol. 

Den fjerde sats hedder Nachtmusik II og er alligevel vidt forskellig fra 
den første Nachtmusik. Denne gang er karakterbetegnelsen Amoroso 
(’Kærlighedsfuldt’), og Mahler begrænser orkestret, så det klinger som den 
lifligste kammermusik. Strygerne dominerer, og mandolinen og guitaren 
dukker op. En soloviolin træder frem og giver musikken virkning af intim 
aftenserenade. 

Til slut følger så en af Mahlers mest uventede satser. Finalen på den lange 
symfoni bliver ikke – som man kunne have troet? – en omgang skrækmusik, 
hvor mennesket tager den endelig dyst mod dæmonerne. I stedet slutter 
symfonien med en så balstyrisk runddans, at den næsten ikke kan rummes. 

Og lyset er ikke engang noget, der skal kæmpes for. Det brænder igennem 
lige fra første takt af satsen, hvor Mahler har lagt de dystre nattestemninger 
langt væk.



Luisi & Mahlers 7.    
Dirigent

DR Koncerthuset 2016/17 6

dirigent

Fabio Luisi 

Fabio Luisi har siden 2016 været chefdirigent for DR 
SymfoniOrkestret. Han er en af verdens førende dirigenter 
– en knivskarp, kræsen musiker, der ikke går på kompromis for 
at opnå det ypperste. ”Fabio Luisi er enormt fokuseret”, siger 
orkesterchef Kim Bohr, ”og han har en kæmpe erfaring. Han er på 
topniveau og går 100 procent ind i musikken, hvor han kan gøre 
en forskel.”

Den 58-årige italiener er født og uddannet i Genova. Han deler 
sin karriere mellem opera og orkestermusik og mellem USA 
og Europa. Han har nemlig også andre faste stillinger som 
chefdirigent for Zürich Operaen og som førstedirigent ved 
Metropolitan Operaen i New York. Han er foreløbig engageret 
som chefdirigent for DR SymfoniOrkestret indtil 2020 – med et 
stort dansk ønske om forlængelse.

I denne koncertsæson hos DR SymfoniOrkestret dirigerer Fabio 
Luisi musik af bl.a. Richard Strauss og Wagner – store værker, der 
kræver en virtuos teknik og et røntgensyn på de komplicerede 
og farvestærke partiturer. Den senromantiske musik udgør også 
en betydelig del af hans indspilninger. Hans nyeste udgivelser, 
indspillet i Zürich, er Bruckners Symfoni nr. 8 og 
Rimskij-Korsakovs symfoniske digtning Sheherazade.

Tidligere har Fabio Luisi været chefdirigent for bl.a. Wiener 
Symfonikerne, Suisse Romande Orkestret, Radiosymfoniorkestret 
i Leipzig, Dresdens Statskapel og Dresdens Semper Opera. 
Han mødte DR SymfoniOrkestret første gang i 2010
 – “og jeg har elsket orkestret lige siden”, siger Fabio Luisi.

• Fabio Luisi

•  Italiensk dirigent, født 1959 i 
Genova

•  Chefdirigent for DR 
SymfoniOrkestret siden 2016

•  Er også chefdirigent for Zürich 
Operaen og førstedirigent ved 
Metropolitan Operaen 

 i New York

Fotograf: Barbara Luisi



NY SÆSON
DR SYMFONIORKESTRET

Læs mere på  
drsymfoniorkestret.dk/abonnement

– eller tag en brochure i foyeren

Velkommen til en

Gå på opdagelse i sæson 2017-18  – ny brochure ude nu!

med

Salg af abonnementer begynder tirsdag 14. februar kl. 11, 
mens løssalgsbilletter kan købes fra 1. marts.



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

DR’s 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
Damco. Global logistics. Individual solutions.

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


