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LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Symfoni nr 2 D-dur opus 36 (1802) 

 I      Adagio molto – Allegro con brio

 II     Larghetto

 III    Scherzo. Allegro

 IV    Allegro molto 

Varighed: ca. 32’ 

Pause (30’)

NIELS W. GADE (1817-90)
Erlkönigs Tochter (Elverskud), opus 30 (1854)
Ballade over danske folkesagn. Opføres i originaludgaven på tysk. 

 Prolog Herr Oluf Abends hielt an sein Ross

  

 Del I In’s blaue Meer die Sonne sinkt

  So oft mein Auge die Fluren schaut

  Zäum‘ auf mein Ross

  

 Del II Nacht, o wie stille

  Leicht nun schwebe der Tanz

  Willkommen, Herr Olof

 

 Del III Morgengesang. Im Osten geht die    

  Sonne auf

  Ich wartet‘ an des Hauses Thür

  Hör‘ du, Herr Oluf, sag‘ an

 

 Epilog Drum rath‘ ich jedem Jüngling an

Varighed: ca. 40’ 

Redaktion & korrektur: Helle Kristensen
Design: E-Types & DR Design
Tryk: Trykportalen ApS

Forside: Wilhelm Marstrand:
Portræt af komponisten Niels W. Gade,
1867. Den Hirschsprungske Samling.                



Niels W. Gades Elverskud     
Velkomst

DR Koncerthuset 2016/17 3

Redaktion & korrektur: Helle Kristensen
Design: E-Types & DR Design
Tryk: Trykportalen ApS

Forside: Wilhelm Marstrand:
Portræt af komponisten Niels W. Gade,
1867. Den Hirschsprungske Samling.                

Velkommen til den anden af i alt tre koncerter, hvor DRs kor og orkestre hylder 
200-års fødselaren Niels W. Gade. I selskab med en række fremragende danske 
og udenlandske gæstekunstnere har vi valgt at bruge jubilæet som anledning 
til at kaste nyt lys på nogle af Gades elskede klassikere side om side med i dag 
ganske ukendte værker.  

I eftermiddag præsenterer vi nationalklenodiet Elverskud i en helt ny 
fortolkning – sunget på tysk og spillet på originalinstrumenter for første gang 
i Danmark. Forleden genoplivede DR SymfoniOrkestret og DR KoncertKoret 
Niels W. Gades glemte verdenshit Comala sammen med et hold toneangivende, 
europæiske gæstekunstnere. Og til august stiller vi skarpt på mennesket Niels  
W. Gade i musikforestillingen NWG, hvor live radiodrama møder  
DR SymfoniOrkestret.

Når vi fejrer Niels W. Gade på denne lidt utraditionelle måde frem for en mere 
tilbageskuende jubilæumsmarkering, er det fordi det ligger os stærkt på sinde 
at vise Gade som den brændende ambitiøse kunstner og internationale stjerne, 
han var – frem for at holde fast i den ofte fortalte historie om hans rolle som 
dansk guldalders store, musikalske faderfigur.

At spille og indspille dansk musik – både ny og gammel – er en del af  
DR Kor & Orkestres DNA. Siden grundlæggelsen i 1925 har den levende, danske 
musik været en del af DRs vigtigste leverance til både publikum og radiolyttere. 
Og heldigvis vil den store verden gerne lytte med! Tusindvis af  
koncerter med DR’s kor og orkestre er blevet transmitteret i udlandet, og 
over 70 CD-indspilninger af dansk musik, hvoraf en lang række har vundet 
internationale priser, taler for sig selv: Det er vanvittigt spændende for 
omverdenen at høre et kor eller et orkester folde sig ud i sit eget, nationale 
repertoire!

Derfor CD-indspiller vi også både denne aftens Elverskud og torsdagens 
Comala- opførelse for pladeselskabet Dacapo Records. Vi håber at se – og høre – 
Niels W. Gades musikalske stjerne lyse med ny kraft, både i og udenfor Danmark 
– og vi håber, at I som publikum vil nyde mødet med en af vore største danske 
komponister i sin mest moderne og internationale form.
God fornøjelse!

Kim Bohr
Chef for DR Kor & Orkestre

Kære publikum!
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Den unge Beethoven var en sensation i Wien, da han slog igennem omkring år 
1800. Hans talent spredte både beundring og skræk, for Beethovens musik var 
lige så revolutionerende som tidens politiske ånd. 

Ved uropførelsen var hans 2. Symfoni stærkt forvirrende for publikum, også for 
de kendere, der redigerede tidskriftet Allgemeine Musikalische Zeitung. Bladet 
skrev: ”Det er et bemærkelsesværdigt, kolossalt værk, hvis dybsindighed, styrke 
og kunstneriske forståelse er meget usædvanlig og udgør vanskeligheder, som 
ingen symfoni tidligere har stillet.” 

I symfonien foregår der ting og sager, man ikke havde mødt hos andre 
komponister: glødende accenter og kraftudbrud, indædt vilje og temperament, 
voldsomme kontraster og korporlige rytmer — og dertil et højt, højt humør! De 
hidsige danse i symfoniens to sidste satser blev opfattet som bizarre og vulgære 
af datidens lyttere, der ikke magtede mødet med Beethovens ubændige energi.

Symfonien begynder tilsyneladende med en sædvanlig, langsom introduktion, 
ligesom i de ældre symfonier af Haydn. Men Beethoven vælger allerede her at 
vise, hvad der venter forude. Han skifter frem og tilbage mellem den forventede 
pompøse indledning og en langt friere stil, inden han chokerer ved at kaste 
publikum hovedkulds ud i satsens lynhurtige hoveddel: et miniportræt af hele 
symfonien.

Derefter er det bare med at spidse ørerne, for i denne symfoni går det tjept. 
Både hvad angår den mængde nye idéer, Beethoven præsenterer, og de tempi, 
han angiver, musikken skal spilles i. Beethovens tempoangivelser blev længe 
negligeret som galmandsværk, men faktisk er de bare i tråd med musikkens 
mange andre radikale idéer. Musikerne skal præstere deres yderste for at følge 
med. Det er tilladt at være forpustet, når symfonien er slut. Faktisk har det været 
en god opførelse, hvis man er det!

Beethovens Symfoni nr. 2 har haft den skæbne at blive klemt mellem hans 
debutsymfoni og den skelsættende Symfoni nr. 3, Eroica-symfonien, som med 
en varighed på næsten en time trods alt får de to foregående til at se mindre 
gevaldige ud. En ufortjent nedvurdering af den dybt originale Symfoni nr. 2.

Beethoven uropførte 
symfonien i 1803 
— samme aften 
som han for første 
gang spillede sin 3. 
Klaverkoncert.

Af Jens Cornelius

Ludwig van Beethoven

Symfoni nr. 2 
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 Niels W. Gade  

Elverskud

Dertil kommer, at Beethovens referencer til musikken af Mozart og Haydn i 
Symfoni nr. 2 har været misopfattet som et stilistisk tilbageskridt. I så fald lukker 
man ørerne for, at Beethoven med undergravende humor bruger flabet ironi og 
stilforvirring som musikalske udtryk.

I år fejrer vi 200-året for Niels W. Gades fødsel. Danmarks vigtigste musikperson 
i 1800-tallet, en international berømthed, der blev beundret på linje med 
Mendelssohn og Schumann. 

Komponistfejringer er festlige, men de giver kun mening, hvis man benytter 
lejligheden til at se med friske øjne på den gamle musik. Det sker i aften, hvor 
Concerto Copenhagen og Lars Ulrik Mortensen går nye veje med Gades 
kanoniserede korværk fra 1854, Elverskud.

Elverskud bygger på den gamle danske folkevise om Hr. Oluf, der natten før sit 
bryllup rider ud i skoven. Der er noget, der trækker i ham – de mørke kræfter i 
ham selv. Hans mor bønfalder ham om at blive hjemme, men intet kan stoppe 
hans drift, og Oluf lyver sig fri ved at sige, at han mangler at invitere de sidste 
bryllupsgæster. På flugt fra sig selv og draget mod mørket vender han ryggen til 
den verden, han kender.

Natteskoven er magisk besjælet (enestående beskrevet af Gade i forspillet til 
2. del), og Hr. Oluf kommer i nærkontakt med skovens magiske urbefolkning, 
elverne. Elverkongens forførende datter byder ham op til dans, og det går op for 
Hr. Oluf, hvor farligt det var at ride ud. Elverpigens tillokkelse bliver gradvist 
mere truende, og til sidst kaster hun sin forbandelse på Hr. Oluf – han bliver 
’elleskudt’. Hr. Oluf rider hjem i panik, men falder død om, da han ved solopgang 
ankommer til sin egen bryllupsfest. 

Det er naturens og sindets stærkeste kræfter, Hr. Oluf er oppe imod og taber til. 
Taberen er også den uskyldige kærlighed, for Elverskud tør i sjælden grad for et 
’guldalderværk’ beskæftige sig med den erotiske drift. Hos Elverkongens datter 
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møder Hr. Oluf en helt anden slags kærlighed, end den han kender fra sin ferske 
forlovede, og han drives ustoppeligt mod dette farlige og uforudsigelige. En 
splittelse, der bliver udstillet i den centrale arie, Olufs Ballade: ”Det er, som mit 
hjerte er delt i to / Det vokser vel sammen med tiden!”. 

En særlig opførelse 

Med Beethoven og Gade på programmet bevæger orkestret Concerto 
Copenhagen sig længere frem i tiden end det repertoire fra 1600- og 1700-tallet, 
som det plejer at spille. 

”Elverskud er et værk, jeg altid har elsket og haft lyst til at opføre”, siger 
dirigenten Lars Ulrik Mortensen. ”Og princippet er det samme som altid hos 
Concerto Copenhagen: Vi bruger orkesterinstrumenter og en orkesterstørrelse 
fra den tid, musikken blev skrevet. Instrumenter, der er meget forskellige fra 
nutidens, både i deres egen lyd og den måde, de blander sig med hinanden på.” 

Også selve noderne gør dette til en anderledes version af Elverskud:
”Vi spiller efter Gades eget manuskript, som han i løbet af sin karriere stadigt 
ændrede på. Den udgave, han endte med, har en helt anden lyd og karakter, 
end det Elverskud, vi troede vi kendte,” siger Lars Ulrik Mortensen om aftenens 
version, der ikke har været spillet siden Niels W. Gades egen tid. ”Det er i meget 
høj grad uopdyrket land!”

Selv sproget er et andet, end det plejer at være:”Vi opfører Elverskud med den 
tyske tekst”, siger Lars Ulrik Mortensen. ”Det kan virke paradoksalt, for mere 
dansk end Elverskud bliver det vel ikke… det var sågar på Kulturkanonen for ti år 
siden. Men ser man på værkets historie, har ’det danske’ spillet en langt mindre 
rolle for Gade, end vi tillægger det i dag. I Gades originalmanuskript finder vi både 
dansk og tysk sangtekst, og på de notationsmæssige detaljer kan man se, at Gade 
helt klart har taget udgangspunkt i den tyske deklamation, ikke den danske.”

”Det er givet, at Gade var ude efter et udtryk, som var inspireret af det danske og 
nordiske tonesprog. Men samtidig var han en af de mest internationalt ansete 
komponister overhovedet. I Gades levetid blev Elverskud opført omkring 250 
gange — hvoraf de ti var i Danmark. Man opførte Elverskud overalt i Tyskland, 
i Frankrig, Holland, Belgien, Sydeuropa, New York og sågar i Sydney! Og 
naturligvis ikke med den danske tekst,” siger Lars Ulrik Mortensen.

”Vi ved fra datidens musikjournalistik, hvor stort indtryk Elverskud gjorde, 
når det blev opført. Ikke på grund af sit danske tema, men generelt. Denne 
internationale betydning af et værk, vi ellers synes hører os selv til, er i disse tider 
ikke helt irrelevant.”

I forbindelse 
med koncerten 
indspilles Elverskud 
til udgivelse på 
plademærket Dacapo.
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Dirigent

Lars Ulrik Mortensen
Cembalisten og dirigenten Lars Ulrik Mortensen er et af dansk 
musiklivs største navne. Han har gennem fire årtier haft en 
international karriere med fokus på barokmusik. Siden 2000 har 
han været kunstnerisk leder af Concerto Copenhagen og siden 
2004 også leder af EU’s Barokorkester.

Hans musikalske biografi går helt tilbage til barndomsårene. 
Lars Ulrik Mortensen sang drengesopran i Brittens opera 
Skruen strammes på Det kgl. Teater, da Britten i 1968 modtog 
Léonie Sonnings Musikpris. I 1970’erne var han en kort periode 
keyboardspiller i rockgruppen Culpeper’s Orchard. Men 
cembaloet var allervigtigst, og han uddannede sig som cembalist i 
København og London.

Lars Ulrik Mortensen var i 1980’erne og 1990’erne medlem 
af flere engelske barokorkestre og begyndte derfra at overføre 
cembalistens rolle som barokmusikkens indpisker til egentligt 
dirigentarbejde. Herhjemme dirigerede han bl.a. Figaros bryllup 
og Kunzens opera Holger Danske på Det kgl. Teater.

I 2000 blev han kunstnerisk leder af barokorkestret Concerto 
Copenhagen, og siden har han koncentreret sig helt om at arbejde 
med historiske instrumenter. Også på Det kgl. Teater, hvor han 
med Concerto Copenhagen har opført bl.a. Händels opera Julius 
Cæsar og i denne sæson The Fairy Queen af Purcell. 

Som solist, kammermusiker og dirigent har Lars Ulrik Mortensen 
indspillet mere end 70 albums, bl.a. Bachs Goldbergvariationer 
og de samlede cembaloværker af Buxtehude. Med Concerto 
Copenhagen har han udgivet alle Bachs cembalokoncerter, 
violinkoncerter og h-mol Messen, og fra den danske musik 
symfonier af Johann Hartmann.

•  Lars Ulrik Mortensen

•  Dansk cembalist og dirigent, 
født 1955

•  Leder af Concerto 
Copenhagen siden 2000

• Modtog i 2007 Léonie  
 Sonnings Musikpris

Foto: Kim Wendt
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Sopran

Sophie Junker
Sopranen Sophie Junker er fra Belgien. Hun synger som oftest 
’tidlig musik’, fællesbetegnelsen for musikken fra før ca. år 
1800. Som operasanger har hun især sunget Mozart og Händel, 
men også de virtuose koloraturroller fra belcanto-repertoiret i 
begyndelsen af 1800-tallet.

Sophie Junker er stadig kun i begyndelsen af sin karriere. 
Hun fik et gennembrud ved at vinde Händel Festivalens 
Sangkonkurrence i London 2010, da hun var studerende på 
Guildhall School of Music, og i 2012 vandt hun den østrigske Cesti 
Konkurrence for baroksangere.

Hun optræder ofte med barokorkestre som Academy of Ancient 
Music, Wiener Akademie og The King’s Consort. De seneste år 
har Sophie Junker flere gange optrådt sammen med Concerto 
Copenhagen og Lars Ulrik Mortensen, bl.a. ved opførelsen af 
Vivaldis opera Ottone in Villa, der blev spillet ved Copenhagen 
Opera Festival i 2014. 

Sophie Junker synger også gerne sammen med moderne 
instrumenter, både lieder og ved symfoniske koncerter. Denne 
sæson har hun f.eks. været solist i Haydns oratorium Skabelsen 
sammen med det Det Russiske Nationalorkester i Moskva, og hun 
har optrådt i Poulencs uhyggelige opera Karmelitternes samtaler 
på Operaen i Nantes.

Blandt hendes indspilninger er Jagtkantaten af Bach, lavet med 
Bach Collegium Japan, og senest en opera fra tiden omkring den 
franske revolution, L’épreuve villageoise, komponeret af André 
Grétry.

•  Sophie Junker

•  Belgisk sopran, født 1985 

Foto: Christiana Raphaëlle
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Mezzosopran

Ivonne Fuchs
Mezzosopranen Ivonne Fuchs er halvt tysk, halvt svensk, og også 
hendes professionelle liv er delt mellem Sverige og Tyskland. 
Hun er uddannet i Detmold og i Stockholm, og de seneste år har 
hun fået undervisning af den legendariske mezzosopran Christa 
Ludwig.

Ivonne Fuchs debuterede på operascenen i 2009, da hun sang 
titelrollen i Händels opera Ariodante på Drottningholm Teatret 
i Stockholm. Året efter sang hun en helt anden slags operarolle, 
nemlig Waltraute i Wagners Valkyrien, under ledelse af Daniel 
Barenboim på både La Scala i Milano, Berlins Statsopera og ved 
The Proms i Royal Albert Hall.

Sidste sommer sang hun partiet som Marcellina i Mozarts 
Figaros Bryllup på Operaen i Stockholm. Blandt hendes andre 
roller har været ’bukserollen’ som Romeo i Bellinis Romeo 
& Julie-opera I Capuleti e i Montecchi og rollen som Suzuki i 
Puccinis Madame Butterfly. 

Ivonne Fuchs er en flittig oratorie- og koncertsangerinde, 
både ved ’barokopførelser’ og traditionelle koncerter. I Japan, 
Rusland og rundt i Europa har hun været solist i Mozarts 
Requiem, Beethovens 9. Symfoni og i Bachs passioner, dirigeret 
af barokspecialister som Philippe Herreweghe, Helmuth Rilling 
og Frans Brüggen. I 2006 var hun solist, da DR SymfoniOrkestret 
opførte oratoriet Ordet af den svenske komponist Sven-David 
Sandström. 

Hun er blevet hædret med priser fra både det tyske Wagner 
Selskab og det svenske Birgit Nilsson Legat. Blandt hendes 
indspilninger er Mahlers vokalsymfoni Das Lied von der Erde i 
Arnold Schönbergs version med kammerorkester.

• Ivonne Fuchs

•  Tysk-svensk mezzosopran, 
født i Magdeburg 

Foto: Dietmar Spolert
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Baryton

Johannes Weisser
Barytonen Johannes Weisser er en af Nordens førende klassiske 
sangere. Han er født i Norge og uddannet i København på 
OperaAkademiet.

Hans karriere begyndte meget tidligt – faktisk allerede da han som 
drengesopran medvirkede i Mozarts Tryllefløjten. Som baryton fik 
han et meget tidligt gennembrud, da han som 23-årig sang rollen 
som Masetto i Mozarts Don Juan på Komische Opera i Berlin og 
på den Norske Opera. Siden har han haft en travlt omrejsende 
tilværelse, og han optræder i hele Europa med et meget blandet 
repertoire — lige fra lieder til kirkekoncerter, opera og helt ny 
musik.

Sidste år sang han Don Juan på Versailles Operaen, Händels 
Ariodante i Lausanne, flere forskellige oratorier og den 
kombinerede sang/talerolle som Peer Gynt ved koncerter med 
Wiener Symfonikerne. En hel stribe nye udfordringer er i hans 
kalender de kommende år, bl.a. 1800-tallets romantiske operaer af 
Wagner og Tjajkovskij.

Johannes Weisser er solist på flere radikale indspilninger med 
barokdirigenten René Jacobs, der har vakt stor opmærksomhed. 
Han synger titelrollen i Mozarts Don Juan, er solist på Haydns 
oratorium Skabelsen — et værk, han holder særligt meget 
af — og synger partiet som Jesus i Bachs Matthæuspassion og 
Johannespassion. På vej er en indspilning af Mozarts Requiem, 
igen dirigeret af René Jacobs. Og så har Johannes Weisser fået 
stor ros for sin indspilning af Griegs sange og romancer, indspillet 
sammen med den danske pianist Søren Rastogi.

• Johannes Weisser

• Norsk baryton, født 1980

Foto: Fredrik Arff
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De 18 sangere i DR VokalEnsemblet præsenterer kormusik i alle former – fra middelaldermusik over barok og 
romantiske klassikere til danske salmer, sange og helt nye værker, skrevet specielt til ensemblet af komponister 
fra ind- og udland.

DR VokalEnsemblet, der netop har markeret 10-års jubilæum, er internationalt anerkendt for sin rene, nordiske 
klang og har indspillet 10 CD’er, hvoraf flere har modtaget priser som f.eks. den franske kritikerpris Diapason 
d’Or, den tyske ECHO Award og Deutsche Schallplattenpreis – for ikke at tale om den danske DR P2 Pris. 

DR VokalEnsemblet optræder både ved rene a cappella-koncerter og i samklang med DR SymfoniOrkestret 
og DR KoncertKoret  – og med samarbejdspartnere som Concerto Copenhagen, NDR Symfoniorkestret fra 
Hamborg, Malmø Symfoniorkester og Bergen Filharmonikerne.

En af DR VokalEnsemblets vigtige opgaver er at bringe den levende kormusik ud i alle dele af Danmark, ligesom 
alle danskere kan se med, når koret optræder i det daglige indslag ’Dagens Sang’ på DR K.

Concerto Copenhagen består af elitemusikere med mange års specialisering indenfor den tidlige musik bag 
sig. Orkestret er i dag internationalt anerkendt som et af de mest interessante og innovative barokorkestre med 
vitalitet, stil og et udpræget talent for at kommunikere med publikum som særlige kendemærker – til både 
publikum og anmelderes begejstring.

Siden 1999 har Lars Ulrik Mortensen været Concerto Copenhagens kunstneriske leder, der med ensemblet 
er på en kontinuerlig og verdensomspændende, musikalsk rejse. Samarbejdspartnerne tæller internationale 
barokspecialister som bl.a. Emma Kirkby, Andreas Scholl, Andrew Manze, Alfredo Bernardini, Jordi Savall og 
Andrew Lawrence-King.

Concerto Copenhagens CD’er har indbragt adskillige fornemme priser foruden invitationer til ledende 
koncertsale og festivaler verden over. Herhjemme kan Concerto Copenhagen jævnligt opleves på Det Kgl. Teater 
– senest i Purcells The Fairy Queen – ligesom de ofte er at høre på DR P2. 

Concerto Copenhagen (med kælenavnet ’CoCo’) markerede sidste år 25-års jubilæum, bl.a. med en præcis 
gentagelse af programmet fra orkestrets allerførste koncert.

Niels W. Gades Elverskud    
Ensembler

DR VokalEnsemblet

Concerto Copenhagen



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.

Til denne koncert modtager Concerto Copenhagen støtte fra 
 
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
 
Concerto Copenhagen støttes desuden af 
 
Statens Kunstfond, Augustinus Fonden, Det obelske Familiefond,  
Ernst og Vibeke Husmans Fond, Oticon Fonden & Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

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


